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STRESZCZENIE
Tematem niniejszego artykułu jest współzależność percepcji słuchowej 
wzrokowej  u uczniów klas IV szkoły podstawowej. 

Celem moich badań jest ustalenie, w jaki sposób percepcja słucho-
wa i percepcja wzrokowa są od siebie zależne. Procedura badań objęła: 
przesiewową Skalę Zachowań Słuchowych (SAB), przesiewową autor-
ską Skalę Umiejętności Wzrokowych (SUW) wypełnianą przez rodzi-
ców, test dyskryminacji czasu trwania bodźca (DPT), test rozdzielnousz-
ny cyfrowy (DDT), test różnicowania sekwencji częstotliwości (FPT). 
W pierwszej części artykułu skupiono się na podstawach teoretycznych 
procesów percepcyjnych w świetle literatury. Zwrócono uwagę przede 
wszystkim na anatomię i fizjologię słyszenia oraz widzenia. Ostatni pod-
rozdział dotyczy procesów przetwarzania informacji przez człowieka 
oraz specjalizacji półkulowej. Zwrócono także uwagę na procesy ośrod-
kowego przetwarzania słuchowego, opis zaburzeń, prawidłową diagnoz 
oraz możliwości terapii osób z CAPD.

SŁOWA KLUCZOWE
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SUMMARY
The subject of this article is the interdependence of auditory perception 
and sight among IV grade students of Elementary School. The point of 
my research is to determine how auditory and visual perceptions de-
pend on each other. Test procedure include: Screening Scale of Auditory 
Behavior (SAB), Screening of the authors’ Visual Skills Scale (SUW) 
completed by parents, Duration Pattern Test (DPT), Dichotic Digit Test 
(DDT), Frequency Pattern Test (FPT). First part of the article focuses 
on basic theoretical perception processes in accordance with literature. 
Attention was primarily paid to anatomy and physiology of hearing and 
eyesight. The last section is about human processes of processing infor-
mation and the hemispherical specialization. Attention was also paid to 
processes that are related to auditory processing disorders. It includes 
data description, compatible diagnosis and treatment options for people 
with CAPD.

KEY WORDS
auditory processing disorders, screening, visual perception, auditory per-
ception, the senses 

WPROWADZENIE
Odbieranie przez nas rzeczywistości zachodzi w sposób holistyczny. Co-

dziennie do naszego ciała docierają tysiące wrażeń przez zmysły. Proces, w któ-
rym następuje organizacja wrażeń dostarczanych do naszego organizmu w taki 
sposób, aby zostały prawidłowo wykorzystane, nosi nazwę integracji sensorycz-
nej. Wszystkie zmysły współpracują ze sobą, aby informacja dotarła w sposób 
właściwy. Zdolność słyszenia i widzenia to najważniejsze czynniki w procesie 
rozwoju i uczenia się. Do prawidłowego procesu widzenia i słyszenia potrzebna 
jest właściwa komunikacja i koordynacja obu półkul mózgu. Doznania percep-
cyjne stanowią odbicie wewnętrznych przeżyć i świata zewnętrznego. Powstają  
automatycznie w konsekwencji pobudzenia zmysłów przez bodźce. Złożone do-
znania ruchu, barwy, dźwięku i dotyku są psychicznymi konstrukcjami powsta-
łymi w mózgu. Mózg ludzki posiada zdolność do wykorzystywania w procesie  
percepcji wcześniejszych doświadczeń. Pozwala to człowiekowi na prawidłową 
interpretację zdarzeń, podejmowanie decyzji i działań (Grabowska, 2005).
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ANATOMICZNO-FIZJOLOGICZNE 
PODSTAWY SŁYSZENIA

W układzie słuchowym wyróżnia się:
1.  część obwodową, w skład której wchodzą: ucho zewnętrzne, ucho środko-

we, część ślimakowa ucha wewnętrznego z receptorem słuchowym i zwo-
jem spiralnym;

2.  część ośrodkową obejmującą jądra ślimakowe w rdzeniu przedłużonym 
oraz struktury do ośrodka korowego słuchu w płacie skroniowym (Obrę-
bowski, 2015).

