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streszczenie

Prozodia mowy ze względu na liczne pełnione przez siebie funkcje jest bardzo waż-
nym składnikiem procesu  komunikacji językowej. Szczególną rolę pełni w ontogenezie 
mowy, stając się dla dziecka źródłem informacji na temat budowy i znaczenia elementów 
językowych. Już od najwcześniejszych etapów rozwoju mowy dziecko wykazuje wraż-
liwość na cechy prozodyczne. Według części badaczy percepcja zjawisk prozodycznych 
związana jest z istnieniem w obrębie słuchu mownego pewnych specyficznych procesów 
nazywanych słuchem prozodycznym.

W artykule zaprezentowano krótkie omówienie wybranych, głównie polskich badań 
nad percepcją prozodii mowy ze szczególnym uwzględnieniem jej rozwoju w ontogenezie 
mowy.  Przedstawiono również propozycję narzędzia diagnostycznego służącego ocenie 
poziomu rozwoju słuchu prozodycznego. 
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suMMary

Speech prosody, on account of its many functions, is a very important constituent of 
the linguistic communication process. It fulfills a special role in speech ontogeny, being the 
child’s source of information on the structure and meaning of language elements.  Already 
at the earliest stage of speech development the child shows sensitivity to prosodic features. 
Some scholars maintain that prosodic perception is associated with the fact that within 
phonematic hearing there are some specific processes called prosodic hearing.

The paper briefly discusses selected, mainly Polish, studies on the perception  
of speech prosody with special attention paid to its development in speech ontogeny.  
It also presents proposals for a diagnostic tool for the assessment of development of 
prosodic hearing.  
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Ocena percepcji prozodii w ontogenezie mowy wydaje się istotna ze 
względu na rolę, jaką prozodia odgrywa w procesie komunikacji języko-
wej. Struktury prozodyczne przyswajane są jako pierwsze w ontogenezie 
mowy i w jej wczesnych etapach są dla dziecka najważniejszym źródłem 
informacji dotyczących budowy i znaczenia elementów językowych. 
Prozodii przypisuje się pełnienie funkcji lingwistycznych (delimitacja, 
segmentacja, sygnalizowanie za pomocą określonych konturów intona-
cyjnych poszczególnych typów wypowiedzeń, uwydatnianie jednostek 
istotnych znaczeniowo), paralingwistycznych, związanych głównie z eks-
presją emocji i wyrażaniem stosunku nadawcy do treści komunikatu oraz 
ekstralingwistycznych, dotyczących charakterystyki nadawcy – płci, wie-
ku i statusu socjoekonomicznego. 

Zjawiska prozodyczne uznaje się za  element wspólny mowy i mu-
zyki. Badacze wskazują na liczne analogie dotyczące budowy struktur ję-
zykowych i muzycznych oraz organizacji mózgowej procesów percepcji 
mowy i muzyki, a także związki zaburzeń prozodycznych z zaburzeniami 
percepcji i ekspresji muzyki. Przedmiotem badań jest również wpływ słu-
chu muzycznego na rozwój świadomości fonologicznej. Dodać należy, że  
u podstaw zjawisk prozodycznych i muzycznych leżą zmiany tych sa-
mych parametrów psychoakustycznych: wysokości, głośności, czasu 
trwania dźwięku, barwy, a jednostki prozodyczne mają swoje odpowied-
niki w jednostkach muzycznych. Badania potwierdzają również wpływ 
stymulacji muzycznej na rozwój mowy, a w szczególności prozodii. Po-
wyższe fakty pozwalają na stwierdzenie, że rozwój słuchu prozodyczne-
go jest powiązany z rozwojem percepcji muzyki (por. Wysocka, 2010). 

SłUCh PrOZODyCZny 

Część badaczy w obrębie słuchu mownego wyróżnia specyficzne pro-
cesy odpowiedzialne za percepcję zjawisk prozodycznych, nazywając je 
słuchem prozodycznym lub słuchem muzycznym – dla podkreślenia cech 
wspólnych mowy i muzyki oraz powiązań mechanizmów ich percepcji.

