
I. STRESZCZENIE 

Związek obwodowych i odbiorczych uszkodzeń narządu słuchu 

powstałych w okresie pre- i perilingwalnym z procesem mowy jest 

udokumentowany licznymi publikacjami w literaturze polskiej i zagranicznej. 

Badacze zwrócili również uwagę na fakt, iż u dzieci z prawidłowym słuchem 

obwodowym zaburzenia mowy mogą być spowodowane nieprawidłowym 

przetwarzaniem dźwięków w wyższych piętrach ośrodkowego układu 

słuchowego. Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego są definiowane 

jako niemożność pełnego wykorzystania słyszanego sygnału akustycznego przy 

prawidłowym jego odbiorze w strukturach obwodowych.  

Celem głównym pracy była próba oceny współwystępowania u dzieci w 

wieku szkolnym trudności w centralnym przetwarzaniu słuchowym z najczęściej 

występującymi zaburzeniami mowy. 

Kształtowanie się mowy przypada na pierwszych sześć lat życia dziecka. 

Występujące po tym okresie nieprawidłowości w sferze leksykalnej, 

gramatycznej czy artykulacyjnej uważa się za patologię. Zaburzenia rozwoju 

mowy stanowią częste zjawisko wśród uczniów i dotyczą od kilkunastu do 

kilkudziesięciu procent dzieci rozpoczynających naukę. Najczęściej stwierdzane 

u nich zaburzenia to nieprawidłowa artykulacja głosek (dyslalia), opóźniony 

rozwój mowy oraz jąkanie. 

Materiał badań stanowiła grupa 172 osób w wieku szklonym od 7 do 9 lat 

– 112 dzieci z zaburzeniami mowy i 60 dzieci bez zaburzeń mowy (grupa 

kontrolna). Grupę badaną utworzono z uczniów klas I-III szkół podstawowych 

reprezentujących duże miasto, średnie miasto i cztery szkoły wiejskie. Kryterium 

wykluczającym z udziału w badaniach były zdiagnozowane u dzieci zaburzenia 

poznawcze, emocjonalne, zachowania (ADD, ADHD, autyzm), upośledzenie 

umysłowe.  

Wszystkie dzieci zakwalifikowane do badań w badaniach wstępnych 

uzyskały prawidłowy wynik audiometrii tonalnej.  

W celu określenia sprawności językowej badanych dzieci zastosowano 

Logopedyczny Test Przesiewowy dla Dzieci w Wieku Szkolnym (LPT). Na 



podstawie wyników uzyskanych w teście podzielono dzieci z zaburzeniami mowy 

na trzy grupy: dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, dyslalią, jąkające się.  

Warunkiem zakwalifikowania dzieci do grupy kontrolnej (60 uczniów) 

było uzyskanie prawidłowego wyniku w Logopedycznym Teście Przesiewowym.  

W grupie badanych dzieci przeprowadzono ocenę przetwarzania 

słuchowego, która obejmowała pięć testów: test sekwencji wysokości dźwięków 

(FPT) wykonany prawousznie i lewousznie, test sekwencji długości trwania 

dźwięków (DPT), test mowy skompresowanej (CWT) oraz test mowy filtrowanej 

(FWT). 

Do wykonania wybranych testów zastosowano testy komputerowe 

opracowane w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu – APD. Oprogramowanie 

zostało zainstalowane na komputerze typu laptop Dell Latitude D630 z 

słuchawkami typu Sennheiser HDA 200.  

Uzyskane wyniki badań 112 dzieci z zaburzeniami mowy i 60 dzieci z 

grupy kontrolnej w wieku 7-9 lat poddano analizie statystycznej i podjęto próbę 

ilościowej i jakościowej interpretacji zaobserwowanych zjawisk.  

Analiza statystyczna obejmowała wyliczenie średnich i odchyleń 

standardowych w zakresie badanych wskaźników mowy: artykulacji, słownictwa, 

sprawności językowej, słuchu fonematycznego, sprawności motoryki narządów 

mowy oraz analizy i syntezy głoskowej, jak i ważnych z punktu widzenia 

percepcji mowy wskaźników przetwarzania słuchowego: różnicowania 

częstotliwości, czasu trwania, sekwencji tonów, percepcji mowy skompresowanej 

czasowo oraz filtrowanej. 

Przeprowadzono korelację pomiędzy badanymi zmiennymi.  

Ustalenie występowania trudności w zakresie percepcji słuchowej u dzieci 

z zaburzeniami mowy wieku szkolnym od 7 do 9 lat stało się podstawowym 

problemem podjętym w niniejszej pracy.  

W grupie dzieci z opóźnionym rozwojem mowy w pierwszej kolejności 

oceniano umiejętność percepcji sekwencji wysokości dźwięków (FPT). W 

percepcji prawousznej średni wynik w teście FPT w grupie 7-latków wyniósł 

24,0%, w grupie 8-latków – 26,7% a w grupie 9-latków – 35,3%. W percepcji 

lewousznej średni wynik FPT wyniósł u 7-latków 24,3%, u 8-latków 26,7%, a u 

9-latków 33,8%. Dzieci z opóźnionym rozwojem mowy uzyskały najniższe 



wyniki wśród badanych grup zaburzeń. Różniły się one istotnie statystycznie od 

wyników uzyskanych przez dzieci z grupy kontrolnej. 

Kolejną umiejętnością słuchową, którą oceniano u badanych osób było 

różnicowanie sekwencji długości dźwięków (DPT). W zakresie różnicowania 

czasu trwania w grupie 7-latków średni wynik dla dzieci z ORM wyniósł 31,8%, 

w grupie 8-latków średnia wynosiła 37,9%, a w grupie 9-latków –58,8%. Były to 

wyniki istotnie statystycznie niższe, niż w grupie kontrolnej. Zaobserwowano 

znaczną poprawę tej umiejętności wraz z wiekiem dziecka – dzieci 7-letnie 

uzyskały wynik 31,8% a dzieci 9-letnie 58,8%. 

