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StreSzczenie

Artykuł zawiera opis przypadku jedenastoletniego chłopca z zaburzeniami centralnych pro-
cesów przetwarzania słuchowego. Metoda studium przypadku ma charakter analityczny. W etiolo-
gii zaburzeń centralnych procesów przetwarzania słuchowego najczęściej wymienia się zaburzenia 
funkcji recepcji (słyszenia) oraz zaburzenia różnicowania dźwięków. Jak potwierdzają  obserwacje 
terapeutyczne, na uwagę zasługuje analiza uwagi słuchowej (selekcji i intensyfikacji przetwarza-
nych bodźców dźwiękowych) oraz kształcenie zdolności dyskryminacji cech akustycznych dźwię-
ków mowy.

Słowa kluczowe: zaburzenia centralnych procesów przetwarzania słuchowego, zaburzenia 
słyszenia, zaburzenia różnicowania dźwięków, studium przypadku.

SuMMAry

the article contains a description of the case study of an eleven-year-old boy with the cen-
tral auditory processing disorders. the case study method is analytical. in the etiology of central  
auditory processing disorders, the most frequently spoken of auditory perception disorders include 
impairments of the receptive (hearing) function and disorders of sound discrimination. As thera-
peutic observations confirm,  it is therefore interesting to examine auditory attention (selection and 
intensification of sound stimuli proccesing ) and assessment of the ability to discriminate acoustic 
speech sound. 

Key words: the central auditory processing disorders, auditory perception disorders, disor-
ders of sound discrimination, case study.
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niedoSłuch centrAlny 
 i Jego WpłyW nA funkcJonoWAnie dzieckA

 zgodnie z Międzynarodową klasyfikacją chorób icd-10, centralne zabu-
rzenia przetwarzania słuchowego nie są jednostką chorobową, ale określeniem 
wskazującym na zespół objawów, które wynikają z zaburzenia słuchu na pozio-
mie centralnego układu nerwowego, przy sprawnie działającym obwodowej czę-
ści narządu.

Według Amerykańskiego Stowarzyszenia Słuchu i Mowy (AShA) ośrodko-
we zaburzenia słuchu rozpoznaje się wówczas, gdy zaburzona jest co najmniej 
jedna z wyższych funkcji słuchowych, do których zaliczamy: lokalizację źródła 
dźwięku, różnicowanie dźwięków, ocenę wzorców dźwięków, czasowe aspekty 
słyszenia, rozumienie mowy w obecności sygnału zagłuszającego i zrozumienie 
mowy zniekształconej (Skoczylas i wsp., 2012,11–12).

robert W. keith zaburzenia te definiuje jako „niedobór w procesach przetwa-
rzania informacji na drodze słuchowej, przejawiający się trudnościami w słysze-
niu, rozumieniu mowy, rozwoju języka i uczeniu się” (keith, 2008, 7–8), zaś Anna 
Skoczylas (i wsp.) podkreśla, że istotą tego typu zaburzeń jest „niemożność pełne-
go wykorzystania słyszanego sygnału akustycznego przy prawidłowym odbiorze  
w strukturach obwodowych” (Skoczylas i wsp., 2012, 51).

przyczynami powstania cApd są wszelkie uszkodzenia na poziomie ośrod-
kowego układu nerwowego. Będą to zarówno uszkodzenia powstałe w okresie 
prenatalnym, okołoporodowym, noworodkowym, jak i te, które zaistniały na 
skutek urazów, chorób nowotworowych, udarów czy uszkodzeń toksycznych. 
czynnikiem ryzyka jest także opóźnione lub zaburzone dojrzewanie ośrodkowe-
go układu nerwowego oraz deprywacja słuchowa spowodowana długo trwającym 
niedosłuchem. Warto wspomnieć, że cApd nie dotyczy tylko wieku rozwojowe-
go, ale dotyka również osoby dojrzałe, u których zmiany degeneracyjne w ukła-
dzie nerwowym są spowodowane wiekiem. 

zaburzenie to obejmuje niezwykle szeroki wachlarz objawów, z których wy-
stępowanie choć jednego może stanowić wiarygodną przesłankę do postawienia 
diagnozy. Symptomami, które  wskazują na problemy z centralnym przetwarza-
niem słuchowym, są: opóźniony rozwój mowy, trudności w rozumieniu mowy, 
zwłaszcza tej, która nie jest kierowana wprost do odbiorcy, problemy z właści-
wym rozumieniem pytań i poleceń, zwłaszcza jeśli są one długie i skomplikowa-
ne oraz osłabiona pamięć słuchowa, objawiająca się niemożnością powtórzenia  
i zapamiętania przekazywanej informacji. ponadto obserwuje się zaburzenia kon-
centracji uwagi i krótki czas jej utrzymywania, a także nadwrażliwość na dźwięki, 
uniemożliwiającą oddzielanie sygnałów istotnych od tych, które jedynie zakłó-
cają właściwą  i istotną informację. oznakom tym często współtowarzyszą także 
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objawy somatyczne, tj. bóle i zwroty głowy oraz zmęczenie odczuwane po prze-
bywaniu w głośnym pomieszczeniu. Wszystkie te sygnały w pełni uzewnętrzniają 
się w okresie szkolnym, przekładając się na niepowodzenia w nauce czytania, pi-
sania, przyswajania języków obcych czy też wreszcie skutkują licznymi błędami 
ortograficznymi w zapisie tekstu ze słuchu.

profile kliniczne oSóB z cApd

ze względu na różnice w lokalizacji uszkodzenia oraz dominujące objawy 
pociągające za sobą odmienny sposób postępowania terapeutycznego, wyróżnia 
się trzy podstawowe profile kliniczne:

