
STRESZCZENIE

W niniejszym artykule, na przykładzie dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi, okre-
ślamy sposób postępowania diagnostycznego odnośnie do grafomotoryki w przypadkach zaburzeń 
rozwoju języka mówionego i pisanego. Ocena logopedyczna dokonywana jest z wykorzystaniem 
Profilu sprawności grafomotorycznych – autorskiego narzędzia diagnostycznego, dającego moż-
liwość diagnozy dysfunkcji rozwojowych na podstawie obserwacji przebiegu czynności grafomo-
torycznych (takich jak pisanie /tu: przepisywanie tekstu/ i kreślenie wzorów literopodobnych /tu: 
reprodukcja wzorów/) i analizy wytworów (pisma i wzorów literopodobnych). Poziom graficzny 
wzorów literopodobnych i poziom graficzny pisma mogą być zróżnicowane z powodu ujawniania 
się – w poszczególnych przypadkach – odmiennych zjawisk warunkowanych specyfiką zaburzeń 
komunikacji słownej i pisemnej.

Słowa kluczowe: grafomotoryka, niepełnosprawności sprzężone, komunikacja słowna i pi-
semna, diagnozowanie logopedyczne.

SummaRy

The present article, using the example of children with multiple disabilities, determines dia-
gnostic procedures regarding graphomotor skills in the cases of spoken and written language di-
sorders. The logopedic assessment is carried out using the Profile of Graphomotor Skills – the au-
thorial diagnostic tool that enables diagnosis of developmental dysfunctions based on the course of 
graphomotor activities (such as writing/here: copying a text/ and drawing letter-like designs /here: 
reproducing designs/) and on the analysis of products (handwriting and letter-like designs). The 
graphic level of letter-like designs and the graphic level of handwriting can vary because in parti-
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cular cases  different phenomena may manifest determined by the specificity of verbal and written 
communication. 

Key words: graphomotor skills, multiple disabilities, verbal and written communication, lo-
gopedic diagnosis.

WPROWaDZENIE

Profil sprawności grafomotorycznych składa się z Protokołu obserwacyj-
nego oraz Karty oceny pisma i wzorów literopodobnych (wybrane zagadnienia 
szczegółowe dotyczące zastosowania narzędzia w diagnozie logopedycznej pre-
zentowałyśmy już w osobnych artykułach: Domagała, mirecka, 2009a; 2009b; 
2009c; 2010a; 2010/11; 2012a). Protokół obserwacyjny opracowany został 
z wykorzystaniem publikacji na temat czynności pisania i zaburzeń w jej prze-
biegu – Spionek (1965; 1980), Wróbla (1963; 1980; 1985), Kopczyńskiej-Kaiser 
(1984), malendowicz (1984), Nartowskiej (1986), Bogdanowicz (1991; 1992), 
Gąsowskiej, Pietrzak-Stępkowskiej (1994), Healey (2003) oraz własnych do-
świadczeń zawodowych. Karta oceny pisma i wzorów literopodobnych została 
skonstruowana z wykorzystaniem prac Wróbla (1980; 1985), Borysowicz i in. 
(1991) oraz skali dysgraficznej ajuriaguerry. Protokół obserwacyjny obejmuje 
następujące kategorie opisu zjawisk: I. RĘKa WIODĄCa; II. SPOSÓB TRZy-
maNIa NaRZĘDZIa GRaFICZNEGO; III. uKŁaD RĘKI WIODĄCEJ; IV. 
RuCH RĘKI WIODĄCEJ; V. RĘKa POmOCNICZa; VI. uSyTuOWaNIE 
KaRTKI; VII. POSTaWa SIEDZĄCa; VIII. TEmPO PRaCy, natomiast Karta 
oceny pisma i wzorów literopodobnych obejmuje takie kategorie opisu wytworów 
czynności grafomotorycznych, jak: I. LINIa (podkategorie: a/ nacisk narzędzia 
piszącego; b/ stabilność linii); II. LITERy/ ZNaKI LITEROPODOBNE (pod-
kategorie: a/ forma liter/ znaków literopodobnych; b/ proporcje w obrębie litery/ 
znaku literopodobnego); III. LITERa W WyRaZIE/ ZNaK LITEROPODOB-
Ny W STRuKTuRZE WZORu (podkategorie: a/ wielkość liter w wyrazach/ 
znaków literopodobnych we wzorach; b) pochylenie liter w wyrazach/ znaków 
literopodobnych we wzorach; c/ połączenia liter w wyrazach/ znaków literopo-
dobnych we wzorach); IV. ZaPIS TEKSTu/ WZORÓW LITEROPODOBNyCH 
(podkategorie: a/ pochylenie pisma/ wzorów literopodobnych; b/ wielkość pisma/ 
wzorów literopodobnych); V. ORGaNIZaCJa WERSu (podkategorie: a/ odstę-
py między wyrazami/ elementami wzorów literopodobnych; b/ utrzymanie pisma/ 
wzorów w liniaturze); VI. ORGaNIZaCJa STRONy (podkategorie: a/ usytu-
owanie tekstu/ wzorów w układzie poziomym; b/ usytuowanie tekstu/ wzorów 
w układzie pionowym). 
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PISmO I WZORy LITEROPODOBNE 
W ŚWIETLE BaDaŃ WŁaSNyCH