Według M. Klimkowskiego słuch mowny jest zdolnością różnicowa-
nia fonemów (słuch fonematyczny), jak również elementów suprasegmen-
talych: barwy głosu, melodii wypowiedzi, jej rytmu i tempa. Klimkow-
ski podkreśla wspólne uwarunkowania słuchu mownego i muzycznego  
i twierdzi, że rozwój mowy sprzyja rozwojowi słuchu muzycznego (Klim-
kowski, 1976, 76–77).

L. Kaczmarek (1977, 280–281) wyróżnia słuch muzyczny związany 
z różnicowaniem i reprodukcją wysokości, barwy i siły dźwięku. Zwra-

Marta Wysocka



231

ca też uwagę na muzyczność jednostek prozodycznych realizowanych  
w melodii, rytmie i akcencie mowy. 

W ujęciu B. rocławskiego istnieje podział słuchu mownego na słuch 
fonemowy i fonetyczny. Słuch fonetyczny, związany ze słuchem muzycz-
nym, odpowiedzialny jest za postrzeganie cech głosek należących do tej 
samej klasy oraz za percepcję zjawisk prozodycznych mowy (rocławski, 
1993, 20–21). Autor podaje, że dzieci pięcioletnie, szczególnie dziewczyn-
ki, mają już dobrze wykształcony słuch fonetyczny. reagują one na zmia-
ny intonacji, miejsca akcentu, czasu trwania i artykulacji głosek (ibidem,  
26–27).

Z. M. Kurkowski, w oparciu o koncepcję funkcji słuchowych, w ob-
rębie słuchu mownego wyróżnia: słuch fonemowy – polegający na od-
różnianiu dwóch wypowiedzi różnych lub utożsamianiu wypowiedzi 
takich samych fonologicznie, słuch fonetyczny – czyli odróżnianie głosek  
należących do tej samej klasy (fonemu), słuch prozodyczny – odpowie-
dzialny za różnicowanie elementów prozodycznych wypowiedzi – akcen-
tu, melodii, rytmu oraz analizę i syntezę głoskową i sylabową (Kurkow-
ski, 1998, 289).

A. Domagała i U. Mirecka dokonują dalej idącego podziału słuchu 
mownego. Podkreślają, że służy on opanowaniu kompetencji fonologicz-
nej w wymiarze segmentalnym i suprasegmentalnym oraz odbieraniu po-
zasystemowych cech mowy, istotnych w procesie komunikacji. Wyróżnia-
ją słuch fonemowy – związany z segmentalnym wymiarem podsystemu 
fonologicznego, fonologiczny słuch prozodyczny – związany w percepcją 
struktur suprasegmentalnych o charakterze fonologicznym, fonetyczny 
słuch segmentalny, słuch głoskowy – odnoszący się do charakterystyki 
głosek, ich cech niepełniących funkcji fonologicznych oraz fonetyczny 
słuch prozodyczny – odpowiedzialny za percepcję pozasystemowych  
informacji prozodycznych warunkowanych różnicami osobniczym (Do-
magała, Mirecka, 2001, 66).

rOZWóJ PerCePCJI PrOZODII

Percepcja i ekspresja elementów prozodycznych pełnią istotną funk-
cję w przyswajaniu języka (Doherty i in., 1999; Pinker, 1987). Wyniki ba-
dań (m.in. Jusczyk i in., 1993) wskazują na to, że wrażliwość na czynniki 
prozodyczne właściwa jest już niemowlętom, które reagują na modyfika-
cje cech prozodycznych oraz na zabarwienie emocjonalne wypowiedzi. 
Mowa skierowana do dzieci (child directed speech) bogata jest w liczne 
zmiany intonacji, tempa, dynamiki, iloczasu. Struktury prozodyczne, któ-
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rych dziecko uczy się przez naśladownictwo, pełnią rolę matrycy, która w 
procesie rozwoju języka zostaje wypełniona morfemami i leksemami. Jako 
przykłady takich matryc J. S. Bruner przytacza intonację zdania pytające-
go, wykrzyknikowo-rozkazującego i oznajmującego (Bruner, 1980, 499).

rezultaty eksperymentów pokazują, że już dwumiesięczne nie-
mowlęta zdolne są do percepcji elementów prozodii (Mandel i in., 1994),  
a sześciomiesięczne odróżniają poprawne pod względem prozodycznym 
wypowiedzenia od niepoprawnych (nazzi i in., 2000). Zdolność wyko-
rzystania elementów prozodycznych w komunikacji rozwija się w wieku 
późniejszym (Cohen i in., 1990; Doherty i in., 1999). 