Energia akustyczna dociera poprzez kanał słuchowy zewnętrzny do błony 
bębenkowej. Małżowina uszna pełni funkcję pomocniczą w skupianiu dźwięku. 
Błona bębenkowa kończy przewód słuchowy i jest granicą między uchem ze-
wnętrznym a uchem środkowym. Na niej zachodzi pierwsza transformacja aku-
styczna. Drgania ze środowiska powietrznego są przenoszone na środowisko  
stałe. Dalej energia jest przenoszona przez kosteczki słuchowe do ucha wewnętrz-
nego. Kosteczki z jednej strony łączą się z błoną bębenkową (rękojeść i wyro-
stek boczny młoteczka), a z drugiej podstawa strzemiączka łączy się z okienkiem 
owalnym błędnika. Na elastyczność łańcucha kosteczek wpływają dwa mięśnie: 
mięsień strzemiączkowy oraz mięsień napinacz błony bębenkowej. Ważną rolę 
w uchu środkowym spełnia trąbka słuchowa. Łączy ona jamę bębenkową z jamą 
nosowo-gardłową. Wyrównuje ona ciśnienie w uchu środkowym w odniesieniu 
do ciśnienia atmosferycznego (Obrębowski, 2015).

PROCESY PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO
Światowa Organizacja Zdrowia wyróżniła pięć funkcji słuchu (Surmano-

wicz-Demenko, 2011), są to:
1. Detekcja dźwięków;
2. Dyskryminacja oraz identyfikacja dźwięków;
3. Lokalizacja dźwięków;
4. Lateralizacja dźwięków;
5. Rozpoznawanie mowy.

Przetwarzanie słuchowe składa się z procesów słuchowych (poziom biolo-
giczny) i umiejętności słuchowych (poziom umysłowy). Centralne procesy słu-
chowe należy wiązać z mózgiem (Kurkowski, 2015).

Obecnie najczęściej stosuje się definicję stworzoną przez ekspertów z Ame-
rykańskiego Stowarzyszenia Mowy, Języka i Słuchu (ASHA). Określiło ono 
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przetwarzanie słuchowe jako: „percepcyjne (nerwowe) przetwarzanie informacji 
dźwiękowych w ośrodkowym układzie nerwowym i aktywność neurobiologiczną,  
która jest podłożem powstawania słuchowych potencjałów elektrofizjologicz-
nych” (Dajos-Krawczyńska, Piłka, Jędrzejczak, Skarżyński, 2013). Podstawą de-
finicji przetwarzania słuchowego jest stwierdzenie, że ośrodkowe procesy słucho-
we stanowią mechanizmy odpowiedzialne za zjawiska behawioralne, takie jak:

1. Lokalizacja i lateralizacja dźwięku;
2. Dyskryminacja słuchowa;
3. Rozpoznawanie cech dźwięków;
4.  Percepcja aspektów czasowych sygnału (rozdzielczość czasowa, masko-

wanie, integracja i porządkowanie w czasie);
5.  Zdolność odbioru sygnału przy występowaniu konkurencyjnych sygnałów 

akustycznych;
6.  Zdolność do odbioru sygnałów o obniżonej redundancji (zniekształconych) 

(Kurkowski, 2015).