1) zaburzenia słyszenia na poziomie fonologicznym,
2) zaburzenia uwagi słuchowej i słyszenia w hałasie,
3) zaburzenia integracji słuchowo-wzrokowej (Skoczylas i wsp., 2012).

cApd – poStępoWAnie diAgnoStyczne

podstawowym wymogiem, który trzeba spełnić przez rozpoczęciem wła-
ściwego diagnozowania jest ukończenie przez dziecko 7. roku życia z uwagi na 
trwający jeszcze proces dojrzewania układu słuchowego. niezbędna jest także 
konsultacja psychologiczno-pedagogiczna, której celem jest wykonanie badania 
określającego iloraz inteligencji, jako że diagnostyka w kierunku cApd jest moż-
liwa tylko u dzieci osiągających normę intelektualną. Wstępna wizyta lekarska 
powinna uwzględniać szczegółowy wywiad biorący pod uwagę czynniki ryzy-
ka, badanie fizykalne, określenie profilu lateralizacji, diagnostykę słuchu zmie-
rzającą do wykluczenia niedosłuchu obwodowego oraz skierowanie pacjenta na 
konsultacje specjalistyczne – do neurologa, okulisty, fizjoterapeuty, logopedy  
i wspomnianego już psychologa (kasica, przybyla, kasica, 2011). kolejnym eta-
pem jest diagnostyka narządu słuchu obejmująca badania podstawowe, na które 
składają się audiometria tonalna, audiometria impedancyjna, audiometria słowna, 
otoemisje akustyczne (dpoAe lub teoAe) oraz badanie ABr. po ich wykona-
niu niezbędne jest poddanie się badaniom oceniającym wyższe funkcje słuchowe.  
W ich skład wchodzą testy słyszenia rozdzielnousznego, testy analizy czasowej 
i percepcji kolejności dźwięków oraz testy mowy o obniżonej redundancji. na-
stępnie pacjent  kierowany jest na badania elektrofizjologiczne uwzględniające 
ocenę słuchowych potencjałów egzogennych oraz endogennych. zebrana w ten 
sposób dokumentacja pozwala na drodze lekarskiej konsultacji audiologiczno-fo-
niatrycznej dokonać rozpoznania i ustalić plan ewentualnego postępowania tera-
peutycznego. 

zABurzeniA centrAlnych proceSóW przetWArzAniA SłuchoWego...
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Źródło: opracowanie własne profili cApd scharakteryzowano na podstawie wykładu  
dr n. med. i. urban (2014) oraz artykułu A. Skoczylas i wsp. (2012, 13).

tab. 1. profile kliniczne cApd

profil kliniczny zaburzenia słyszenia na 
poziomie fonologicznym

zaburzenia uwagi słucho-
wej i słyszenia w hałasie

zaburzenia integracji 
słuchowo-wzrokowej

częstość 
   występowania

stanowią najczęstszą 
postać zaburzeń słuchu 
ośrodkowego, sięgającą 
do 50%,

obejmuje ok. 30% osób 
z ośrodkowymi zaburze-
niami słuchu,

obejmuje ok. 20 % osób 
z ośrodkowymi zaburze-
niami słuchu,

trudności –  zaburzenia identyfika-
cji, różnicowania  
i zapamiętywania cech 
akustycznych dźwię-
ków mowy,

–  trudności z różnico-
waniem fonemów 
(głosek),

–  problemy w czytaniu  
i pisaniu,

–  duże zagrożenie 
współwystępowania 
wad wymowy,

–  nieumiejętność rozu-
mienia mowy w hałasie, 

–  trudności w rozu-
mieniu mowy, której 
towarzyszą czynniki 
współzawodniczące 
(jednoczesne mówienie 
kilku osób),

–  zaburzenia rozumienia 
mowy nadawanej w 
szybkim tempie bądź 
też mowy zniekształ-
conej,

–  problemy z koncentra-
cją uwagi i jej utrzymy-
waniem,

–  obniżona pamięć słu-
chowa,

–  zaburzenia emocjonal-
ne, tj. impulsywność 
i nadreaktywność 
(Adhd jako czynnik 
współwystępujący)

–  obniżenie sprawności 
będących wynikiem 
współpracy prawej i le-
wej półkuli mózgowej, 
a zatem trudności będą 
ujawniały się w nastę-
pujących obszarach:

• rozumienie ze słuchu,
• pisanie i czytanie,
• rysownie,
• taniec,
• wykorzystywanie pro-
zodycznych cech mowy,

postępowanie 
   terapeutyczne

–  ćwiczenia słuchu fone-
matycznego przy wy-
korzystaniu zarówno 
naturalnych dźwięków 
mowy, jak i sylab mo-
dyfikowanych kom-
puterowo (wydłużone 
spółgłoski),

–  ćwiczenia rozdzielczo-
ści czasowej,

–  ćwiczenia w różnico-
waniu długości i wy-
sokości dźwięków,

–  stosowanie systemów 
wspomagających bez-
pośredni odbiór mowy 
– systemy fM,

–  zajmowanie miejsc  
w pierwszych ławkach,

–  kierowanie mowy 
wprost do pacjenta, 
unikanie mówienia za 
jego plecami,

–  prowadzenie terapii 
metodą integracji sen-
sorycznej, metodą to-
matisa lub Johansena,