Wśród badaczy prozodii mowy przeważa przekonanie, że prozodia 
lingwistyczna rozwija się później od emocjonalnej (za: rymarczyk, 2003; 
Wysocka, 2010). U dzieci, które pomyślnie przyswoiły składnię i dość 
sprawnie porozumiewają się językowo, zdolność rozumienia i wyraża-
nia istotnych elementów prozodii lingwistycznej jest zaskakująco niska  
(Beach i in., 1996). Odmienne stanowisko prezentują C. P. Doherty i współ-
autorzy (1999), według których rozwój percepcji prozodii lingwistycznej 
wyprzedza rozwój prozodii emocjonalnej, co zdaje się potwierdzać wyni-
ki badań P. Jusczyka i współautorów (1993) wskazujące na to, że również 
małe dzieci czerpią wiele informacji z prozodii lingwistycznej. Być może 
nawet pełną dojrzałość percepcji prozodii emocjonalnej uzyskuje się póź-
niej niż lingwistycznej. Podobne wnioski prezentują I. Cohen i współau-
torzy (1990). Twierdzą, że pełne rozumienie prozodii emocjonalnej wystę-
puje dopiero w jedenastym roku życia.

W duchu koncepcji J. Piageta badacze wskazują na ważną rolę okresu 
przedoperacyjnego w rozwoju świadomości językowej, w tym prozodycz-
nej – w zakresie percepcji i użycia elementów prozodii. Proces ten kończy 
się w wieku szkolnym (rymarczyk, 2003).

W Polsce tematykę związaną z percepcją prozodii w ontogene-
zie podjął B. Kwarciak. Według niego, prozodia mowy pełni zasadni-
czą rolę we wczesnych etapach nabywania języka. Autor podkreśla, że 
każde dziecko już od urodzenia posiada biologicznie uwarunkowane 
mechanizmy pozwalające na analizę prozodii mowy, z której czerpie in-
formacje o słyszanych wypowiedziach (Kwarciak, 1995, 57). Cytowane  
w pracy B. Kwarciaka badania wyraźnie wskazują na to, że dziecko już 
od pierwszych tygodni życia wrażliwe jest na cechy prozodyczne, głów-
nie kontury intonacyjne i organizację czasową wypowiedzi. Prozodia peł-
ni istotną rolę w percepcji mowy. reakcję na intonację (głównie kontury  
o kierunku wznoszącym) obserwuje się już u dwumiesięcznych niemow-
ląt. Jest cechą uniwersalną, że mowa skierowana do dzieci charakteryzuje 
się wzmocnieniem cech prozodycznych. Percypowane cechy prozodyczne 
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są również przez dziecko reprodukowane i produktywnie używane, z za-
chowaniem przypisanej sobie funkcji. Dzięki analizie cech prozodycznych 
zdobywa ono informacje o zgodności wypowiedzi z wzorcami znanymi 
z otoczenia. Analiza cech prozodycznych jest umiejętnością pojawiającą 
się bardzo wcześnie zarówno w percepcji, jak i w ekspresji języka, a więc 
jest to prawdopodobnie proces oparty na mechanizmach wrodzonych  
(za: Kwarciak, 1995, 70–79). B. Kwarciak podaje, że do momentu pojawie-
nia się pierwszego słowa umiejętności prozodyczne są już dobrze opano-
wane. 