PERCEPCJA WZROKOWA – ANATOMIA 
I FIZJOLOGIA

Oko wykrywa padające na nie światło, które jest obijane od rzeczy znajdują-
cych się  w naszym otoczeniu i przeobraża je w obrazy. Światło dobiega do oka po 
postacią 14 równoległych promieni. Promienie świetlne, które wpadają do oka, są 
zaginane dwukrotnie. Największe załamanie dokonuje się na rogówce, która po-
krywa tęczówkę (kolorowy pierścień) i źrenicę (czarne kółko na środku tęczów-
ki). W dalszej kolejności promienie ulegają po raz drugi zagięciu, kiedy przecho-
dzą przez soczewkę. Aby obraz został wiernie odwzorowany, światło obite od 
przedmiotów, które leżą blisko, wymaga większego zagięcia niż od przedmio-
tów oddalonych. Takie przestawienie widzenia z dali do widzenia bliży nosi na-
zwę akomodacji. Soczewka zagina promienie świetlne do środka, które skupiają 
się na plamce żółtej na siatkówce. Siatkówka, która znajduje się w tylnej części 
oka, odbiera odwrócone obrazy. Odbite światło od jednej strony przedmiotu odbi-
ja się na siatkówce po przeciwnej stronie, więc powstaje lustrzane odbicie obrazu. 
Dalej obrazy przesyłane są do mózgu nerwem wzrokowym, gdzie przetwarzane 
są na rzeczywiste obrazy danego przedmiotu świata zewnętrznego. Światło, które 
pada na oko, musi być tak skupione, by wiernie odwzorować dany obraz. U osób 
ze zdrowym wzrokiem miejsce, w którym tworzy się idealny obraz, znajduje się 
właśnie na siatkówce. Jeśli tak nie jest, obraz jest zniekształcony, niewyraźny, co 
doprowadza do krótko- i dalekowzroczności (Fronczak, 2009).
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METODOLOGIA BADAŃ
Problem badawczy to pytania stawiane odnośnie do cech danego zjawi-

ska. Jest to wyjaśnienie i zrozumienie określanego fragmentu rzeczywistości. 
Problem badawczy można przedstawić za pomocą pytań. Tworzenie problemu  
badawczego jest istotną czynnością, która wymaga dużego zastanowienia i zaso-
bu wiedzy (Pilch, Bauman, 2001). Podmiotem badań w niniejszej pracy są oso-
by, które ukończyły 11 lat. Problem badawczy jest podstawą do formułowania  
początkowych odpowiedzi, które w toku badań chcemy zweryfikować. Proble-
mem badawczym w przedstawionej pracy jest pytanie dotyczące tego, jak współ-
działają ze sobą percepcja słuchowa i percepcja wzrokowa. W mojej pracy  
posługuję się hipotezą prostą roboczą, która brzmi, że istnieje zależność między 
percepcją wzrokową a percepcją słuchową w toku nabywania umiejętności szkol-
nych. Podlega ona sprawdzeniu w toku badań empirycznych. Wynika ona z ogól-
nej obserwacji i zdobytej przeze mnie wiedzy; została wprowadzona w postępo-
waniu dedukcyjnym. Na początku hipoteza została sformułowana, a następnie 
sprawdzona dzięki badaniom.

Celem moich badań jest ustalenie, w jaki sposób percepcja słuchowa i percep-
cja wzrokowa są od siebie zależne.

Do osiągnięcia wskazanego zamierzenia posłużyłam się metodą sondażo-
wą. Charakteryzuje się ona tym, że dzięki niej możliwe jest uzyskanie informacji 
o danej grupie osób na podstawie badań na niewielkiej grupie reprezentacyjnej,  
dzięki tzw. próbie reprezentatywnej. Dzięki sondażowi można w łatwy sposób do-
wiedzieć się o interesujących badacza rzeczach czy zjawiskach. W badaniu son-
dażowym osoba badająca dobiera sobie grupę respondentów, która musi wykonać 
dane polecenia, np. za pomocą kwestionariuszy. Sondaż pozwala na gromadze-
nie danych o cechach społeczno-zawodowych, zdrowotnych, materialnych, miej-
scu zamieszkania itp. W swoich badaniach kompletowałam wszystkie potrzebne  
informacje, dotyczące stanu zdrowia osób badanych oraz ich osiągnięć szkolnych. 
Osoby zostały zbadane testami FPT, DPT oraz DDT. Przez rodziców badanych 
dzieci zostały wypełnione: Skala Zachowań Słuchowych (SAB) i autorska Skala 
Umiejętności Wzrokowych (SUW).