–  ćwiczenia uwagi i late-
ralizacji słuchowej,

–  ćwiczenia syntezy  
i analizy,

–  ćwiczenia lokalizacji 
dźwięków,

–  ćwiczenia integracji  
i separacji międzyusz-
nej,

olgA przyBylA
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chArAkteryStykA BAdAnego przypAdku
Wiktor uczęszcza do czwartej klas szkoły podstawowej i nie jest objęty 

kształceniem integracyjnym. rodzice już w okresie nauczania początkowego 
zauważyli trudności w nauce. największym problemem było opanowanie nauki 
pisania i czytania. dziecko myliło, przestawiało litery, nie potrafiło dokonywać 
syntezy oraz analizy wyrazów. znacznie obniżona była także jakość graficzna 
pisma. ponadto dziecko nie radziło sobie z zapisywaniem tekstu ze słuchu czy 
też tekstu zapamiętanego. rodzice chłopca zaobserwowali problemy w zakresie 
koncentracji i utrzymania uwagi. dziecko sprawiało wrażenie rozkojarzonego, 
nierozumiejącego kierowanych do niego poleceń. podobne trudności zgłaszał wy-
chowawca, inni nauczyciele oraz pedagog szkolny. zaalarmowani sytuacją opie-
kunowie zgłosili się do poradni psychologiczno-pedagogicznej, skąd skierowani 
zostali do Śląskiego centrum Słuchu i Mowy „Medincus” w katowicach.

diAgnozA MedycznA

W grudniu 2014 roku Wiktor przeszedł serię badań medycznych, na podsta-
wie których stwierdzono zaburzenie centralnych procesów przetwarzania słucho-
wego. Bateria testów (na podstawie dostarczonych wyników)  objęła następujące 
badania:

– test rozróżniania przerw pomiędzy bodźcami, gdt (Gap Detection Thre-
shold) – psychoakustyczny test oceniający rozdzielczość czasową; najbardziej 
czuły  w wykrywaniu zaburzeń na poziomie kory słuchowej (nieprawidłowa 
rozdzielczość czasowa układu słuchowego powoduje trudności z rozumieniem 
mowy, co uwidacznia się zwłaszcza w trudnych warunkach akustycznych);

− testy oceniające percepcję kolejności dźwięków fpt (Frequency Pattern 
Test – test sekwencji tonów różnej wysokości) oraz dpt (Duration Pattern Test – 
test sekwencji tonów różnej długości) – na ich podstawie stwierdza się ewentual-
ne anatomiczne lub fizjologiczne  uszkodzenia półkul mózgowych i ich połączeń;

− test słyszenia rozdzielnousznego, ddt (Digital Dichotic Test) – na jego 
podstawie określa się, które ucho ma lepsze połączenie z półkulą, w której za-
chodzi rozumienie mowy; test ocenia szybkość przesyłania informacji  między 
półkulami w ciele modzelowatym;

– testy mowy o obniżonej redundancji (test rozumienia mowy w szumie, tj. 
szum biały lub tzw. cocktail-party oraz test mowy filtrowanej) – pozwalają na 
ocenę integralności części ośrodkowej układu słuchowego. 

z diagnozy medycznej jednoznacznie wynika, że pomimo  prawidłowego 
słuchu obwodowego dziecko funkcjonuje w sposób zbliżony do dziecka słabo 
słyszącego. rodzicom zaproponowano pomoc w postaci terapii w ramach dzia-
łania oddziału dziennego rehabilitacji Słuchu i Mowy. do rozważenia poddano 
także kwestię zastosowania systemu fM.

zABurzeniA centrAlnych proceSóW przetWArzAniA SłuchoWego...
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diAgnozA pSychologicznA

uczeń został poddany badaniu psychologicznemu na prośbę matki, dla po-
trzeb badania słuchu.  Badanie Skalą WiSc-r wykazało, że ogólny rozwój inte-
lektualny Witora kształtuje się w granicach normy, na poziomie wyników prze-
ciętnych. określono, że do mocnych stron dziecka należy pamięć w aspekcie jej 
trwałości, co przekłada się na obszerny zakres wiedzy ogólnej o świecie. dobrze 
kształtuje się również myślenie na poziomie konkretno-obrazowym. dziecko pra-
widłowo wnioskuje i przewiduje. nowe wiadomości są najlepiej przyswajane za 
pomocą kanału wzrokowego. Adekwatnie do wieku rozwijają się także zdolności 
poznawcze dotyczące koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozumowania logiczne-
go opartego na materiale cyfrowym, myślenie słowno-pojęciowe, a także umiejęt-
ność abstrahowania i uogólniania.

obniżenie sprawności dotyczy pamięci słuchowej dziecka. chłopiec uczy 
się wolniej poprzez bodźce przekazywane drogą analizatora słuchowego.  Sła-
ba jest spostrzegawczość, umiejętność wyodrębniania w materiale percepcyjnym 
istotnych braków i nieprawidłowości. niska jest także  znajomość i  rozumienie 
norm społeczno-kulturowych. Wiktor posiada przeciętny zasób pojęć słownych. 
W wypowiedziach  występują liczne nieprawidłowości o charakterze fonetycz-
nym, fleksyjnym i składniowym.

 diAgnozA pedAgogicznA

W badaniu pedagogicznym oceniono umiejętność czytania, pisania, anali-
zy i syntezy słuchowej, wypowiadania się oraz zdolności matematyczne. W za-
kresie czytania stwierdzono, że Wiktor posługuje się techniką mieszaną, często 
zniekształcając czy też zgadując wyrazy. tempo czytania określono jako wolne. 
obniżone jest także rozumienie czytanego tekstu. dużą trudność sprawia dziec-
ku budowanie wypowiedzi ustnych. Są one niepełne, wymagają podpowiedzi  
i naprowadzeń. próby pisania wykazały liczne błędy ortograficzne, opuszczanie 
i przestawianie liter, słów i innych znaków. Szczególnie silne natężenie błędów 
odnotowano w zakresie zapisywania głosek nosowych oraz w doborze właści-
wych końcówek fleksyjnych. zaburzona jest także analiza i synteza słuchowa 
wyrazów. obniżona jest również jakość graficzna pisma. znacznie lepiej dziecko 
wykonuje operacje na cyfrach. 

