
Lp. Stwierdzenie dotyczące umiejętności dziecka –
początek klasy I

Oce na: 
od 5 

(bar dzo do bra)
do 1 

(nie do sta tecz na) 

Wskazówki pomocne przy dokonywaniu oceny

Oce na
(liczba
ocen

bardzo
dobrych 

–5)

Oceniane funkcje
i umiejętności

1. Jest sprawne w czynnościach samoobsługowych. 5 4 3 2 1 Należy zaobserwować podczas codziennych zajęć
samoobsługowych – ubierania, jedzenia,
posługiwania się przyborami szkolnymi oraz zapytać
rodziców.

Mo to ry ka ma ła – spraw ność
ru cho wa rąk (1–4)

2. Umie zawiązać na kokardkę sznurowadła, wstążkę. 5 4 3 2 1 Należy zaobserwować podczas ubierania się dziecka
i zabawy oraz zapytać rodziców.

3. Jest sprawne podczas zabaw manipulacyjnych 
i konstrukcyjnych.

5 4 3 2 1 Należy zaobserwować podczas zabawy, czy dziecko
wybiera ten typ zadań lub podejmuje propozycję
nauczyciela dotyczącą na przykład budowania 
z klocków.

4. Trzyma poprawnie narzędzia do rysowania, malowania
i pisania.

5 4 3 2 1 Należy zaobserwować podczas zajęć plastycznych.

5. Jest sprawne ruchowo: skacze, szybko biega. 5 4 3 2 1 Należy zaobserwować podczas zajęć ruchowych
oraz zapytać rodziców.

Motoryka duża – sprawność
ruchowa całego ciała 
i równowaga (5–6)

6. Chodzi po linii (stopa za stopą), stoi chwilę
na jednej nodze.

5 4 3 2 1 Należy zaproponować dziecku zabawę ruchową, na
przykład naśladowanie bociana.

7. Układa z fragmentów obrazki według wzoru. 5 4 3 2 1 Należy zaobserwować podczas zajęć, w których
używa się układanki, puzzli. Można zaproponować
złożenie rysunku rozciętego na 5–6 części (jednego
z dwóch identycznych).

Funkcje wzrokowo-
-przestrzenne (7–11)

8. Dostrzega braki na obrazkach. 5 4 3 2 1 Należy stwierdzić, jak dziecko sobie radzi 
z porównywaniem i wskazywaniem około 10
szczegółów (braków) różniących 2 rysunki.

9. Rozpoznaje podstawowe figury geometryczne
(koło, kwadrat, trójkąt), a także cyfry, litery,
które już poznało.

5 4 3 2 1 Należy zaobserwować te umiejętności podczas
codziennych sytuacji, oglądania obrazków. Warto też
zapytać rodziców, czy dziecko rozpoznaje na
przykład literę A lub T na przystankach
autobusowych, tramwajowych oraz rozpoznaje
niektóre znaki drogowe.

10. W szeregu elementów (figur) wskazuje jeden
inaczej położony.

5 4 3 2 1 Należy ocenić, jak dziecko sobie radzi ze
wskazaniem elementu niepasującego do ciągu
rysunków (np. nauczyciel rysuje szlaczek
z trójkątów, jeden z nich jest inaczej ułożony
w przestrzeni).

11. Rozpoznaje litery i cyfry podobne, lecz inaczej
położone w przestrzeni.

5 4 3 2 1 Należy ocenić, czy dziecko potrafi wskazać
element (literę, cyfrę), który nie pasuje do
szeregu pozostałych (np. nauczyciel rysuje
szlaczek złożony z cyfry 6, w którym 2–3 cyfry
są w innym układzie przestrzennym, np. jako 9
lub odtworzone zwierciadlanie).