Technika badawcza to zespół czynności praktycznych z zakresu danej meto-
dy badawczej, dzięki której można sprawdzać informacje, opinie czy fakty, to np.  
obserwacja, czyli zbieranie danych drogą spostrzeżeń, wywiad – rozmowa pa-
cjenta z osobą badającą. Techniki badawcze użyte w moich badaniach to: obser-
wacja, test FPT, test DPT, test DDT oraz Skala Zachowań Słuchowych i Skala 
Umiejętności Wzrokowych.

Współzależność percepcji słuchowej i percepcji wzrokowej...
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Narzędziami badawczymi, które wykorzystałam do zebranego pożądanego 
materiały były  dwie skale przesiewowe: Skala Zachowań Słuchowych (SAB) 
i autorska Skala Umiejętności Wzrokowych (SUW), Platforma Badań Zmysłów, 
słuchawki.

Skala umiejętności wzrokowych – * wersja pilotażowa
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Skala zachowań słuchowych
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OPIS GRUPY BADAWCZEJ
Przyjęta przeze mnie grupa badawcza liczy 32 osoby. Badanie zostało prze-

prowadzane w dwóch szkołach w ramach programu „Szkoła Promująca Zdro-
wie”. Działanie było realizowane w związku z porozumieniem o współpracy  
pomiędzy Gminą Lublin a Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lubli-
nie w zakresie podejmowania wspólnych inicjatyw związanych z programem  
„Szkoła Promująca Zdrowie”.

W pierwszej szkole, im. Króla Władysława Łokietka 5 na ul. Smyczkowej 3, 
przebadano 20 uczniów, w drugiej – im. Kornela Makuszyńskiego 34 na ul. Ire-
ny Kosmowskiej 3 przebadano 12 uczniów. Wiek wszystkich badanych wynosił 
11 lat. Wszystkie dzieci w dniu badania uczęszczały do klasy IV. Rodzice uczniów 
zostali zobligowani do wypełniania dwóch kwestionariuszy: Skali Zachowań Słu-
chowych oraz Skali Umiejętności Wzrokowych. Na ich podstawie dzieci były 
kwalifikowane do drugiego etapu, czyli badania wyższych funkcji słuchowych 
Platformą Badań Zmysłów. Musiały osiągnąć mniej niż 35 punktów z każdego 
z kwestionariuszy. Na życzenie rodziców do drugiego etapu wchodziły dzieci, któ-
re uzyskały niewiele powyżej 35 punktów z któregoś kwestionariusza (w szcze-
gólności z SUS-u, ponieważ SUW jest wersją pilotażową).

Osoby badane zostały wcześniej poinstruowane przez osobę badającą. Ba-
dania zostały przeprowadzone w bardzo cichym pomieszczeniu w szkole. Osoby 
badane uzyskały instrukcję badania w celu jak najsprawniejszego przeprowadze-
nia badań oraz jak najbardziej wiarygodnych wyników. W czasie badania pacjen-
ci byli obserwowani pod kątem koncentracji, uwagi i zaangażowania w zadanie. 
Każda z 32 osób aktywnie uczestniczyła w badaniu, które łącznie trwało około  
25 minut. Dwie osoby potrzebowały przerw w teście FPT. Czas wykonania te-
stu DPT przez pacjentów był znacznie krótszy niż testu FPT. Badani po przepro-
wadzonych testach zgłaszali, że najtrudniejszym zadaniem było wykonanie testu 
na różnicowanie wysokości dźwięku (FPT), a najłatwiejszym okazał się test roz-
dzielnouszny cyfrowy (DDT).