na zadowalającym poziomie kształtuje się umiejętność dodawania i odej-
mowania. uczeń wykazuje także częściową znajomość tabeli mnożenia i zasad 
dzielenia liczb. trudności sprawiają chłopcu zadania tekstowe.
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403

diAgnozA logopedycznA

W świetle ostatnich badań logopedycznych mowa na poziomie artykulacyj-
nym ukształtowana jest właściwie. W przeszłości u dziecka występowały duże 
trudności, które dzięki prowadzonej terapii były stopniowo usprawniane. Wiktor 
prawidłowo artykułuje dźwięki, w większości buduje prawidłowe konstrukcje 
gramatyczne i  wypowiedzi złożone. obniżony jest słuch fonemowy, co widoczne 
jest zwłaszcza w słabej dyskryminacji fonemów i dekodowaniu wyrazów. chło-
piec ma trudności w zapamiętywaniu sekwencji słuchowych oraz zaburzenia pa-
mięci słuchowej (przybyla, kasica, 2012).

prezentAcJA MAteriAłu i AnAlizA WynikóW

W celu obserwacji deficytów w zakresie centralnego przetwarzania słucho-
wego zostały przeprowadzone serie prób dla potrzeb pogłębionego badania reali-
zacji systemowej na podstawie różnych zachowań językowych i określenia profi-
lu klinicznego cApd, które obejmowały zadania:

1) pisania tekstu ze słuchu;
2) głośnego czytania tekstu;
3) dzielenia słów na sylaby i przenoszenia wyrazów do następnej linii;
4) identyfikowania rymów;
5) tworzenia wypowiedzi na podstawie widzianego obrazu;
6) zapisywania wypowiedzi na temat widzianego obrazu;
7) interpretacji przysłów i wyrażeń abstrakcyjnych;
8) rysowania zegara.

pierwsze zadanie stanowiło pisanie ze słuchu. tekst dyktanda był trzykrotnie 
odczytany (cały tekst, następnie w podziale na zdania oraz w podziale zdań na 
frazy) ze zgodną z interpunkcją  wyraźną intonacją, w tempie powolnym. 

Treść tekstu

Wczoraj, przedwczoraj … – już dwukrotnie Atanazja przyszła zapłakana ze 
skargą, że koleżanki dokuczają jej z powodu imienia. Czy jest naprawdę aż 
tak dziwaczne? Atanazja – fantazja – inwazja – Azja – wykrzykują. Nauczy-
cielka zastanawia się, skąd w dziecku taki brak wiary w siebie, takie niskie 
poczucie własnej wartości, że nie potrafi przezwyciężyć niedużego przecież 
problemu. Atanazja niezbyt dobrze radzi sobie też z nauką. Ciągłe dopyty-
wanie się o treść zadań, prośby o powtórzenie poleceń oraz o wydłużenie 
czasu potrzebnego na przepisywanie z tablicy niecierpliwią nauczycieli. 

zABurzeniA centrAlnych proceSóW przetWArzAniA SłuchoWego...
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Jedynie niezawodna pani od polskiego, wychowawczyni Atanazji, okazuje 
cierpliwość i zrozumienie. Mimo nieprzeciętnej pracowitości dziewczynka 
rzadko otrzymuje wymarzoną piątkę. Najulubieńszym jej przedmiotem jest 
muzyka. Dziewczynka chętnie słucha, kiedy pani gra na pianinie, a tak-
że lubi, kiedy może śpiewać chórem wraz z innymi dziećmi. Popołudniami 
niecierpliwie czeka na zakończenie zajęć, bierze tornister i idzie prędko do 
domu, gdzie czeka jej ukochany owczarek Puzel.

tekst zawiera wielosylabowe wyrazy z grupami spółgłoskowymi oraz zdania 
pytające i wielokrotnie złożone. celem takiego zaplanowania testowego tekstu 
jest sprawdzenie umiejętności  identyfikacji, różnicowania i zapamiętywania przez 
chłopca akustycznych cech dźwięków mowy, ocena poziomu pamięci słuchowej 
wraz z analizą wykorzystywania przez chłopca prozodycznych cech mowy.

Realizacja Wiktora
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tab. 2. zestawienie błędów popełnionych w tekście pisanym ze słuchu

opis i przykłady liczba 
błędów

Błędy fonetyczne na poziomie realizacji wyrazu

opuszczanie liter/grup literowych: 
– w zbitkach spółgłoskowych: 
przezyciężyć; 
prolemu (problemu);
– w wyrazach trudnych pod względem ortograficznym:
powturenie (powtórzenie);
– we fragmentach posiadających cechy aliteracji: zrozumnie (zrozumienie);

5

dodawanie liter (grup literowych)
– uporczywe dodawanie n w nieznanym słowie:
Antanazja (Atanazja);
–  dodawanie liter zasugerowane rymem (błąd o charakterze kontaminacji): 
fantanazja (fantazja+Atanazja);

5

zamiana liter (grup literowych):
– stosowanie grupy liter -om zamiast litery -ą na końcu wyrazu: ze skargom, 
dokuczajom;
– realizacja -ę jako -e na końcu wyrazu: naprawde;
– zapis głoski ubezdźwięcznionej zgodny z realizacją fonetyczną: rzatko;
– zapis głoski udźwięcznionej zgodny z realizacją fonetyczną: proźba; 
– zapis zbliżony do słyszanego wzorca fonetycznego: z nałką (z nauką);
–  zamiana liter w końcówkach fleksyjnych: na przepisywania (na przepisywanie);