12. Sprawnie rzuca i chwyta piłkę. 5 4 3 2 1 Należy zaobserwować podczas zajęć ruchowych. Koordynacja wzrokowo-
-ruchowa (12–17)

13. Sprawnie posługuje się nożyczkami. 5 4 3 2 1 Należy zaobserwować podczas zajęć
plastycznych.

14. Potrafi narysować ze wzoru koło, kwadrat,
krzyż i trójkąt.

5 4 3 2 1 Należy zaobserwować podczas zajęć lekcyjnych
i dowolnych (zachęcić dziecko do odwzorowania
figur geometrycznych).

15. Potrafi starannie pokolorować i/lub zakreskować
rysunek konturowy

5 4 3 2 1 Na le ży zaproponować pokolorowanie lub
zakreskowanie dowolnego rysunku konturowego.

16. Precyzyjnie rysuje po śladzie. 5 4 3 2 1 Należy zaobserwować podczas zajęć
plastycznych.

17. Sprawnie rysuje szlaczek w liniaturze, wykonuje
zadanie do końca.

5 4 3 2 1 Należy na zajęciach plastycznych rozpocząć
rysowanie szlaczka umieszczonego
w poszerzonej liniaturze i zachęcić dziecko
do dokończenia go.
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18. Rozpoznaje i tworzy rymy. 5 4 3 2 1 Podczas zabawy z rymami należy zaobserwować
czy dziecko spośród 3 słów (np. kotek, kredka,
płotek) wskazuje te, które się rymują, oraz czy
podaje słowa, które tworzą rymy (np. mama,
dama, brama).

Funkcje słuchowo-językowe
(18–29)

19. Poprawnie wypowiada głoski. 5 4 3 2 1 Należy zaobserwować podczas codziennych
zajęć i zapisać, które głoski wypowiada dziecko
niepoprawnie.

20. Rozróżnia pary słów, które różnią się jedną głoską. 5 4 3 2 1 Należy zaobserwować podczas zabawy w zagadki
językowe, gdy dziecko wskazuje, czy słyszy parę
tych samych wyrazów, czy innych (różniących się
jedną głoską, np. dom – tom, noże – nosze).

21. Poprawnie dokonuje analizy sylabowej słów. 5 4 3 2 1 Należy zaobserwować podczas zabawy
w zagadki językowe, gdy dziecko dzieli na sylaby
coraz dłuższe słowa (np. dom, domek, domeczek,
czekolada).

22. Poprawnie dokonuje syntezy sylabowej słów. 5 4 3 2 1 Należy zaobserwować podczas zabawy w zagadki
językowe, gdy dziecko łączy sylaby, tworząc coraz
dłuższe słowa (np. o-sa, ko-lac-ja, po-nie-dzia-łek).

23. Poprawnie wydziela pierwszą i ostatnią
głoskę w słowie.

5 4 3 2 1 Należy zaobserwować podczas zabawy
w zagadki językowe, na przykład: „Jedzie pociąg
naładowany towarami, których nazwy zaczynają się
na głoskę [k]. Jakie to towary?”, „Ja ka gło ska miesz ka
na koń cu sło wa au to?”.

24. Potrafi dokonać analizy głoskowej krótkich
i prostych słów.

5 4 3 2 1 Należy zaobserwować, czy dziecko potrafi podać
głoski, które słyszy na przykład w słowie nos.

25. Poprawnie dokonuje syntezy głoskowej
krótkich słów.

5 4 3 2 1 Należy zaobserwować podczas zabawy w zagadki
językowe. Na przykład badający podaje w formie
izolowanych głosek imię (O-l-e-k), a dziecko
powinno je poprawnie wypowiedzieć (Olek).

26. Szybko wymienia ciąg nazw, na przykład imiona
dziewczynek, nazwy zwierząt.

5 4 3 2 1 Należy zaobserwować podczas zabawy
w zagadki językowe.

27. Rozumie zabawę w „mowę kaczek” – usuwa
sylabę ka sprzed każdego wyrazu.

5 4 3 2 1 Należy ocenić podczas zabawy w zagadki
językowe, na przykład czy dziecko potrafi
rozpoznać swoje imię oraz imiona innych osób
usłyszane w zmienionej formie (np. z dodatkiem
sylaby ka – kaZosia, kaOla).