Badaniami nad percepcją prozodii emocjonalnej i lingwistycznej  
u dzieci zajęła się K. rymarczyk (2003). Ich celem była odpowiedź na 
pytania dotyczące rozwoju funkcji prozodycznych w badanych grupach 
wiekowych, relacji między percepcją prozodii emocjonalnej i lingwistycz-
nej oraz wpływu płci badanych na zdolności percepcyjne w zakresie pro-
zodii. Przebadano grupę dzieci w wieku od czterech lat i sześciu miesię-
cy do trzynastu lat i ośmiu miesięcy. Wyniki badań wskazują na wzrost 
poziomu zdolności percepcyjnych w zakresie prozodii wraz z wiekiem. 
Dziewczynki wykonywały zadania lepiej. W badanych grupach wieko-
wych prozodię lingwistyczną cechuje duża dynamika rozwoju, podczas 
gdy świadomość percepcyjna w zakresie prozodii emocjonalnej rozwija 
się wcześniej i jest już w znacznym stopniu ukształtowana w piątym roku 
życia. Cztero- pięciolatki z dużą poprawnością (88,3 %) wykonują testy 
prozodii emocjonalnej. W starszych grupach wiekowych nie obserwuje 
się znacznej poprawy wyników. najlepsze wyniki badani osiągali w te-
stach, w których cechy prozodyczne pokrywały się z semantyką zdań, naj-
słabsze zaś w zdaniach bezsensownych. najlepiej rozpoznawaną emocją 
był smutek, poprawność w rozpoznawaniu gniewu rosła z wiekiem (ry-
marczyk, 2002, 54–89). 

W świetle przedstawionych w omawianej pracy badań, wyraźny 
wzrost sprawności w zakresie prozodii lingwistycznej następuje od szó-
stego roku życia, a dzieci dwunastoletnie prezentują poziom umiejętno-
ści porównywalny z poziomem osób dorosłych. Według K. rymarczyk, 
wzrost świadomości zjawisk związanych z prozodią lingwistyczną wią-
że się z rozwojem leksyki dziecka i z treningiem szkolnym kształcącym 
percepcję i ekspresję tych zjawisk. Autorka zaznacza, że dziewczęta lepiej 
niż chłopcy odczytują emocje zawarte w prozodii. Trudno stwierdzić, czy 
zdolności te są wrodzone, czy też są wynikiem czynników środowisko-
wych związanych z różnicami w metodach wychowawczych stosowanych 
wobec każdej z płci. niestety rymarczyk nie podaje opisu fonetycznego 
wykorzystanego przez siebie narzędzia, ani też nie charakteryzuje jego 
parametrów akustycznych, dlatego też trudno jest interpretować uzyska-
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ne przez autorkę wyniki badań w niezbędnej, jak się wydaje, dla opisu 
rozwoju słuchu prozodycznego perspektywie psychoakustycznej.

Celem podjętej przeze mnie pracy (Wysocka, 2010) było ustalenie 
stopnia rozwoju słuchu prozodycznego dzieci pięcio- siedmioletnich oraz 
prześledzenie w tych grupach wiekowych związków procesów percep-
cji prozodii mowy i muzyki. W badaniach wykorzystałam samodzielnie 
skonstruowane narzędzie diagnostyczne, przy tworzeniu którego stara-
łam się uwzględnić najbardziej aktualne ustalenia dotyczące budowy jed-
nostek prozodycznych, percepcji prozodii mowy i muzyki oraz związków 
zachodzących między tymi procesami. 

W badaniach uczestniczyły dziesięcioosobowe grupy dzieci pięcio-
letnich (średnia wieku w grupie dziewczynek i w grupie chłopców 5,3), 
sześcioletnich (średnia wieku w grupie dziewczynek i w grupie chłop-
ców 6,2) i siedmioletnich (średnia wieku w grupie dziewczynek i w grupie 
chłopców 7,2). Dobór grupy wiekowej uczestniczącej w eksperymencie po-
dyktowany był faktami dotyczącymi rozwoju językowego i muzycznego  
w ontogenezie. Liczni badacze, odwołując się do koncepcji J. Piageta 
(1993), wskazują na ważną rolę okresu przedoperacyjnego, w rozwoju 
kompetencji prozodycznych. Dziecko pięcioletnie ma już na tyle rozwi-
nięty słuch fonetyczny, że postrzega cechy głosek oraz cechy prozodyczne 
mowy – zmiany intonacji, miejsca akcentu, czasu trwania głosek (rocław-
ski, 1993, 20–27). Szósty rok życia jest przełomowy dla rozwoju świado-
mości językowej, gdyż w tym wieku dziecko wkracza w kolejną fazę roz-
woju poznawczego – w okres operacji konkretnych, umożliwiających mu 
zdobycie kontroli własnych procesów poznawczych.