10

przestawianie liter: dopywytanie się (dopytywanie się); 1

opuszczanie wyrazów: we fragmencie: a także [lubi], kiedy może śpiewać wraz z 
innymi dziećmi;

1

dodawanie wyrazów (powtórzenie wyrazu):
Skąd nauczycielka zastanawia się skąd w dziecku taki brak wiary w siebie ...;

1

zamiana wyrazów z zachowaniem ich znaczenia:
dostaje (otrzymuje);
po południu (popołudniami);
z polskiego (od polskiego);

3

niewłaściwy podział wyrazów: 
– zasugerowany podziałem morfologicznym:
dwu krotnie;
nie cierpliwią;
naj ulubieńszym;
– zasugerowany pisownią wyrażeń przyimkowych:
w czoraj;
przedw czoraj; o raz (oraz);

6
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łączenie wyrazów 0

Błędy ortograficzne na poziomie realizacji wyrazu

kolerzanki; może (w znaczeniu: móc); 
przecież; pisownia łączna nie z czasownikiem: niepotrafi;
pisownia rozłączna nie z przymiotnikiem: nie przeciętnej, nie zawodna, nie dużego;
pisownia rozłączna nie z przysłówkiem: nie zbyt, nie cierpliwie;
pisownia nazw własnych małą literą: puzzel (imię psa);

7

Błędy graficzne / błędy zapisu

opuszczanie, dodawanie lub zniekształcanie  elementów graficznych: pisownia ł 
jako l: przyszla;

1

Brak granicy zdania; 0

przenoszenie wyrazów: unikanie przenoszenia wyrazów do następnej linii; 4

interpunkcja: brak przecinków, myślników oraz znaków zapytania; 15

poziom graficzny pisma: pismo koślawe, pochylone lekko do tyłu, lecz czytelne; 
zróżnicowane wzorce i rozmiary liter; nieregularna szerokość liter;  niedomknięta 
linia liter;

organizacja zapisu: poziomy układ kartki, krzywa linia lewego marginesu;

Źródło: opracowanie własne.

kolejne zadanie polegało na głośnym czytaniu nieznanych chłopcu tekstów, 
przy czym  jeden z tekstów charakteryzował się niższym stopniem trudności – za-
wierał proste wyrazy o wysokiej frekwencji użycia, zbudowane głównie z sylab 
otwartych. drugi tekst zawierał wielosylabowe wyrazy z grupami spółgłosko-
wymi. teksty zostały skonstruowane na potrzeby badania tak, aby można było  
wskazać zakresy trudności wyróżnionych bazowych profili klinicznych cApd.

Tekst do głośnego czytania 1: Jabłka

Grażynka bardzo lubi owoce. Uwielbia jabłka, gruszki, śliwki, czereśnie 
i wiśnie. Ostatnio pojechała do swojego wujka, który ma własny sad. Na 
drzewach rosły już soczyste, dorodne jabłka – antonówki. Razem z wujkiem 
zaczęli zrywać owoce i układać je w przygotowanej wcześniej drewnianej 
skrzynce. Aby dotrzeć do najpiękniejszych sztuk, wujek Grażynki musiał 
skorzystać z drabiny. Wszedł na nią ostrożnie i podawał zerwane jabłka 
dziewczynce, a ona układała je w skrzynce. Wujek powiedział jej, że ważne 
jest, aby nie rzucać owoców, ponieważ mogą się poobijać. Gdy skończyli 
pracę, wyruszyli do domu wujka. Skrzynka była bardzo ciężka i dlatego 
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zapakowali ją do samochodu. Gdy dojechali na miejsce, ułożyli część owo-
ców na półmisku, żeby każdy mógł się poczęstować. Grażynka zaprosiła 
swoje koleżanki, aby również one mogły spróbować, jak smakują jabłka 
z sadu jej wujka. Ciocia Grażynki obiecała, że zrobi później z pozostałych 
owoców pyszną szarlotkę. Dziewczynka była bardzo zadowolona z tego, 
że mogła zbierać owoce w sadzie. Tego samego dnia obiecała wujkowi, że 
jeszcze przyjedzie i pomoże mu w zrywaniu jabłek.

Tekst do głośnego czytania 2: Wędrowiec

Promienie słońca gładziły twarz odpoczywającego wędrowca. Dźwięczała 
wokół puszcza. Źródło szemrało w pobliżu. Czyżyki ćwierkały niemiłosier-
nie. Czerniły się jagody wielkości czereśni. Pachniała ziemia zryta nocą 
przez dziki poszukujące pędraków. Wilgoć o zapachu paproci unosiła się  
w powietrzu. Wiatr przywiał ją znad trzęsawiska. Muchomory czerwieniły 
się w wybujałej trawie. Podgrzybki maskowały się wśród igliwia. Te wszyst-
kie wrażenia chłonął zdrożony człowiek jak energię potrzebną do dalszej 
wędrówki.

