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SZRUS -Specyficzne zaburzenia rozwoju 
umiejętności szkolnych [SZRUS] obejmują 
trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu.

SZUA - Specyficzne zaburzenia umiejętności 
arytmetycznych [SZUA]

 DYSLEKSJA
 DYSGRAFIA
 DYSORTOGRAFIA
 DYSKALKULIA



 dys- (z greckiego) trudność, niemożność, brak; 

 dysleksja (z gr. lexis – słowa) to określenie 
specyficznych trudności w czytaniu, 

 dysortografia (z gr. orthos – prosty, prawidłowy; 
grapho - pisać, rysować) to określenie trudności 
w opanowaniu poprawnej pisowni, 

 dysgrafia (z gr. grapho - pisać, rysować) to 
określenie trudności w opanowaniu czytelnego, 
kształtnego pisma,

 dyskalkulia – (z łac. calculo – liczę) to określenie 
trudności w opanowaniu umiejętności 
posługiwania się liczbami i dokonywania 
obliczeń.



Jest specyficznym zaburzeniem o podłożu
językowym, uwarunkowanym konstytucjonalnie.
Charakteryzuje się trudnościami w dekodowaniu
pojedynczych słów, co najczęściej odzwierciedla
niewystarczające zdolności przetwarzania 
fonologicznego.
Trudności w dekodowaniu pojedynczych słów są
zazwyczaj niewspółmierne do wieku życia oraz innych 
zdolności poznawczych i umiejętności szkolnych; 
trudności te nie są wynikiem ogólnego zaburzenia 
rozwoju ani zaburzeń sensorycznych.” 

M. Bogdanowicz 
(1994) 



Rozwojowa oznacza, że symptomy występują u 
ucznia na każdym etapie rozwojowym, a 
trudności nie pojawiają się nagle i występują w 
nasilonym stopniu od początku nauki szkolnej.



 w czytaniu: 
• wolne tempo czytania, 
• słaba technika czytania (przedłużony etap 

głoskowania), 
• znaczna liczba błędów, 
• charakterystyczny rodzaj błędów (zależne od 

dysfunkcji, które są przyczyną tych trudności), słabe 
rozumienie przeczytanego tekstu,

• niechęć do czytania
 w pisaniu:
• trudności w pisaniu ze słuchu, ze wzoru i z pamięci, 
• charakterystyczne błędy w pisaniu (gubienie liter, 

zmiana końcówek lub wyrazów, pomijanie znaków 
diakrytycznych, błędy ortograficzne, pisanie 
fonologiczne),

• może być wolniejsze tempo pisania.



 Nieharmonijny rozwój psychomotoryczny, 
tzw. deficyty, czyli opóźnienia rozwoju 
funkcji percepcyjno-motorycznych w zakresie 
funkcji słuchowo-językowych, wzrokowo-
przestrzennych, ruchowych, lateralizacji 
czynności ruchowych (słaba dominacja ręki, 
oka) i koordynacji tych funkcji tzw. integracji 
percepcyjno-motorycznej – stanowiących 
podstawę do wykształcenia się umiejętności 
czytania i pisania.



Pismo ucznia pomimo znajomości podstawowych zasad 
pisowni i odpowiedniej motywacji do poprawnego 
pisania wykazuje znaczne odstępstwa od prawidłowego 
zapisu wyrazów. Natura popełnianych błędów zmienia 
się na różnych etapach szkolnej edukacji. 

Dzieci w młodszym wieku szkolnym oprócz mylenia i 
opuszczania pojedynczych liter lub ich całych grup 
zniekształcają zapis wyrazów w takim stopniu, że tracą 
one sens. W starszych klasach są to błędy nieco rzadsze, 
niemniej jednak występują. Dzieci notują także wyrazy 
podobnie brzmiące, wyrazy o podobnym znaczeniu oraz 
tworzą pseudoneologizmy. U dzieci starszych zmniejsza 
się ilość błędów spowodowanych myleniem liter, 
zwiększa się natomiast liczba błędów typowo 
ortograficznych.



 Sprawne pisanie wymaga dużych umiejętności manualnych, 
precyzji ruchów ręki oraz dobrej koordynacji wzrokowo -
ruchowej. Powodem trudności w realizowaniu płynnych 
ruchów pisarskich są zaburzenia w trakcie przekazywania 
impulsu z centralnego układu nerwowego do odpowiednich 
grup mięśni. 