REZULTATY BADAŃ
W poniższej tabeli przedstawione są wyniki oraz średnia z obu skal przesie-

wowych: Skali Zachowań Słuchowych (SAB) oraz Skali Umiejętności Wzroko-
wych (SUW). W obu skalach za prawidłowy uznaje się wynik ≥ 35 punktów.
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Tabela 1. Wyniki testów przesiewowych oraz ich średnia 
(w punktach)

Imię Klasa Wiek SAB pkt SUW pkt 

Kuba K. 4A 11 35 51 

Piotr R. 4A 11 24 54 

Kuba K. 4A 11 34 50 

Dawid K. 4A 11 18 36 

Aleks J. 4A 11 34 47 

Mateusz B. 4A 11 39 46 

Krzysztof J. 4A 11 42 57 

Mikołaj P. 4A 11 36 55 

Franek K. 4A 11 35 55 

Magda T. 4A 11 48 59 

Zofia S. 4A 11 42 52 

Ala K. 4A 11 45 42 

Gor H. 4B 11 33 26 

Dawid Ż. 4B 11 44 48 

Miłosz T. 4B 11 30 44 

Krystian K. 4B 11 21 27 

Szymon R. 4B 11 36 46 

Maja S. 4B 11 39 65 

Zygmunt S. 4B 11 29 33 

Martyna Ł. 4B 11 25 45 

Ksawery J. 4B 11 43 52 

Oskar S. 4B 11 44 48 

Kuba M. 4B 11 44 55 

Ola F. 4B 11 35 46 

Laura S. 4B 11 36 58 

Współzależność percepcji słuchowej i percepcji wzrokowej...
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Skala SUW (Skala Umiejętności Słuchowych) jest wersją pilotażową. Ma na 
celu orientacyjne sprawdzenie, jak wyglądają oceny na tle wyników ze skali SAB 
(Skala Zachowań Słuchowych). Analizując, można stwierdzić, że wyniki przed-
stawiają się podobnie. Wynikiem pozytywnym w skali SUW ustalono również 35 
punktów, tak jak w SAB-ie. U 23 osób istnieje zależność wyniku powyżej normy 
zarówno w skali SAB i SUW. Co ciekawe, wyniki prezentują się bardzo podob-
nie. U trzech osób wyniki z obu skal uplasowały się poniżej normy (punkty rów-
nież są do siebie zbliżone). U sześciu osób wynik ze skali SAB jest poniżej nor-
my, podczas gdy w skali SUW osoby te otrzymały wyniki powyżej 35 punktów.   

Tabela 1. ciąg dalszy

Imię Klasa Wiek SAB pkt SUW pkt

Gabrysia K. 4B 11 54 67

Michał C. 4B 11 50 61 

Maja S. 4A 11 44 48 

Nikodem K. 4A 11 42 55 

Natan S. 4A 11 47 64 

Wiktor W. 4A 11 55 68 

Julia B. 4A 11 56 59 

Średnia   38,72 50,60 

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2. Poszczególne wyniki badań FPT i DPT oraz ich średnia 
(w procentach)

Imię Klasa Wiek FPT % DPT % 

Kuba K. 4A 11 80% 100% 

Piotr R. 4A 11 40% 72,50% 

Kuba K. 4A 11 85% 100% 

Dawid K. 4A 11 33% 62,50% 

Aleks J. 4A 11 30% 32,50% 

Mateusz B. 4A 11 25% 60% 
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Tabela 2. ciąg dalszy

Źródło: opracowanie własne.