podczas czytania pierwszego tekstu zaobserwowano bezbłędne odczytanie 
pierwszego wersu. A następnie stopniowy wzrost liczby popełnianych błędów, 
nienaturalną prozodię – nieprawidłowe rozłożenie akcentu i rytmu w czytanym 
tekście, liczne zatrzymania i zwalnianie tempa. zaobserwowano także wiele po-
wtórzeń – szczególnie pierwszej części wyrazów, w tym powtórki głosek począt-
kowych (np. anto-antonówki, dotrze-dotrzeć, poo-poobijać, dzie-dziewczynka, 
zry-zrywaniu, pyszn-szną), co świadczy, być może, o nieudanych próbach cało-
ściowego odczytywania dłuższych i trudniejszych wyrazów. podczas czytania 
drugiego tekstu chłopiec dodatkowo zamieniał lub pomijał końcówki fleksyjne 
(dźwięczały zamiast dźwięczała, czyżyk zamiast czyżyki), zamieniał sąsiadujące 
głoski nawet w krótkich słowach (wy wbujałej zamiast w wybujałej, od zamiast 
do), dodawał głoski i morfemy (popachniało zamiast pachniało, wilogoć zamiast 
wilgoć), pomijał głoski lub zastępował je innymi (niemiłosiarnie, zdrożny zamiast 
zdrożony), zmieniał formę i znaczenie wyrazów (uniosła się zamiast unosiła się, 
zrywała zamiast zryta), co również może być wskaźnikiem prób całościowego 
odczytywania wyrazów. W zakresie płaszczyzny suprasegmentalnej – poza wspo-
mnianymi elipsami, heterotopiami, metatezami oraz antycypacjami głosek wystę-
powały również nieprawidłowości w zakresie dzielenia odczytywanych wyrazów 
(trzę-sawiska, chło-nął). podczas czytania miało miejsce wiele prób odbioru glo-
balnego wyrazów przy jednoczesnym zaniedbywaniu zasad odmiany, zastępowa-
niu obecnych w tekście wyrazów słowami podobnymi, lecz o innym znaczeniu, 
trudnościami w odczytywaniu słów mniej znanych przy współwystępującym nie-
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harmonijnym tempie mowy i zmiennej linii melodycznej mowy. Można było też 
zaobserwować niski poziom uwagi słuchowej, któremu towarzyszyła opadająca 
intonacja. od momentu płynnego i bezbłędnego rozpoczęcia czytania gwałtownie 
zwiększyła się liczba popełnianych błędów oraz powrotów do początku wyrazów  
lub zdań.  

porównując błędy popełnione w czytaniu oraz w „pisaniu ze słuchu”, moż-
na wskazać wiele analogii. Szczególne pobobieństwa dostrzega się w zakresie 
opuszczania liter (w tekście czytanym – głosek) oraz części wyrazów. dotyczy 
to głównie końcówek fleksyjnych. nagromadzenie tego rodzaju błędów świad-
czy o całościowym (globalnym) traktowaniu słów zarówno podczas czytania, jak  
i pisania. 

zamiana segmentów – głównie liter i części wyrazów jest porównywalna. 
zamiany w tekście czytanym spowodowane są głównie trudnościami fonologicz-
nymi w zakresie identyfikacji, różnicowania i zapamiętywania cech akustycznych 
dźwięków mowy oraz obniżoną pamięcią słuchową. Występujące wprost propor-
cjonalnie w tekście „pisanym ze słuchu” nieprawidłowości realizacyjne stanowią: 
błędy w końcówkach, zapis głosek zmiękczonych jako twardych lub miękkich 
oraz głosek miękkich jako zmiękczonych, opuszczanie części wyrazów w przy-
padku aliteracji. 

dodawanie segmentów ma miejsce znacznie częściej podczas czytania, niż 
podczas pisania, a związane jest z koniecznością częstego powracania do począt-
ku wyrazu, powtarzania jego środka bądź końcówki w celu uzyskania ostatecznie 
prawidłowej formy dekodowanego fragmentu. realizacje te stanowią próby do-
pasowania wzorca globalnego do podanej informacji wzrokowej, np. słowo spo-
strzegawczości chłopiec odczytywał jako: spostrzega-ga-wczo-noś-ko-czości). 

Wiktor opuszcza niektóre wyrazy, częściej dzieje się to w pisaniu. dodanie 
słowa zdarzyło się tylko jeden raz i polegało na umieszczeniu na początku zdania 
wyrazu, który później znalazł się w zdaniu jeszcze raz – na właściwym miejscu. 

podział wyrazów podczas pisania odzwierciedlał sposób słyszenia słów i był 
następstwem stosowania przerw z powodu trudności w dekodowaniu wyrazów 
(podział wyrazów niewiele miał wspólnego z podziałem morfologicznym) : dwu 
krotnie, nie cierpliwią, naj ulubieńszym, w czoraj, przedw czoraj. 

znaczne konsekwencje dla rozumienia treści miała zamiana wyrazów w trak-
cie głośnego czytania, która wiązała się z obniżoną pamięcią słuchową i słabym 
wykorzystywaniem prozodycznych cech mowy. fakt ten wskazuje na problemy 
Wiktora w zakresie stopnia zrozumienia informacji podawanych zarówno ustnie, 
jak i pisemnie (w jednym i w drugim przypadku niezbędna jest wysoka sprawność 
dekodowania tekstu).

W analizowanym materiale chłopiec zastosował w pisanym tekście udaną 
próbę kompensacji (zamiany trudniejszego ortograficznie wyrazu otrzymuje na 
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łatwiejszy dostaje, bez zmiany znaczenia kontekstu wypowiedzi). W tekście czy-
tanym natomiast dokonywane przez Wiktora nieprawidłowe zmiany kategorii 
gramatycznej uniemożliwiały pozostanie w polu znaczeniowym słów: zgłębienia 
zamiast zgłębić, wyciąganie zamiast wyciągnąć. tym samym prowadziły (w okre-
ślonym kontekście) do istotnej zmiany znaczenia (powierzchniowego zamiast 
powierzchownego). zamiana wyrazów spowodowana jest próbami globalnego 
czytania słów przy jednoczesnym braku autokorekcji. zamiana bowiem w tek-
ście „pisanym ze słuchu” zazwyczaj nie powoduje zmiany znaczenia, a w tekście 
czytanym prowadzi często do zmiany znaczenia.