 Zapis taki cechuje niedokładność w odtwarzaniu liter oraz ich 
połączeń, złe proporcje liter w wyrazie, brak zachowania 
odpowiednich odstępów między wyrazami. Charakterystyczne 
jest także brak równomiernego i jednolitego położenia pisma 
oraz niepoprawne zagęszczenie liter. W skrajnych 
przypadkach dysgrafii właściwie zupełnie niemożliwe jest 
odczytanie zapisanego tekstu, nie potrafi tego zrobić nawet 
sam uczeń. Zaleca się wtedy korzystanie z komputera. Nie 
korygowane zaburzenia graficzne mają tendencje do 
narastania wraz z wiekiem. 



 są jedynie wynikiem złego funkcjonowania 
narządów zmysłu (niedosłuchem lub wadą 
wzroku),

 należą do zespołu symptomów inteligencji 
niższej niż przeciętna lub niepełnosprawności 
intelektualnej,

 są skutkiem choroby neurologicznej,

 są wyłącznie wynikiem zaniedbania 
środowiskowego i dydaktycznego.



Dyskalkulia rozwojowa jest strukturalnym 
zaburzeniem zdolności matematycznych, 
mających swe źródło w genetycznych lub 
wrodzonych nieprawidłowościach tych części 
mózgu, które są bezpośrednim anatomiczno-
fizjologicznym podłożem dojrzewania 
zdolności matematycznych zgodnie z wiekiem; 
jest zaburzeniem występującym bez 
jednoczesnego zaburzenia ogólnych funkcji 
umysłowych.

Ladislav Košč, 1974r



Dyskalkulia rozwojowa obejmuje specyficzne 
zaburzenia zdolności arytmetycznych, 
rozpoznawane na podstawie analizy deficytów 
poznawczych ujawnianych przez dziecko w 
kontekście prawidłowego rozwoju 
intelektualnego i sprzyjających warunków 
edukacyjnych” 

U. Oszwa, 2006r.



O specyficznych trudnościach w uczeniu się 
matematyki mówimy, gdy dzieci, mimo 
wysiłku, nie potrafią poradzić sobie nawet z 
łatwymi zadaniami. Nie rozumieją ich 
matematycznego sensu i nie dostrzegają 
zależności pomiędzy liczbami.

E. Gruszczyk-Kolczyńska, 2008



Określenie to dotyczy głównie trudności w 
posługiwaniu się liczbami i wykonywaniu 
podstawowych operacji arytmetycznych. 
Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki 
mogą być spowodowane dyskalkulią rozwojową ale 
też mogą być tzw. ubocznym skutkiem dysleksji
rozwojowej lub konsekwencją mieszanych zaburzeń 
dysleksji i dyskalkulii. Badania prowadzone w 
różnych krajach wskazują, że specyficzne trudności 
w uczeniu się matematyki ma od 3% do 7% dzieci; 
wśród nich jest mniej więcej tyle samo dziewcząt i 
chłopców 

(Kurczab, Tomaszewski 2005; Oszwa 2006, 2008). 



Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki w 
klasyfikacji ICD-10 zaliczane jest do 
specyficznych zaburzeń umiejętności szkolnych 
F81:

 F81.2 specyficzne zaburzenia umiejętności 
arytmetycznych

Dotyczą „trudności w posługiwaniu się liczbami i 
wykonywaniu podstawowych operacji 
arytmetycznych, przy prawidłowym rozwoju 
intelektualnym dziecka oraz adekwatnych 
metodach nauczania” 



 Faza praktyczna:
• wiek 0-2,0 - inteligencja zmysłowo-ruchowa
 Faza przedoperacyjna (brak pojęcia niezmienności):
• wiek 2,0-3,6 -kształtowanie się funkcji symbolicznych, 
• wiek 3,6-5,6 – dwoistość wyobrażeń i przekształceń, 
• wiek 5,6-7,0 –początek pojęcia stałości (już nie 

koniecznie konkret)
 Faza operacji konkretnych:
• wiek 7,0-9,0 – funkcjonowanie pojedynczych struktur 

operacyjnych (stałość, ilość, masa, szeregowanie, 
klasyfikacja, liczba),

• wiek 9,0-11,0 – kształtowanie się systemów 
całościowych (przestrzeń, czas, prędkość),

 Faza operacji formalnych:
• Wiek 11,0-14,0 – początek kształtowania się operacji 

formalnych.



• Pojęcie miary kształtuje się do 8 roku życia.

• Pojęcie objętości do 9 roku życia.

• Pojęcie wagi do 10 roku życia.

• Znajomość zegara i ułamków do 11-12 roku 
życia.