Górna granica wiekowa grupy kontrolnej wybrana została ze wzglę-
du na to, że, jak wskazują badania nad rozwojem języka w ontogenezie, 
dzieci siedmioletnie mają już rozwiniętą kompetencję fonologiczną umoż-
liwiającą opanowanie wszystkich fonemów języka ojczystego. Dotychczas 
niewiele jednak wiadomo na temat stopnia opanowania przez nie kompe-
tencji prozodycznej. na uwagę zasługuje również fakt, że w wieku sze-
ściu–siedmiu lat kończy się etap przyswajania języka wyłącznie na drodze 
percepcji słuchowej. W edukacji szkolnej dużą rolę we wspomaganiu roz-
woju językowego odgrywa pismo nieoddające całej złożoności procesów 
prozodycznych. należy zatem przypuszczać, że najintensywniejszy roz-
wój świadomości prozodycznej ma miejsce w etapach poprzedzających 
wiek szkolny. 

Uzyskane wyniki potwierdzają sugerowany w literaturze wpływ my-
ślenia przedoperacyjnego na rozwój kompetencji prozodycznych i mu-
zycznych, na co wskazuje dobrze rozwinięta już u pięciolatków umiejęt-
ność różnicowania przebiegów intonacyjnych, różnicowania i określania 
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zawartych w prozodii emocji, różnicowania struktur rytmicznych oraz 
miejsca akcentu w rytmie i zdaniu. Wysoki poziom kompetencji prozo-
dycznej dzieci w tym wieku ma oczywiście związek z ogólnym kierun-
kiem rozwoju kompetencji fonetyczno-fonologicznej. U początków tego 
rozwoju leży percepcja i ekspresja struktur prozodycznych, które już  
w najwcześniejszych etapach ontogenezy mowy są dla dziecka źródłem 
informacji dotyczących budowy i znaczenia wchodzących w ich skład ele-
mentów językowych.

rezultaty opisanych w pracy badań wskazują również na istnienie 
przełomu, jaki dokonuje się w świadomości prozodycznej i muzycznej 
wraz z przejściem dziecka z etapu myślenia przedoperacyjnego do sta-
dium myślenia operacyjnego. Wykazano, że dzieci pięcioletnie nie dys-
ponują jeszcze umiejętnością świadomego operowania wiedzą dotyczącą 
budowy struktur prozodycznych i muzycznych. Zdolność ta pojawia się 
w wieku lat sześciu i rozwija się dynamicznie wraz z wiekiem, o czym 
świadczy słabnąca w kolejnych grupach wiekowych przewaga wyników 
zadań różnicowania (wymagających automatycznego i bezrefleksyjnego 
odwołania się do wiedzy lingwistycznej czy muzycznej) nad zadania-
mi określania (związanych ze świadomym i intencjonalnym użyciem tej  
wiedzy).

W okresie przedoperacyjnym kompetencja umożliwiająca percep-
cję prozodii emocjonalnej przewyższa  kompetencję percepcyjną w za-
kresie prozodii lingwistycznej, co świadczy o jej szybszym nabywaniu  
w ontogenezie mowy. na uwagę zasługuje fakt, że zdolność różnicowania 
zakodowanych w prozodii emocji radości, smutku i gniewu rozwija się  
w pełni już w wieku siedmiu lat. Analiza parametrów akustycznych mate-
riału użytego w teście percepcji prozodii emocjonalnej potwierdza przyję-
te założenie, zgodnie z którym emocje kodowane są w prozodii mowy nie 
tylko za pomocą zmian wysokości głosu, ale również przy użyciu innych 
cech sygnału mowy, dlatego też należy mówić nie o intonacji, lecz o pro-
zodii emocjonalnej. 

Potwierdzenie zbliżonego w poszczególnych grupach wiekowych po-
ziomu rozwoju percepcji słuchowej w zakresie intonacji, melodii instru-
mentalnych oraz melodii w śpiewie sugeruje istnienie podobnych mecha-
nizmów odpowiedzialnych za te procesy. Ma to doniosłe znaczenie dla 
działań terapeutycznych, gdyż ugruntowuje zasadność stosowania mu-
zyki w stymulacji rozwoju mowy oraz terapii jej zaburzeń, w których wy-
stępują problemy dotyczące percepcji struktur prozodycznych, zwłaszcza 
intonacyjnych.