Imię Klasa Wiek FPT % DPT %

Krzysztof J. 4A 11 100% 72,50% 

Mikołaj P. 4A 11 80% 72,50% 

Franciszek K. 4A 11 88% 82,50% 

Magda T. 4A 11 58% 50% 

Zofia S. 4A 11 80% 47,50% 

Ala K. 4A 11 38% 52,50% 

Gor H. 4B 11 68% 85% 

Dawid Ż. 4B 11 48% 67,50% 

Miłosz T. 4B 11 20% 62,50% 

Krystian K. 4B 11 38% 77,50% 

Szymon R. 4B 11 93% 95% 

Maja S. 4B 11 98% 95% 

Zygmunt S. 4B 11 76% 55% 

Martyna Ł. 4B 11 70% 55% 

Ksawery J. 4B 11 35% 45,50% 

Oskar S. 4B 11 50% 52,50% 

Kuba M. 4B 11 27,50% 55% 

Ola F. 4B 11 27,50% 55% 

Laura S. 4B 11 22,50% 57,50% 

Gabrysia K. 4B 11 25% 65% 

Michał C. 4B 11 100% 90% 

Maja S. 4A 11 27,50% 22,50% 

Nikodem K. 4A 11 80% 95% 

Natan S. 4A 11 80% 57,50% 

Wiktor W. 4A 11 80% 80% 

Julia B. 4A 11 80% 95% 

Średnia   59% 68% 

Współzależność percepcji słuchowej i percepcji wzrokowej...



72 Biuletyn Logopedyczny Nr 33, 2019

Średni wynik uzyskany w teście FPT wynosi 59%, a w teście DPT 68%. 
Badani lepiej poradzili sobie z testem różnicowania długości dźwięków DPT.  
Według subiektywnej oceny uczniowie zaraz po badaniu zgłaszali, że testem spra-
wiającym najwięcej trudności był test FPT, który polega na różnicowaniu sekwen-
cji częstotliwości. 

Normą wyników testów FPT jest uzyskanie 78%, a DPT 71%. W teście FPT 
13 osób (41% badanych) uzyskało wynik zgodny lub powyżej normy, 19 osób 
(59% badanych) uzyskało wynik poniżej 78%. W teście DPT 14 osób (44% ba-
danych) zdobyło wynik powyżej 71%, a 18 osób (56% badanych) poniżej normy. 
Średni wynik testu FPT to 59%, a testu DPT 68%.    

23 osoby uzyskały wynik równy bądź większy niż 35 punktów w skali SAB, 
co uznaje się za normę. 10 z nich uzyskało wynik również w normie w testach 
FPT i DPT. Pozostałych 11 osób osiągnęło wynik niższy od normy także w dwóch 
testach. Dwie osoby uzyskały wynik w normie tylko w teście FPT. 

Dziewięć osób uzyskało wynik poniżej 35 punktów w skali SAB. Cztery 
z nich uzyskały wynik w testach FPT i DPT poniżej normy. Cztery pozostałe oso-
by otrzymały wynik w normie tylko w jednym teście (trzy w DPT i jedna w FPT). 
Jedna osoba uzyskała wynik powyżej normy w obu testach (FPT i DPT). 

Brak korelacji wyników między kwestionariuszem SAB a testami centralny-
mi (FPT i DPT) może być spowodowany nieobiektywną oceną rodziców w sto-
sunku do zachowań słuchowych dziecka lub brakiem koncentracji ze strony  
badanych.    

Tabela 3. Średnie wyniki testów z uwzględnieniem płci 

CHŁOPCY DZIEWCZYNKI  

22 10 
Średnia FPT % Średnia FPT % 

61,6% 47,7% 
Średnia DPT % Średnia DPT % 

71,5% 60,7% 
Średnia SAB Średnia SAB 

37,0 54,1 
Średnia SUW Średnia SUW 

49 54,1 

Źródło: opracowanie własne.
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Biorąc pod uwagę płeć badanych, w testach FPT i DPT lepiej poradzili sobie 
chłopcy. Może to wynikać z większej liczby badanych płci męskiej. Zbadano 22 
chłopców i 10 dziewczynek. Średni wynik FPT wśród chłopców wynosił 61,6%, 
a w teście DPT 71,5%. Dziewczynki uzyskały średni wynik w FPT 47,7%, w DPT 
60,7%. W Skali Zachowań Słuchowych (SAB) chłopcy uzyskali średni wynik 37 
punktów, dziewczyny zaś 54,1 punktów. Jednak w Skali Umiejętności Wzroko-
wych (SUW) średni wynik osiągnięty przez uczennice wynosi 54,1 punktów zaś 
chłopców 49. 