28. Potrafi utworzyć słowo przez usunięcie z niego
pierwszej głoski.

5 4 3 2 1 Podczas zabawy w zagadki językowe należy
ocenić, jak dziecko wykonuje polecenia typu:
„Gdy usłyszysz słowo drogi, nie mów pierwszej
głoski [d]. Zgadnij, jakie słowo powstało”.

29. Potrafi szybko nazywać wskazywane elementy
na obrazku.

5 4 3 2 1 Należy ocenić, jak dziecko radzi sobie
z nazywaniem elementów na obrazku
w dowolnym ćwiczeniu.

30. Pamięta wierszyki, rymowanki, piosenki. 5 4 3 2 1 Należy zaobserwować w sytuacjach
codziennych, podczas zajęć dydaktycznych.
Warto też zasięgnąć opinii rodziców.

Pamięć (30)

31. Ma ustaloną dominację ręki
(prawo- lub leworęczność).

5 4 3 2 1 Należy zaobserwować podczas rysowania
i pisania oraz czynności samoobsługowych,
na przykład jedzenia.

Lateralizacja (31)

32. Umie wskazać, gdzie ma swoją prawą i lewą
rękę, prawe i lewe oko.

5 4 3 2 1 Należy zaobserwować podczas zabawy. Orientacja w kierunkach
lewo–prawo (32)

33. Potrafi koncentrować uwagę mimo
zakłócających bodźców.

5 4 3 2 1 Należy zaobserwować podczas zajęć
dydaktycznych i zabawy.

Uwaga (33)

34. Zna niektóre litery. 5 4 3 2 1 Należy zaobserwować w sytuacjach
codziennych i podczas zajęć dydaktycznych
oraz zasięgnąć opinii rodziców.

Umiejętności sprzyjające
uczeniu się czytania
i pisania (34–40)

35. Zna niektóre cyfry. 5 4 3 2 1 Należy zaobserwować w sytuacjach
codziennych i podczas zajęć dydaktycznych.

36. Potrafi rozpoznawać niektóre wyrazy. 5 4 3 2 1 W sytuacjach codziennych i podczas zajęć
dydaktycznych należy zaobserwować, czy
dziecko rozpoznaje napisane swoje imię, imiona
innych osób, szyldy, podpisy pod obrazkami.

37. Interesuje się książką, potrafi dość długo
słuchać czytanego tekstu.

5 4 3 2 1 Należy zaobserwować w sytuacjach codziennych,
podczas zajęć dydaktycznych. Warto też
dowiedzieć się od rodziców, czy dziecko słucha
uważnie, nie tylko ogląda obrazki.

38. Rozumie przeczytany przez dorosłego tekst
i potrafi się na jego temat wypowiedzieć.

5 4 3 2 1 Należy zaobserwować podczas zajęć
dydaktycznych. Warto też zasięgnąć opinii
rodziców.

39. Wypowiada się spontanicznie, budując zdania
poprawnie pod względem logicznym i gramatycznym.

5 4 3 2 1 Należy zaobserwować w sytuacjach codziennych
i podczas zajęć dydaktycznych.

40. Dysponuje bogatym słownikiem. 5 4 3 2 1 Należy zaobserwować w sytuacjach codziennych
i podczas zajęć dydaktycznych. Warto też
zasięgnąć opinii rodziców.

UWAGA! Jeżeli w stwierdzeniu wymienia się dwie umiejętności, wystarczy opanowanie jednej, aby wystawić ocenę pozytywną – 3 pkt. Jeśli dziecko opanowało ją bardzo dobrze, na
przykład bardzo sprawnie jeździ na rowerze, można mu przyznać nawet 5 pkt.