 Dziecięce liczenie,

 Rozumowanie operacyjne na poziomie 
konkretnym,

 Zdolność do odrywania się od konkretów i 
posługiwania się reprezentacjami symbolicznymi,

 Dojrzałość emocjonalna,

 Zdolność do syntetyzowania oraz zintegrowania 
funkcji percepcyjno-motorycznych, która wyraża 
się w sprawnym odwzorowywaniu złożonych 
kształtów, konstruowaniu i rysowaniu.



 Werbalna – zaburzenie umiejętności słownego 
wyrażania pojęć i zależności matematycznych, takich 
jak oznaczenie czynności i kolejności przedmiotów, 
nazywanie cyfr i liczebników, symboli, działań i 
operacji matematycznych.

 Praktognostyczna (wykonawcza)– zaburzenie 
matematycznych manipulacji konkretnymi lub 
obrazowymi przedmiotami (palcami, piłkami, 
kostkami, patyczkami itp.). Manipulacje 
matematyczne obejmują liczenie (pojedyncze 
dodawanie) przedmiotów oraz porównywanie 
wielkości czy ilości (bez ich dodawania). Dziecko nie 
jest w stanie ułożyć patyczków kolejno wg ich 
wielkości, nie potrafi wskazać, który z nich jest 
cieńszy, grubszy, czy tej samej wielkości.



 Leksykalna- nieumiejętność czytania symboli matematycznych 
(cyfr, liczb, znaków działań matematycznych i zapisanych 
operacji matematycznych). W cięższym przypadku dziecko nie 
potrafi odczytywać pojedynczych cyfr, czy prostych znaków 
matematycznych(+,-, x, :, ..). W lżejszej postaci  nie umie czytać 
liczb wielocyfrowych, szczególnie mających więcej niż jedno zero 
w środku, a także ułamków, kwadratów, pierwiastków i liczb 
dziesiętnych. W niektórych przypadkach zmienia podobne 
wyglądem cyfry 3 na 8, 6 na 9 i w odwrotnym kierunku odczytuje 
liczby dwucyfrowe 12 jak 21.

 Graficzna – niezdolność zapisywania symboli matematycznych.

 Ideognostyczna (pojęciowo-poznawcza)– niezdolność 
rozumienia pojęć i zależności matematycznych oraz 
wykonywania obliczeń w pamięci. Zaburzona jest funkcja 
poznawcza. Uczeń nie jest zdolny do wykonywania w pamięci 
nawet prostych obliczeń, może potrafić odczytać, przepisać 
liczby, ale nie jest w stanie zrozumieć co napisał, czy przeczytał. 
Np. wie, że 9 = 9, ale nie wie, że dziewięć to to samo co o jeden 
mniej niż 10, albo 3x3, czy też połowa 18.



 Operacyjna – zaburzona zdolność wykonywania operacji 
matematycznych mimo możliwości wzrokowo-
przestrzennych oraz umiejętności czytania i pisania liczb. 
Uczeń zmienia operacje matematyczne w obrębie czterech 
podstawowych działań np. dodawanie zamiast mnożenia, 
odejmowanie zamiast dzielenia. Może też zastępować 
bardziej skomplikowane czynności prostszymi np.12+12= 
(10+10)+(2+2)=20+4=24, 3x7= 7+7+7= 14+7=21.Często 
uczniowie preferują pisemne wykonywanie obliczeń lub 
liczenie na palcach. Zaburzenie to jest najtrudniejsze do 
rozpoznania, wymaga uważnego śledzenia czynności 
wykonywanych kolejno przez osobę badaną-szczególnie, gdy 
uczeń nie potrafi powiedzieć co, jak i dlaczego wykonuje 
stosując własne cząstkowe reguły. Np. uczeń rozwiązuje 
zadanie 86-4=w sposób następujący, 6 i 4 daje 10, 10 i 8 
daje 18. Natomiast wynik zapisuje w odwrotnej kolejności 81. 
jego wynik różni się od prawidłowego rozwiązania o 1, ale 
postępowanie było zupełnie błędne.

L.Košč, 1982r



 Zdolności matematyczne obniżone na skutek urazu (dyskalkulia 
pourazowa).

 Zdolności matematyczne obniżone w wyniku niskiej stymulacji 
środowiskowej, zaniedbania (astenokalkulia) – wysoka absencja na lekcjach 
matematyki, braki w wiadomościach i umiejętnościach bez zaburzeń 
zdolności matematycznych i funkcji umysłowych..

 Obniżenie zdolności matematycznych o podłożu organicznym 
(hypokalkulia)-poziom rozwoju intelektualnego i zdolności 
matematycznych jest poniżej przeciętnej.