Tabela 4. Wyniki badań testu DDT  

Imię Klasa Wiek DDT % Różnica UP-UL

Kuba K. 4A 11 UP = 67,5%, UL = 67,5% 0,0

Piotr R. 4A 11 UP = 87,5%, UL = 70% 17,5

Kuba K. 4A 11 UP = 80%, UL = 92,5% -12,5

Dawid K. 4A 11 UP = 75%, UL = 42,5% 32,5

Aleks J. 4A 11 UP = 65%, UL = 52% 13

Mateusz B. 4A 11 UP = 65%, UL = 65% 0,0

Krzysztof J. 4A 11 UP = 82,5%, UL = 82,5% 0,0

Mikołaj P. 4A 11 UP = 72,5%, UL = 52,5% 20

Franciszek K.. 4A 11 UP = 72,5%, UL = 55% 17,5

Magda T. 4A 11 UP = 72,5%, UL = 62,5% 10

Zofia S. 4A 11 UP = 52,5%, UL = 52,5% 0,0

Ala K. 4A 11 UP = 75% , UL = 62% 13

Gor H. 4B 11 UP = 57,5%, UL = 62,5% -5

Dawid Ż. 4B 11 UP = 70%, UL = 55% 15

Miłosz T. 4B 11 UP = 47,5%, UL = 47,5% 0,0

Krystian K. 4B 11 UP = 47,5%, UL = 35% 12,5

Szymon R. 4B 11 UP = 75%, UL = 25% 50

Maja S. 4B 11 UP = 55%, UL = 45% 10

Zygmunt S. 4B 11 UP = 65%, UL = 35% 30
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Na podstawie powyższych wyników można stwierdzić, iż 22 osoby mają prze-
wagę ucha prawego. Sześć osób wykazuje przewagę ucha lewego. Cztery osoby 
mają taki sam wynik zarówno w uchu prawym, jak i w uchu lewym. U ośmiu osób 
obserwuje się różnicę międzyuszną większą niż 15%. Może to świadczyć o moż-
liwych zaburzeniach integracji międzypółkulowej. Jednak w takich przypadkach 
wskazana jest dalsza diagnostyka w celu wykluczenia bądź potwierdzenia ośrod-
kowych zaburzeń przetwarzania słuchowego.

ZAKOŃCZENIE
Średni wynik skali SAB wynosił 38,7 punktów, a skali SUW 50,6 punktów. 

W obu skalach wynik przekroczył 35 punktów, czyli granicę, za którą wynik uzna-
wano w normie. W teście SAB dziewczynki poradziły sobie lepiej od chłopców, 
uzyskując średni wynik 54,1 punktów, chłopcy zaś 37 punktów. Podobnie przed-
stawia się sytuacja w teście SUW. Dziewczynki również otrzymały średnik wynik 
54,1 punktów, chłopcy 49 punktów.

Imię Klasa Wiek DDT % Różnica UP-UL

Martyna Ł. 4B 11 UP = 52%, UL = 57,5% 5,5

Ksawery J. 4B 11 UP = 77%, UL = 60% 17

Oskar S. 4B 11 UP = 55%, UL = 37,5% 17,5

Kuba M. 4B 11 UP = 57,5%, UL = 55% 2,5

Ola F. 4B 11 UP = 57,5%, UL = 55% 2,5

Laura S. 4B 11 UP = 50%, UL = 55% -5

Gabrysia K. 4B 11 UP = 77,5%, UL = 62,5% 15

Michał C. 4B 11 UP = 72,5%, UL = 67,5% 5

Maja S. 4A 11 UP = 40%, UL = 60% -20

Nikodem K. 4A 11 UP = 57,5%, UL = 42,5% 15

Natan S. 4A 11 UP = 72,5%, UL = 65% 7,5

Wiktor W. 4A 11 UP = 57,5%, UL = 42,5% 15

Julia B. 4A 11 UP = 72,5%, UL = 62,5% 10

Tabela 4. ciąg dalszy

Źródło: opracowanie własne.