Analizy wymagają także osobliwości na poziomie graficznym bądź – w od-
niesieniu do tekstu czytanego – na poziomie suprasegmentalnym. do błędów 
świadczących o poważnych problemach fonologicznych należy brak znaczników 
końca i początku zdań (kropka i wielka litera) w tekście „pisanym ze słuchu” – 
istotny wskaźnik daleko posuniętego braku umiejętności segmentacji tekstu. Brak 
ten ujawnia się u chłopca również na poziomie morfemu, wyrazu, zdania i dłuż-
szego tekstu. potwierdzi go też test dzielenia wyrazu na sylaby. Brak ten można 
zaobserwować nie tylko na granicy zdań czy podczas dzielenia na sylaby. Silnie 
zaburzony rytm  mowy oraz niewłaściwa intonacja podczas czytania odzwiercie-
dla niski poziom wykorzystywania prozodycznych cech mowy i jest wynikiem 
zaburzeń percepcji znaków interpunkcyjnych. niezauważanie graficznych szcze-
gółów może być dodatkowo spowodowane kierowaniem całej uwagi na formę  
i treść słów. 

u Wiktora obserwuje się zdecydowaną przewagę błędów na poziomie iden-
tyfikacji, różnicowania i zapamiętywania cech akustycznych dźwięków mowy, 
w nastepstwie której wiele spośród błędów popełnianych w czytaniu koreluje 
z błędami popełniamymi w zapisie (zaniżona sprawność pamięci wzrokowe-
go odpowiednika dźwięku mowy – grafemu). potwierdzają to wyniki uzyskane  
w dwóch kolejnych próbach – dzielenia wyrazu przeanalizowałem na sylaby oraz  
identyfikacji rymów.  
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test identyfikacji rymów okazał się dla Wiktora bardzo trudny i potwierdził 
niski poziom rozumienia ze słuchu i braku wykorzystywania prozodycznych cech 
mowy:

do identyfikacji rymów chłopiec użył tylko jednego koloru mazaka, być 
może z powodu braku koncentracji uwagi na kilkaktotnie powtórzonym polece-
niu, a być może z powodu braku pewności odnośnie do poprawności wykonania 
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zadania. na podstawie dokonanych zaznaczeń wywnioskować można, że zidenty-
fikował w przedłożonym fragmencie wiersza k. i. gałczyńskiego najwyżej dwie 
pary rymów: jelenich–jesieni, tknięte–lamentem. pomimo wystarczającej ilości 
czasu przeznaczonego na wykonanie polecenia chłopiec nie potrafił wskazać po-
zostałych par rymów. 

kolejną testowaną umiejętnością było tworzenie tekstu na podstawie analizy 
obrazu – obrazu  dynamicznego (wyzwalającego w interpretatorze emocje), za-
wierającego dwa plany.

Źródło: r. caputo, Szkoła fotografowania National Geographic. Ludzie i portrety, Wyd. g+J 
rBA, Warszawa 2002, s. 142.

celem zadania jest ocena zdolności odczytania nastroju obrazu, umiejętności 
wyrażania odczuć, jakie prezentowane w nim treści wywołują, ewentualnie zain-
spirowania do przedstawienia własnych doświadczeń tematycznie do niego zbli-
żonych. zadanie wykonywane jest dwuetapowo: ustnie oraz pisemnie. W trakcie 
próby terapeuta zadaje pomocnicze pytania, mobilizuje do rozwijania wypowie-
dzi (pytania pomocnicze zaznaczono w nawiasach kwadratowych).  

Wypowiedź Wiktora

Ja sobie wyobrażam, że ta pani płacze, a ta leży albo może też umarła, nie 
jestem pewien, i tam jakiś pan, czy pani, bo tutaj nie widać dokładnie, gra 
na jakimś instrumencie. [Co jeszcze o tym obrazku możesz powiedzieć? 
Nastrój – jaki  tam panuje?] Że jest przykry tam jest nastrój, bo nie wiem, 
czy coś tam się stało, czy ona płacze, że ta pani umarła, czy że jest jakoś 
ciężko chora i tam panuje niefajny nastrój, jeżeli by ta pani umarła, to 
byłby niefajny nastrój. [A po czym poznajesz, że ten nastrój jest niefajny?] 
Dlatego, bo ta pani płacze tutaj. [Mhm... Po czym jeszcze? Można płakać 
ze szczęścia, nie?] Tak, no ale tak tu widać, bo jak ktoś ... właściwie to tak 
się płacze i tak się śmieje, a ta pani tu krzyczy bardziej, płacze.
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Wypowiedź Wiktora

polecenie do zadania zostało powtórzone dwukrotnie – przed wypowiedzią 
ustną oraz przed pisemną. tekst mówiony składa się głównie z konkretnych infor-
macji (relacja), raz tylko Wiktor odnosi jakieś przeżycie do siebie (Ja sobie wy-
obrażam ...). do wypowiedzenia bardziej osobistych zdań potrzebny był impuls 
w postaci pytań bądź sugestii. W porównaniu z tekstem opowiadanym, tekst pisa-
ny Wiktora jest znacznie uboższy w treść i dużo krótszy, niż tekst stworzony ust-
nie – w formie kierowanej rozmowy. przeprowadzony test pozwolił zaobserwo-
wać rozbieżność między czytaniem a opowiadaniem. zdecydowanie łatwiejszą 
treść odbioru stanowi obraz niż ciągły tekst językowy. Świadczy o tym większa 
płynność i naturalność potoku mowy podczas wypowiedzi niż podczas czytania. 
przy okazji obserwacji sposobu budowania wypowiedzi przez chłopca można 
jedynie mówić o braku ciągłości informacyjnej – myleniu planów wypowiedzi, 
powtarzaniu tych samych informacji i pomijaniu istotnych informacji na temat 
treści, słabych powiązaniach przyczynowo-skutkowych. 