Ob li cza nie wy ni ków i ich in ter pre ta cja

1. Za ło że nia kwe stio na riu sza
Kwe stio na riusz jest prze zna czo ny do oce ny trud no ści w czy ta niu i pi sa niu, ujaw nie nia ry zy ka spe cy ficz nych trud no ści
w ucze niu się: dys lek sji, dy sor to gra fii i dys gra fii. Te trud no ści po win ny być do strze żo ne już w pierw szej kla sie, a na -
wet wcze śniej. Symp to my, któ re je za po wia da ją, da ją bo wiem o so bie znać w wie ku po nie mow lę cym i przed szkol -
nym. Są uwa run ko wa ne opóź nie niem roz wo ju okre ślo nych funk cji po znaw czych (szcze gól nie ję zy ko wych) i/lub
ru cho wych, a tak że ich in te gra cji. Okre śle nie „spe cy ficz ne” ozna cza, że trud no ści nie są skut kiem opóź nie nia roz wo ju
in te lek tu al ne go ani scho rzeń neu ro lo gicz nych. Nie zo sta ły spo wo do wa ne wy łącz nie wa dą zmy słu, za nie dba niem śro -
do wi sko wym lub dy dak tycz nym. Te nie ko rzyst ne czyn ni ki mo gą na si lać spe cy ficz ne trud no ści, lecz nie są ich przy czy -
ną.
Za ło że niem przy opra co wa niu kwe stio na riu sza by ło stwo rze nie bar dzo pro ste go na rzę dzia słu żą ce go na uczy cie lo wi
do prze sie wo wej oce ny umie jęt no ści dziec ka w za kre sie czy ta nia i pi sa nia oraz spraw no ści uczest ni czą cych w nich
funk cji. Przy ję to, że na uczy ciel i spe cja li sta szkol ny po win ni po zna wać dziec ko w każ dej sy tu acji kon tak tu z nim – nie
tyl ko na lek cji lub pod czas za pla no wa ne go ba da nia dia gno stycz ne go. Ob ser wa cja za cho wa nia, roz mo wy z dziec -
kiem, ana li za je go prac, spraw no ści w wy ko ny wa niu za dań na ma te ria le prze zna czo nym do na uki szkol nej w kla sie
I oraz in for ma cje prze ka za ne przez ro dzi ców po win ny umoż li wić po zna nie moc nych stron roz wo ju i utrud nień roz wo -
jo wych ucznia, przede wszyst kim w za kre sie funk cji po znaw czych (wzro ko wo -prze strzen nych, słu cho wo -ję zy ko wych)
i ru cho wych oraz ich współ dzia ła nia (in te gra cji per cep cyj no -mo to rycz nej). Tak do ko na na oce na stwa rza pod sta wy
do prze wi dy wa nia, czy dziec ko opa nu je umie jęt ność czy ta nia i pi sa nia w tem pie i stop niu okre ślo nym w pod sta wie
pro gra mo wej edu ka cji wcze snosz kol nej dla klas I –III. Naj le piej do ko nać oce ny już na po cząt ku kla sy I, a na stęp nie kon -
ty nu ować ob ser wa cję i oce nę za po mo cą kwe stio na riu szy dla klas II i III.
Pro po no wa ne na rzę dzie nie ma for my te stu. Nie za wie ra szcze gó ło wych in struk cji dla na uczy cie la ani kon kret nych
po mo cy uży wa nych do ba da nia. Do kwe stio na riu sza do łą czo no je dy nie przy kła dy za dań, któ re po zwa la ją na ob ser -
wa cję okre ślo ne go za cho wa nia dziec ka. 
Kwe stio na riusz jest na rzę dziem prze sie wo wym. Nie wy ma ga in dy wi du al ne go ba da nia, na któ re za zwy czaj po trze -
ba oko ło 2 go dzin, lecz po zwa la na do ko na nie szyb kiej oce ny uczniów ca łej kla sy. Je że li na uczy ciel wni kli wie ob ser -
wu je swo ich uczniów, ana li zu je ich pra cę, pro po nu je okre ślo ne za da nia, aby po znać ich moż li wo ści, to przy oka zji
kon tak tu z dzieć mi i ro dzi ca mi szyb ko zgro ma dzi in for ma cje po trzeb ne do wy peł nie nia kwe stio na riu sza. Dia gno za
szkol na ma wów czas cha rak ter pro ce su po zna wa nia ucznia, a na do ko na nie osta tecz nej oce ny wy star czy kil ka mi nut.