Ze względu na zróżnicowanie rodzajów wytworów czynności grafomoto-
rycznych (tu: reprodukcje wzorów literopodobnych – przepisane teksty) w bada-
niach własnych, przeprowadzonych w grupie 300 dzieci w wieku 7–13 lat (Doma-
gała, mirecka 2010b)1, analiza dotyczyła: 

1) poziomu graficznego wzorów literopodobnych, 
2) poziomu graficznego pisma, 
3) zależności między poziomem graficznym wzorów literopodobnych a po-

ziomem graficznym pisma.
analiza statystyczna wykazała dodatnie korelacje wyników uzyskanych 

w próbach reprodukcji wzorów literopodobnych i w próbach przepisywania tek-
stów dla wszystkich poziomów wieku, zarówno w grupach dziewcząt jak i chłop-
ców – ogółem dla klas I–VI o wartości 0,8. Wyniki analizy zawarte są w tabeli 1.

1 Badania zostały zrealizowane w ramach projektu „Zaburzenia komunikacji pisemnej. Pro-
fil sprawności grafomotorycznych jako technika diagnozowania dzieci w wieku 7–13 lat. Rozwój 
grafomotoryki – ryzyko dysgrafii” (projekt nr N N 106 1885 33 mNiSW; kierownik projektu – dr 
urszula mirecka, główni wykonawcy – prof. dr hab. Stanisław Grabias i dr aneta Domagała).

PISmO I WZORy LITEROPODOBNE W OCENIE KLINICZNEJ DZIECI...

Klasa

Wynik średni 
w próbach reproduk-
cji wzorów literopo-

dobnych

Wynik średni 
w próbach przepisy-

wania tekstów

Korelacje wyników w 
próbach reprodukcji 
wzorów i przepisy-

wania tekstów

I

Ogółem 17,54 19,94 0,7187

CH 20,68 23,92 0,6730

DZ 14,40 15,96 0,5990

II

Ogółem 24,28 25,24 0,5606

CH 25,20 25,32 0,5994

DZ 23,36 25,16 0,5424

III

Ogółem 28,60 27,34 0,7515

CH 32,20 30,68 0,7543

DZ 25,00 24,00 0,6846

Tab. 1. Reprodukcja wzorów literopodobnych a pismo. Wyniki  uzyskane w badaniu z zasto-
sowaniem Profilu sprawności grafomotorycznej (tu: Karta oceny pisma i wzorów literopodobnych)
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uzyskane wyniki wskazują, że istnieje zależność między badanymi rodza-
jami czynności grafomotorycznych (pisaniem, kreśleniem wzorów). W związku 
z tym, w razie konieczności, oceny sprawności grafomotorycznych w wymiarze 
podstawowym można dokonać na podstawie reprodukcji wzorów literopodob-
nych, co jest szczególnie pomocne w diagnozowaniu dzieci, które nie rozpoczę-
ły jeszcze nauki pisania, opanowały pisanie w stopniu elementarnym bądź mają 
problemy z czytaniem. Jakość wykonania prób kopiowania prostych wzorów 
może dostarczyć ważnych informacji na temat rozwoju grafomotoryki u dziecka 
i w optymalnym czasie dostrzec objawy zaburzeń rozwojowych. 

W praktyce logopedycznej należy jednak zwrócić szczególną uwagę na dzie-
ci z niepełnosprawnościami sprzężonymi, u których poziom graficzny wzorów 
literopodobnych i poziom graficzny pisma mogą być zróżnicowane z powodu 
ujawniania się – w poszczególnych przypadkach – odmiennych zjawisk warunko-
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IV

Ogółem 35,66 40,24 0,8612

CH 42,92 50,32 0,8199

DZ 28,40 30,16 0,7839

V

Ogółem 34,98 34,36 0,8638

CH 41,40 44,00 0,8500

DZ 28,56 24,72 0,7159

VI

Ogółem 32,72 38,64 0,5885

CH 35,72 45,72 0,5568

DZ 29,72 31,56 0,4894

I-III

Ogółem 23,47 24,17 0,7179

CH 26,03 26,64 0,8590

DZ 20,92 21,71 0,6821

IV-VI

Ogółem 34,45 37,75 0,7741

CH 40,01 46,68 0,7444

DZ 28,89 28,81 0,6394

I-VI

Ogółem 28,96 30,96 0,8043

CH 33,02 36,66 0,8273

DZ 24,91 25,26 0,6923

c.d. tab. 1.
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wanych specyfiką zaburzeń komunikacji słownej i pisemnej (Domagała, mirecka 
2011).