uzyskane na podstawie prób informacje mogą posłużyć do indywidualiza-
cji form organizacji pracy z dzieckiem. Wynika z nich wyraźnie, że przyjazną 
sytuacją jest kierowana rozmowa (kontekst sytuacyjny). Może ona okazać się 
właściwym sposobem nauki budowania wypowiedzi i organizacji zasobu opano-
wanej wiedzy. W postępowaniu terapeutycznym warto zastosować zasady budo-
wania wypowiedzi na podstawie schematu, np. mapy myśli zawierającej nazwy  
i przykłady obligatoryjnych i/lub dowolnych elementów wypowiedzi (informacje 
pierwszoplanowe oraz informacje drugoplanowe łącznie z zaleceniem nazwania 
sytuacji przedstawianej; ustosunkowanie się do sytuacji – próby jej interpretacji; 
odniesienia sytuacji do własnych doświadczeń; nazwania uczuć i przeżyć we-
wnętrznych inspirowanych obrazem; wyjaśniania roli postaci i elementów dru-
goplanowych oraz niesionych przez nie informacji; próby zastanowienia się nad 
wpływem obrazu na doznania odbiorcy: formy i kompozycji. Wykorzystywanie 
wiedzy metapoznawczej do budowania wypowiedzi na podstawie obrazu należy 
do ważnych – w przypadku zaburzeń procesów przetwarzania słuchowego – form 
terapeutycznych w zakresie doskonalenia integracji słuchowo-wzrokowej.
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kolejna próba sprawdzała poziom rozumienia przysłów i wyrażeń metafo-
rycznych w związku z trudnościami w przetwarzaniu treści abstrakcyjnych: To 
jest biały kruk; Kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać tak jak one; Lepszy 
wróbel w garści niż kanarek na dachu; W maju jak w gaju; Mieć gumowe uszy; 
Ruszać się jak słoń w składzie porcelany.

Wiktor zrozumiał jedynie dwa na siedem zdań, mimo że odnosiły się do 
wcześniejszych doświadczeń językowych i poznawczych chłopca.

ostatnią próbę stanowił test rysowania zegara:  

Wiktor nie pomógł sobie podczas zaznaczania segmentów tarczy zegara lo-
gicznym  podziałem okręgu na ćwierci, wykonał zadanie liniowo – zaczynając 
od godziny pierwszej.  Wykonany przez chłopca zegar odznacza się brakiem  
symetrii. 

podSuMoWAnie

Martin l. kutscher,  tony Attwood oraz robert r. Wolff, opisując centralne 
przetwarzanie słuchowe, podkreślają, że łączy się ono: „(...) z przekształceniem 
odebranej informacji przez system nerwowy w coś użytecznego. proces ten pole-
ga na analizie i interpretacji informacji. od niego zależy, co nasz mózg robi z tym, 
co dociera do naszych uszu” (kutscher, Attwood, Wolff, 2007, 215).

Występowanie zaburzeń przetwarzania słuchowego w analizowanym przy-
padku ujawnia się w postaci trudności z segmentacją, analizą i identyfikacją 
dźwięków mowy, niskim poziomem integracji w obrębie jednej lub wielu mo-
dalności oraz słabym wiązaniem informacji semantycznych z elementami prozo-
dycznymi. Wraz z deficytami przetwarzania słuchowego współwystępują u chłop-
ca problemy z koncentracją uwagi. 

 Wiktor czyta i pisze słowa globalnie, stąd tak wiele w jego tekstach błędów 
fleksyjnych – nierzadko błędy powodują zmianę znaczenia tekstu, a w konse-
kwencji brak zrozumienia jego treści zarówno przez czytającego, jak też przez 
słuchacza. 

zABurzeniA centrAlnych proceSóW przetWArzAniA SłuchoWego...
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Wyniki przeprowadzonych obserwacji służą wypracowywaniu sposobów in-
dywidualizacji procedur terapeutycznych osób z cApd. impulsem do dalszych 
działań może stać się też zasadność sprawdzenia skuteczności funkcjonowania 
schematów myślowych w nauce konstruowania wypowiedzi. 

dobrze, ażeby punktem wyjścia były polisensoryczne, wielokrotne analizo-
wane – tej samej lub podobnych treści – informacje. Ćwiczenie się w obrębie 
międzymodalnego transferu informacji należy do jednych z ważniejszych form 
terapeutycznego postępowania. Między innymi informacja podana wzrokowo – 
obraz niosący odpowiednią treść – osadzona w interakcyjnej przestrzeni łączy się 
z metodami tutoringu, postulowanymi przez keith topping (reid, Wearmouth, 
2008). Współuczestniczenie umożliwia porównanie i ocenę walorów dwóch lub 
większej liczby różnych wypowiedzi. poprzez interpretację obrazu, schematycz-
ną mapę myśli, wypowiedź ustną (sterowaną lub samodzielną) kształci się zdol-
ność rozumienia złożonych przekazów słownych stanowiących umiejętność mó-
zgu analizy i modyfikacji informacji odbieranych drogą słuchową. W ten sposób 
osoby z trudnościami w zakresie przetwarzania słuchowego uczą się konsolidacji 
bodźców. 

Wielokrotne przekształcanie na różne sposoby tych samych informacji, stop-
niowe wzbogacanie ich o nowe elementy przyczynia się do opracowywania słu-
chowych informacji i łączy z wielostronnym porządkowaniem rzeczywistości 
wyrażanej językiem w budowaniu porządku myśli człowieka. 
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