Opis me to dy
Kwe stio na riusz za wie ra 40 stwier dzeń przy po rząd ko wa nych do 10 skal: 

I. Mo to ry ka ma ła – spraw ność ru cho wa rąk (1–4)
II. Mo to ry ka du ża – spraw ność ru cho wa ca łe go cia ła i rów no wa ga (5–6)
III. Funk cje wzro ko wo -prze strzen ne (7–11)
IV. Ko or dy na cja wzro ko wo -ru cho wa (12–17)
V. Funk cje słu cho wo -ję zy ko we (18–29)
VI. Pa mięć (30)
VII. La te ra li za cja czyn no ści ru cho wych (31)
VIII. Orien ta cja w prze strze ni – w kie run kach le wo/pra wo (32)
IX. Uwa ga (33)
X. Umie jęt no ści sprzy ja ją ce ucze niu się czy ta nia i pi sa nia (34–40)

Każ dą ska lę moż na oce nić i ana li zo wać od dziel nie. Ob li cza się też wy nik ogól ny dla ca łej ska li.

2. Okres sto so wa nia 
Oce nę za po mo cą kwe stio na riu sza na le ży prze pro wa dzić po okre sie ada pta cji ucznia w szko le, czy li po pierw szym lub
dru gim mie sią cu na uki w kla sie I. Jest to rów nież wy star cza ją cy czas na po zna nie dziec ka, je śli zmie ni ło ono szko łę lub
na uczy cie la. W przy pad ku utrzy my wa nia się u okre ślo nych uczniów za gro że nia spe cy ficz ny mi trud no ścia mi w czy ta -
niu i pi sa niu na uczy ciel mo że je po twier dzić po ro ku za po mo cą ba da nia kon tro l ne go. 



3. Ob li cza nie i in ter pre ta cja wy ni ków
Na pod sta wie wie dzy zgro ma dzo nej w kon tak cie z uczniem i je go ro dzi ca mi, na uczy ciel wy peł nia kwe stio na riusz – za -
kre śla przy każ dym stwier dze niu war tość od 1 do 5. Oce na 5 ozna cza, że dziec ko cał ko wi cie speł nia wy ma ga nia, o któ -
rych mo wa w da nym stwier dze niu (oce na bar dzo do bra), 4 – dziec ko pra wie za wsze lub w du żym za kre sie speł nia
po da ne wy ma ga nia, 3 – uczeń za zwy czaj wy peł nia wy mo gi okre ślo ne w stwier dze niu, 2 – uczeń rzad ko speł nia ocze -
ki wa ne wy ma ga nia, 1 – dziec ko nie speł nia wy ma gań. Je że li w stwier dze niu wy mie nia się dwie umie jęt no ści, wy star -
czy opa no wa nie jed nej, aby wy sta wić oce nę po zy tyw ną – 3 pkt. Je śli dziec ko opa no wa ło ją bar dzo do brze, na przy kład
bar dzo spraw nie jeź dzi na ro we rze, moż na mu przy znać na wet 5 pkt.

Kwe stio na riusz po sia da wstęp ne nor my dla kla sy I (po czą tek ro ku szkol ne go). Zo sta ły one za miesz czo ne w ta be lach 7 i 8.