EGZEmPLIFIKaCJa PROBLEmu

Ocena wytworów czynności grafomotorycznych w Profilu sprawności gra-
fomotorycznych (Domagała, mirecka, 2010c; 2012b) opiera się na uzyskanych 
próbkach pisma (przepisywanie tekstów) oraz próbkach wzorów literopodobnych 
(reprodukowanie wzorów). W badaniach wykorzystywane są równoważne zesta-
wy wzorów literopodobnych do reprodukcji (z uwzględnieniem prostych wzo-
rów i wzorów o większej złożoności strukturalnej) oraz teksty do przepisywania 
(zróżnicowane pod względem językowym, tematycznym oraz z uwagi na długość 
tekstu). 

Przykład 1.  
Ocena grafomotoryki u 8-letniej dziewczynki z orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi na 
podstawie próbek przepisanych tekstów i reprodukcji wzorów literopodobnych 
(dodatkowo: odbitka przez kalkę przepisanego tekstu służąca do oceny nacisku 
narzędzia piszącego). Dane z diagnozy specjalistycznej: mózgowe porażenie 
dziecięce – niedowład połowiczy lewostronny piramidowy, lekkie upośledzenie 
umysłowe (przewaga inteligencji słownej nad bezsłowną), wady wymowy, słaba 
spostrzegawczość i pamięć wzrokowa, słaba koordynacja wzrokowo-ruchowa, 
obniżenie poziomu czynności grafomotorycznych, pamięć słuchowa bezpośred-
nia prawidłowa. 

W tym przypadku poziom graficzny pisma jest wyższy niż poziom odwzoro-
wania znaków literopodobnych (ilustrację stanowią próbki zamieszczone na ryci-
nach: 1a. (Tekst przepisany na kartce z liniaturą); 1b. (Tekst przepisany na kartce 
z liniaturą – odbitka przez kalkę); 1c. (Reprodukcja wzorów literopodobnych na 
kartce z liniaturą.), co można postrzegać jako efekt intensywnie prowadzonych 
ćwiczeń w pisaniu, przy braku opanowania umiejętności kopiowania wzorów/
figur o charakterze abstrakcyjnym w związku z obniżonymi możliwościami po-
znawczymi (tu: szczególnie inteligencja bezsłowna). 

Przykład 2.  
Ocena grafomotoryki u 8-letniego chłopca z orzeczeniem o potrzebie kształ-

cenia specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową na podstawie repro-
dukcji wzorów literopodobnych (trudności w czytaniu uniemożliwiły dziecku 
wykonanie próby przepisania tekstu). Dane z diagnozy specjalistycznej: mózgo-
we porażenie dziecięce – niedowład spastyczny czterokończynowy, rozwój umy-
słowy w granicach normy, zaburzenia percepcji wzrokowej, zaburzona koordy-
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Ryc.1b. Tekst przepisany na kartce z liniaturą – odbitka przez kalkę
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Ryc. 1a. Tekst przepisany na kartce z liniaturą



117

Ryc. 1c. Reprodukcja wzorów literopodobnych na kartce z liniaturą
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nacja wzrokowo-ruchowa, bardzo niski poziom czynności grafomotorycznych,  
prawidłowa percepcja słuchowa, dyzartria spastyczna.

W tym przypadku poziom odwzorowania znaków literopodobnych jest wyż-
szy niż poziom graficzny pisma (ilustrację stanowią próbki zamieszczone na ry-
cinach: 2a. (Tekst przepisany na kartce bez liniatury); 2b. (Reprodukcja wzorów 
literopodobnych na kartce z liniaturą); 2c. (Reprodukcja wzorów literopodobnych 
na kartce z liniaturą – odbitka przez kalkę). umiejętność pisania i czytania opano-
wywana jest przez chłopca z trudem w toku edukacji szkolnej, natomiast kopio-
wanie wzorów literopodobnych, ze względu na niejęzykowy charakter zadania, 
jest dla niego łatwiejsze. 

ZaKOŃCZENIE

W badaniach własnych, przeprowadzonych w 300-osobowej populacji 
uczniów szkół podstawowych, wskazano na dodatnie korelacje wyników uzyska-
nych w próbach reprodukcji wzorów literopodobnych i w próbach przepisywania 
tekstów dla wszystkich poziomów wieku. Niemniej jednak, w indywidualnych 

Ryc. 2a. Tekst przepisany na kartce bez liniatury

Ryc. 2b. Reprodukcja wzorów literopodobnych na kartce z liniaturą
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Ryc. 2c. Reprodukcja wzorów literopodobnych na kartce z liniaturą – odbitka przez kalkę

przypadkach, w szczególności u dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 
wieloaspektowe postępowanie diagnostyczne pozwala ujawnić zróżnicowa-
ny poziom sprawności grafomotorycznych w zależności od charakteru zadania 
(językowe/niejęzykowe). Wykorzystanie wzorów literopodobnych w diagnozie 
klinicznej daje szansę oceny grafomotoryki na materiale niejęzykowym u dzieci 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
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