Analiza statystyczna nie wykazała sugerowanego w literaturze 
przedmiotu wpływu płci na wyniki testów prozodycznych i muzycznych. 
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nieznaczne różnice procentowe, które zaznaczyły się z niektórych typach 
zadań, nie mają charakteru różnic istotnych statystycznie. 

PrOPOZyCJA nArZęDZIA SłUżąCeGO OCenIe 
PerCePCJI PrOZODII MOWy

Wobec istniejących w polskiej logopedii narzędzi służących bada-
niu kompetencji fonetyczno-fonologicznej w aspekcie segmentalnym, na 
uwagę zasługuje brak narzędzi służących ocenie kompetencji prozodycz-
nej. Próbę skonstruowania takich narzędzi podjęłam na potrzeby wyżej 
wspomnianej pracy. Ze względu na ograniczone ramy niniejszego artyku-
łu uniemożliwiające dokładną prezentację całego narzędzia, skupiłam się 
na krótkim jego opisie, kładąc nacisk na założenia metodologiczne, które 
legły u jego podstaw.

Prezentowane narzędzie koncentruje się na badaniu percepcji struk-
tur intonacyjnych i intonacyjno-akcentowych, co wynika z bogato udo-
kumentowanego w literaturze (por. m.in. Botinis i in., 2001; ropa, 1981) 
przekonania o szczególnej wadze komunikacyjnej zmian wysokości głosu 
manifestujących się w przebiegach intonacyjnych oraz będących najbar-
dziej regularnym czynnikiem akcentotwórczym. Przy jego konstruowa-
niu uwzględniłam zagadnienia różnicowania struktur intonacyjnych  
i określania kierunku przebiegu intonacji, wpływu odsemantycznienia 
materiału językowego na percepcję intonacji, percepcji akcentu w zdaniu 
oraz percepcji prozodii w funkcji emocjonalnej. 

Ze względu na wielość istniejących w literaturze stanowisk dotyczą-
cych definiowania zjawisk prozodycznych, uznałam za konieczne dokład-
ne określenie ustaleń definicyjnych, które pozwoliły na skonstruowanie 
trafnego narzędzia diagnostycznego oraz ukierunkowały jego opis i inter-
pretację uzyskanych wyników badań. 

Za relewantne cechy jednostek prozodycznych uznałam następujące 
parametry akustyczne głosu: częstotliwość podstawową (odbieraną jako 
wysokość), intensywność (współtworzącą z częstotliwością wrażenie  
głośności) oraz czas trwania samogłosek sylabicznych (za: Doherty i in., 
1999; Gussenhoven, 2001; hesling i in., 2005; Ostaszewska, Tambor, 2000; 
raithel, hielscher-Fastabend, 2004; Sawicka, 1995; Wierzchowska, 1980). 

Przyjęłam jednoparametryczną definicję intonacji, zgodnie z którą jest 
ona zjawiskiem prozodycznym powstałym w wyniku zmian częstotliwo-
ści podstawowej sygnału mowy, odbieranej w percepcji jako zmiany wyso-
kości głosu (za: Botinis i in., 2001; Demenko, 1999; Jassem, 1962; Szczepan-
kowski, 1985; Szpyra-Kozłowska, 2002; Wierzchowska, 1967). Założyłam 

Marta Wysocka



237

również, że jednostki intonacyjne są nierozerwalnie związane ze strukturą 
rytmiczno-akcentową wypowiedzi i budowane są na bazie zestrojów ak-
centowych. Jako podstawową jednostkę funkcjonalną intonacji przyjęłam 
intonem (definiowany również jako melodia zasadnicza). Termin ten od-
nosi się do klasy jednostek tonalnych równoważnych funkcjonalnie (za: 
Jassem, 1962; Steffen-Batogowa, 1996; Wierzchowska, 1967a; 1980). Prze-
bieg tonu w obrębie intonemu (melodii zasadniczej, melodii nuklearnej, 
intonacji rdzennej) równy jest przebiegowi melodii występującej w istot-
nych komunikacyjnie końcowych odcinkach frazy, obejmującej sylabę ak-
centowaną (nuklearną) oraz poakcentową (za: Demenko, 1999; Dukiewicz, 
1995; Francuzik i in., 2005; Jassem, 1962; Wierzchowska, 1967a; 1980). 