 Zaburzenie zdolności matematycznych związane z niepełnosprawnością 
intelektualną (oligokalkulia).

 Zaburzenie zdolności matematycznych na skutek choroby psychicznej 
(parakalkulia).

 Opóźnienie w opanowaniu umiejętności matematycznych przy normalnym 
poziomie zdolności intelektualnych i matematycznych (kalkuliastenia).

 Akalkulia - występuje w skutek nagłego uszkodzenia mózgu (np. napadem 
padaczkowym). We wcześniejszym okresie funkcje matematyczne były 
prawidłowo rozwinięte. Objawia się najczęściej jednocześnie lub w ramach 
utraty funkcji mówienia (afazja)



Trudności w uczeniu się matematyki stanowią 
złożony zespół objawów na, który składa się 
wiele symptomów cząstkowych.

Trudności te mogą występować w wielu 
obszarach.



 problemy z odczytywaniem poprawnej godziny z 
zegarka,

 zapominanie następnego etapu jakiejś operacji,

 błędy "nieuwagi",

 trudności w rozumieniu języka matematycznego,

 liczenie na palcach,

 trudności w odczytywaniu map,

 częste naciskanie złych przycisków w kalkulatorze,

 trudności z samodzielną pracą w domu mimo, że 
uczeń wydaje się rozumieć temat na lekcji,

 trudności w kontynuowaniu rozpoczętych procesów 
matematycznych



W zakresie percepcji wzrokowej:
 niepełne odczytywanie informacji przekazanych rysunkiem, 

grafem,
 schematem, tabelką, wykresem itp.
 gubienie cyfr i znaków działań, gubienie fragmentów przy 

odczytywaniu i zapisywaniu wzorów
 błędne odczytywanie zapisów i wzorów matematycznych
 kłopoty z porównywaniem figur i ich cech: położenia, 

proporcji, wielkości, odległości
 mylenie cyfr i liczb o podobnym kształcie np. 6-9

W zakresie funkcji motorycznych:
 nieczytelny zapis, brzydkie pismo utrudniające precyzyjny 

zapis, a co za tym idzie wykonywanie działań,
 nienadążanie z przepisywaniem z tablicy, 
 wolne tempo wykonywania obliczeń,
 dłuższy czas pisania sprawdzianów.



W zakresie orientacji schematu ciała i przestrzeni:
 zapisywanie cyfr w odbiciu lustrzanym,
 przestawianie cyfr w liczbach np.56-65,
 odczytywanie liczb od prawej do lewej strony np. 345 -

pięćset czterdzieści trzy,
 mylenie znaków : „<” , „>„,
 trudności w orientacji na kartce papieru (uczeń ma 

kłopoty z poleceniami typu: narysuj kwadrat po prawej 
stronie, rozwiąż zadanie znajdujące się na dole kartki),

 trudności ze znalezieniem strony,
 trudności z prawidłowym umieszczaniem liczb w 

kolumnach,
 problemy z przeprowadzaniem operacji w odmiennych 

kierunkach np. zaczynanie od prawej strony w dodawaniu, 
odejmowaniu, mnożeniu, a od lewej w dzieleniu,

 zakłócenia w wyobraźni przestrzennej (stąd trudności w 
nauce geometrii ),

 kłopoty w rozumieniu pojęć związanych z czasem i 
przestrzenią, nieumiejętne przeliczanie i porównywanie 
jednostek czasu



W zakresie funkcji słuchowych sprawności językowej:

 trudności w zapamiętywaniu wzorów i definicji, w uczeniu 
się nazw dni tygodnia, miesięcy, tabliczki mnożenia,

 wolne tempo lub częste błędy w wykonywaniu prostych 
operacji rachunkowych w pamięci,

 problemy z zapamiętaniem procedury "krok po kroku„,

 problemy ze zrozumieniem poleceń i objaśnień 
nauczyciela,

 kłopoty z rozwiązaniem nawet niezbyt złożonych zadań 
tekstowych wynikające z niskiej sprawności czytania oraz 
rozumienia samodzielnie czytanych tekstów

 trudności w werbalizowaniu swoich myśli - uczeń rozwiąże 
zadanie, ale nie potrafi opisać sposobu, w jaki to zrobił,

 trudności w skupieniu uwagi na bodźcach słuchowych, w 
różnicowaniu wyrazów o podobnym brzmieniu np.: 
przyprostokątna i przeciwprostokątna.



 Badanie poziomu rozwoju intelektualnego,

 Badanie funkcji percepcyjno-motorycznych,

 Rozwój zdolności arytmetycznych,

 Określenie umiejętności szkolnych (czytanie, 
pisanie, liczenie),

 Funkcjonowanie emocjonalne i społeczne.