Umiejętność percepcji czasowej oceniano także testem mowy 

skompresowanej (CWT). Wyniki wskazały na istotnie statystycznie niższą 

umiejętność w tym zakresie u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy 7- i 8-letnich 

w odniesieniu do grupy kontrolnej. Lepsze rezultaty uzyskano w grupie 9- latków, 

a wyniki CWT nie różniły się od wyników pozostałych badanych grup. Należy 

jednak zaznaczyć, iż dzieci we wszystkich grupach wiekowych osiągnęły poziom 

uznawany za normatywny. 

Radzenie sobie dziecka w sytuacji ograniczenia sygnału w określonych 

częstotliwościach badano testem mierzącym umiejętność percepcji słów 

filtrowanych (FWT). U dzieci z ORM zaobserwowano istotnie statystycznie 

niższą umiejętność w grupie 7- i 8-latków. 

Oceniając korelacje wyników wybranych testów przetwarzania 

słuchowego z wynikami testu badającego poziom umiejętności w zakresie mowy 

uzyskano istotną statystycznie korelację pomiędzy wynikami testu FPT a 

ogólnym wynikiem LTP. U dzieci z opóźnionym rozwojem mowy wyniki w tych 

dwóch testach były najniższe a korelacja istotna statystycznie, zarówno w 

percepcji prawousznej (korelacja wysoka), jak i lewousznej (korelacja słaba). 

Równie istotna statystycznie była korelacja pomiędzy wynikami testu DPT 

a ogólnym wynikiem LTP. Jest to jednak korelacja słaba.  

Natomiast korelacja między ogólnym wynikiem LTP a wynikami CWT i 

FWT była nieistotna statystycznie. 

Analizując wyniki korelacji poszczególnych podtestów w LTP z wynikami 

testów centralnych, w grupie dzieci z opóźnionym rozwojem mowy stwierdzono 

korelację istotną statystycznie pomiędzy wynikami FPT wykonanym 



prawousznie a umiejętnościami narracyjnymi. Podobnie istotną statystycznie 

korelację uzyskano między wynikami DPT a umiejętnościami narracyjnymi. 

W grupie dzieci z zaburzeniami artykulacji w teście różnicowania 

sekwencji dźwięków (FPT) w percepcji prawousznej 7-latki uzyskały 26,8%, 8-

latki – 43,5% a 9-latki – 56,1%. W percepcji lewousznej odpowiednio: 27,3%, 

41,5%, 53,2%. Wyniki te różniły się istotnie statystycznie od wyników grupy 

kontrolnej. 

W teście różnicowania sekwencji długości dźwięków (DPT) średni procent 

poprawnych wypowiedzi wynosił u 7-latków – 39,7%, u 8-latków – 55,4% a u 9-

latków – 64,7%. Są to różnice istotnie statystycznie niższe, niż w grupie 

kontrolnej.  

Umiejętność percepcji dźwięków skompresowanych mierzona testem 

CWT była istotnie statystycznie niższa, niż w grupie kontrolnej wyłącznie w 

grupie 8-latków. Podobne wyniki uzyskano w teście FWT oceniającym percepcję 

mowy filtrowanej. 

Analizując korelację pomiędzy ogólnymi wynikami LTP a wynikami 

testów centralnych u dzieci z zaburzeniami artykulacji odnotowano istotną 

statystycznie współzależność pomiędzy ogólnym wynikiem LTP a wynikami 

testu FPT wykonanego prawousznie (korelacja przeciętna) i wynikami testu DPT 

(korelacja wysoka). Nie wykazano statystycznie istotnej korelacji z testami CWT 

oraz FWT. 

Analiza korelacji poszczególnych podtestów LTP z testami przetwarzania 

słuchowego u dzieci z zaburzeniami artykulacji wykazała istotną zależność 

pomiędzy wynikami testu FPT wykonanym prawousznie oraz FPT wykonanym 

lewousznie a wymową oraz umiejętnościami narracyjnymi. Istotna statystycznie 

korelacja wystąpiła także miedzy wynikami DPT a sprawnościami narracyjnymi.  

W grupie dzieci z niepłynnością mówienia wyniki testów: FPT wykonanym 

prawousznie, FPT wykonanym lewousznie, DPT, CWT, FWT nie różniły się 

statystycznie od grupy kontrolnej i były nawet na nieco wyższym poziomie, niż 

średnia w grupie kontrolnej.  

Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły na sformułowanie 

następujących wniosków: 

1. Zaburzenia przetwarzania słuchowego współwystępują z ORM i dyslalią; 



2. W ORM występuje istotnie niższy statystycznie poziom umiejętności 

różnicowania częstotliwości, natężenia oraz czasu trwania dźwięków niż u 

dzieci z grupy kontrolnej; 

3. U dzieci z dyslalią poziom umiejętności różnicowania częstotliwości, 

natężenia oraz czasu trwania dźwięków jest istotnie statystycznie niższy niż 

u dzieci z grupy kontrolnej; 

4. U dzieci z opóźnionym rozwojem mowy poziom umiejętności słuchowych 

jest niższy niż u dzieci z dyslalią; 

5. Trudności w przetwarzaniu słuchowym korelują na poziomie wysokim 

przede wszystkim ze sprawnością narracyjną; 

6. U dzieci z niepłynnością mówienia nie występują trudności w zakresie 

dyskryminacji słuchowej i percepcji mowy zniekształconej; 

7. Uzyskane wyniki badań mogą być wykorzystane w praktyce 

logopedycznej. 

 