Przyjęłam, że głównym wyznacznikiem akcentu frazowego, określa-
nego w literaturze jako akcent logiczny, rematyczny, realny, główny, ik-
tyczny (Demenko, 1999; Sawicka, 1995), który jest w pracy przedmiotem 
badań i opisu, są zmiany częstotliwości podstawowej (Demenko, 1999; 
Jassem, 1962). 

W skład prezentowanego narzędzia wchodzą niżej podane testy. 
1. Test percepcji intonacji, składający się z zadań różnicowania struk-

tur intonacyjnych w mowie i określania kierunku przebiegu intonacji  
(w wyrazach dwusylabowych, trzysylabowych i w wypowiedzeniu sied-
miosylabowym oraz w ich samogłoskowych postaciach). Wykorzystane 
w teście struktury intonacyjne charakteryzują się kierunkiem opadają-
cym, wznoszącym, opadająco-wznoszącym i wznosząco-opadającym.

2. Test percepcji akcentu w zdaniu, złożony z zadań określania i róż-
nicowania miejsca akcentu. Każde ze zdań składa się z czterech zestrojów 
akcentowych. W kolejnych wariantach realizacyjnych akcentowany jest 
inny zestrój.

3. Test percepcji prozodii emocjonalnej, w skład którego wchodzą za-
dania określania i różnicowania emocji w mowie. Poszczególne warianty 
realizacyjne zawierają wypowiedzenia zrealizowane bez nacechowania 
emocjonalnego, z nacechowaniem radością, złością i smutkiem.

Czasy trwania poszczególnych struktur nie przekraczają trzech se-
kund, dzięki czemu nie wykraczają poza percepcyjny mechanizm integra-
cyjny.1 nie ujednolicano pod względem czasu trwania struktur składają-
cych się na materiał służący do badania prozodii w funkcji emocjonalnej, 
gdyż w tym przypadku również różnice iloczasowe, obok przebiegów 

1 Mechanizm ten, powszechny dla wszystkich modalności, związany jest z czasem 
subiektywnego przeżywania teraźniejszości i odpowiada za płynność mowy. Ponadto, 2–3 
sekundy – to czas trwania przeciętnej frazy w większości języków świata (por. Pöppel, 
1997; Szeląg, i in., 1998; 2002).
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częstotliwości podstawowej i zmian intensywności, były przedmiotem 
analizy.

Opracowane testy nagrano przy użyciu programu Praat (Boersma, 
Weenink, 2006), (częstotliwość próbkowania wynosiła 22050 hz) oraz wy-
sokiej jakości mikrofonu szerokopasmowego i zapisano w plikach kom-
puterowych w formacie *.wav. Przy pomocy tego samego programu skon-
struowano z nagranego materiału poszczególne zadania testowe. Materiał 
językowy oraz muzyczny został zaprezentowany przez osobę (kobietę)  
z wykształceniem językoznawczym i muzycznym. 

Skonstruowane i wykorzystane w badaniach zadania różnicowania 
można uznać za pokrewne w stosunku do szeroko stosowanych w psy-
choakustyce testów alternatywnego wymuszonego wyboru AFC (alterna-
tive forced-choice). W zadaniach różnicowania  poszczególne próby mają 
formę zadań „taki sam – inny” (z ang. same-different tasks), w których osoby 
badane mają udzielić odpowiedzi na pytanie o to, czy dwie prezentowane 
sekwencje są takie same, czy też inne. Pierwsza z nich stanowi punkt od-
niesienia dla drugiej, niosącej informacje, które należy porównać z infor-
macjami zawartymi w sekwencji pierwszej. Tak jak w przypadku testów 
AFC, badani mają możliwość powtórzenia w razie potrzeby ekspozycji 
bodźców, a czas odpowiedzi nie jest limitowany.

Stworzenie narzędzia służącego ocenie kompetencji prozodycznej 
wydaje się bardzo pożądane. Pozwoli ono na poszerzenie i ujednolice-
nie diagnostycznego postępowania logopedycznego oraz na ukierunko-
wanie procesu terapeutycznego zmierzającego do usprawnienia kom-
petencji prozodycznej. Istnieje również potrzeba opracowania pomocy  
praktycznych służących doskonaleniu kompetencji i sprawności prozo-
dycznych.
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