 Poziom umiejętności arytmetycznych musi być 
znacząco niższy niż oczekiwany po uwzględnieniu 
wieku dziecka, jego ogólnej inteligencji i stopnia 
zaawansowania w nauce szkolnej.

 Trudności w liczeniu nie mogą być wynikiem 
niewłaściwego nauczania ani bezpośrednim skutkiem 
deficytów wzroku, słuchu, funkcji neurologicznych, 
zaburzeń psychicznych i innych.

 Trudności te występowały od wczesnych etapów 
uczenia się matematyki.

 Trudności te istotnie zaburzają osiągnięcia szkolne 
lub te czynności codziennego życia, które wymagają 
umiejętności arytmetycznych.



 WISC-R,
 IDS,
 TFZ Rey‚a,
 Kalkulia III,
 Test Trójkąta Liczbowego,
 Test Ciągów Matematycznych,
 Test Kolejnego Odejmowania,
 Test zapamiętywania Cyfr,
 Zestaw Testów E. Gruszczyk-Kolczyńskiej do 

ustalenia kompetencji matematycznych



 podejście nauczyciela:
 cierpliwość i wyrozumiałość,

 zrozumienie, czyli akceptacja ucznia, mimo że nie odnosi 
oczekiwanych rezultatów, wzmacnianie emocjonalne, bo to 
pozwoli utrzymać motywację do przezwyciężania 
trudności,

 należy budować podstawy na tym, co uczeń potrafi i 
wykonuje poprawnie oraz szukać dla niego takich 
obszarów oddziaływań (nawet poza matematyką), w 
których miałby szansę na osiągnięcie sukcesu i 
wzmocnienie samooceny.



 ustalenie celów ogólnych i szczegółowych ( praca wg planu – ze 
względu na częsty brak poczucia czasu - „gubienie czasu”),

 eliminowanie bodźców rozpraszających – koncentracja na nauce 
(miejsce pracy uporządkowane),

 dawanie uczniowi czasu na zorganizowanie własnych myśli,

 łączenie materiału nowego z już opanowanym,

 uporządkowane uczenie – system analityczny → pracujemy tylko nad 
jednym problemem np. równania z niewiadomą

 zasadne przerwy w pracy, gdyż pracują oni dobrze w krótkich 
odcinkach, później wyłączają się,

 zachęcanie do korzystania ze „wspomagaczy” np. krótkie notatki, kody 
pamięciowe, kalkulator ( ale tylko dla sprawdzenia wyniku końcowego) 
–np. opanowanie pamięciowe tabliczki mnożenia można wspomagać 
metodą liczenia, na palcach (w sytuacji słabszej pamięci słuchowej, 
rozproszonej uwagi),

 współpraca, ukierunkowanie, ale nie dyktowanie gotowych rozwiązań.



 działania nauczyciela

• pomoc w odczytywaniu dłuższych poleceń

• w przypadku, kiedy nie jesteśmy w stanie 
przeczytać pracy ucznia, poprosić go o jej 
przeczytanie i wyjaśnienie wszystkich wątpliwości

•

• akceptowanie indywidualnego stylu poznawczego 
ucznia

• zaakceptowanie, że niektórych treści 
programowych uczeń nie zdoła opanować, że 
wiadomości, które nie są  systematycznie 
powtarzane mogą być zapomniane



 sposób pracy:
 mnemotechniki,
 zasadne jest oddziaływanie polisensoryczne 

(wielozmysłowe) – wyobraźnia, obraz, słuch, 
dotyk, używanie kolorów (zielony, granatowy) -
graficzne obrazowanie,

 nagradzanie.
Nie należy:

traktować ucznia jako chorego, niezdolnego, czy 
leniwego
karać  i wyśmiewać w nadziei, że zmobilizuje się 
do pracy
zwalniać z systematycznych ćwiczeń i pracy nad 
sobą



Absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w 
tym: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią (na 
podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w 
tym poradni specjalistycznej.

Część pisemna:

 Pisanie pracy na komputerze. Dostosowanie możliwe tylko 

wtedy, gdy głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia 
odczytanie i dokonanie prawidłowej oceny odpowiedzi do 
zadań w arkuszu egzaminacyjnym. 

 Zastosowanie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań 
zadań otwartych z języka polskiego, języków obcych 
nowożytnych, języka mniejszości narodowej, języka 
regionalnego oraz matematyki, uwzględniających 
specyficzne trudności w uczeniu się.
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