75

  Analizując wyniki z obu skal przesiewowych, można stwierdzić, że wyni-
ki przedstawiają się podobnie. Za wynik pozytywny w skali SUW uznaje się 35 
punktów, tak jak w SAB-ie. U 23 osób istnieje zależność wyniku powyżej normy 
zarówno w skali SAB i SUW. Co ciekawe, wyniki prezentują się bardzo podob-
nie. U trzech osób wyniki z obu skal uplasowały się poniżej normy (punkty rów-
nież są do siebie zbliżone). U sześciu osób wynik ze skali SAB jest poniżej nor-
my, podczas gdy w skali SUW osoby te otrzymały wyniki powyżej 35 punktów. 
Wydawałoby się, że w tej sytuacji może zachodzić zjawisko kompensacji. Jednak 
wyniki świadczą o tym, że percepcja słuchowa i percepcja słuchowa współdzia-
łają ze sobą.

Odnosząc się do wyników testów oceniających czasowe aspekty słyszenia, 
można stwierdzić, iż badani lepiej poradzili sobie z testem DPT, polegającym na 
rozróżnianiu długości dźwięków. Jego średni wynik wyniósł 68%. 44% badanych 
uzyskało wynik powyżej normy, czyli większy niż 71%. Drugi test FPT sprawił 
dzieciom większy problem. Jego średni wynik wyniósł 59%. 41% badanych uzy-
skało wynik większy niż 78%, który uważany jest za normę. Chłopcy poradzili  
sobie lepiej z obydwoma testami. Uzyskali średni wynik w teście FPT 61,6%, 
a w DPT 71,5%. Dziewczynki zaś uzyskały kolejno 47,7% i 60,7%. Przewaga 
wyższych wyników uzyskanych przez chłopców w skalach przesiewowych oraz 
testach centralnych, może być spowodowana większą liczbą badanych wśród płci 
męskiej. Analiza testu DDT wskazuje, że 22 osoby mają przewagę ucha prawego. 
Sześć osób wykazuje przewagę ucha lewego. Cztery osoby mają taki sam wynik 
zarówno w uchu prawym, jak i w uchu lewym. U ośmiu osób obserwuje się róż-
nicę międzyuszną większą niż 15%. U tych osób wskazana jest dalsza diagnosty-
ka w celu wykluczenia bądź potwierdzenia ośrodkowych zaburzeń przetwarzania 
słuchowego.

 Z obserwacji podczas wykonywania badań można wywnioskować, że dzie-
ci miały problem ze skupieniem uwagi i zapamiętaniem dźwięków. O uzyskanych 
wynikach decydował również stan ogólny dziecka, jego samopoczucie, koncen-
tracja i uwaga.

Ważna jest wczesna stymulacja percepcji słuchowej i percepcji wzrokowej, 
które w nieodłączny sposób wpływają na odbiór świata, uczestnicząc w niemal 
wszystkich działaniach człowieka. Tylko w pełni wykształcona percepcja wzro-
kowa i słuchowa umożliwi dziecku naukę czytania, pisania, opanowanie reguł  
ortografii, wykonywanie zadań arytmetycznych oraz doskonalenie umiejętności 
niezbędnych w trakcie nauki szkolnej. Ważnym elementem terapii będą ćwicze-
nia usprawniające percepcję wzrokową. Należeć do nich będą: układanie figur, 
kształtów, szeregów, składanie pociętych obrazków, uzupełnianie braków na ob-
razkach, wyodrębnianie różnic między obrazkami, różnicowanie obrazków/figur/
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elementów w przestrzeni, układanie puzzli, układanie obrazków po prawej i lewej 
stronie biurka,  przerysowywanie figur/kształtów. Dobrym sposobem będzie rów-
nież opisywanie obrazków, opisywanie otaczającej rzeczywistości, gry, np. domi-
no, karty (Frostig i Horne, 1989).  
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