3.1. Oce ny cząst ko we kwe stio na riu sza w po szcze gól nych ska lach
Oce ny umie jęt no ści szkol nych ucznia, a tak że roz wo ju je go funk cji po znaw czych i ru cho wych uczest ni czą cych w czy -
ta niu i pi sa niu oraz ich in te gra cji do ko nu je się na pod sta wie za zna czo nych przez na uczy cie la war to ści od 1 do 5, od no -
szą cych się do każ de go stwier dze nia. W za sa dzie wszyst kie dzie ci po win ny uzy skać oce ny bar dzo do bre (5), świad czą ce
o po żą da nym po zio mie roz wo ju funk cji po znaw czych i ru cho wych oraz umie jęt no ści szkol nych. Aby oce nić roz wój
i funk cjo no wa nie ucznia w po szcze gól nych ska lach – czę ściach kwe stio na riu sza – na le ży zli czyć je dy nie wszyst kie za -
kre ślo ne war to ści 5. Wy nik (su mę ocen bar dzo do brych) w każ dej ska li na le ży przy rów nać do od po wied niej po zy cji
w ta be li z nor ma mi oraz zin ter pre to wać zgod nie ze wska za niem: wy nik ni ski – prze cięt ny – wy so ki. 

3.2. Oce na ogól na kwe stio na riu sza
Wy nik ogól ny kwe stio na riu sza na le ży ob li czyć, su mu jąc wy ni ki w po szcze gól nych ska lach oraz su ro we wy ni ki (o war -
to ści od 1 do 5) dla po je dyn czych po zy cji, któ re nie zo sta ły uwzględ nio ne w ta be li z nor ma mi (uwa ga, la te ra li za cja,
orien ta cja w oto cze niu, czy li po zy cje od 30 do 32).
Ob li cze nie wy ni ków cząst ko wych w za kre sie osob nych funk cji i umie jęt no ści szkol nych po zwa la stwier dzić, któ re z nich
sta no wią sła be, a któ re moc ne stro ny ucznia. Wy nik ogól ny i wy ni ki po szcze gól nych skal po zwa la ją na do strze że nie
dzie ci po trze bu ją cych in dy wi du al nej opie ki, któ re po win ny być ob ję te dal szą ob ser wa cją i po mo cą. Słu żą do opra co -
wa nia przez ze spół na uczy cie li uczą cych dziec ko pla nu udzie la nia tej po mo cy oraz mo ni to ro wa nia je go re ali za cji i oce -
ny sku tecz no ści.

4. Za kwa li fi ko wa nie do od po wied niej for my po mo cy
W wy pad ku stwier dze nia ni skie go ogól ne go wy ni ku, gdy jed no cze śnie ujaw nia się sła by po ziom roz wo ju funk cji słu -
cho wo -ję zy ko wych oraz wy stę pu ją na si lo ne trud no ści w czy ta niu i pi sa niu ko niecz ne jest udzie le nie dziec ku po mo cy
w for mie za jęć wspo ma ga ją cych roz wój. Przy czy ny tych trud no ści mo gą być róż ne. Jed ną z nich jest ry zy ko dys lek sji.
W ta kich sy tu acjach wska za ne są za ję cia ko rek cyj no -kom pen sa cyj ne. Ma ją one na ce lu pod nie sie nie po zio mu spraw -
no ści funk cji po znaw czych i ru cho wych oraz kształ ce nie umie jęt no ści czy ta nia i pi sa nia. Je że li w cią gu rocz ne go cy klu
tych za jęć ob ser wu je się bar dzo wol ny po stęp w wy rów ny wa niu stwier dzo nych bra ków roz wo jo wych i do sko na le niu
umie jęt no ści czy ta nia i pi sa nia, wska za ne jest ba da nie kon tro l ne pod ko niec ro ku szkol ne go na przy kład przez psy -
cho lo ga i pe da go ga.

5. Wdro że nie pro gra mu wspar cia
Kwe stio na riusz uła twia pla no wa nie ćwi czeń, po nie waż wska zu je, z ja ki mi za da nia mi dziec ko so bie nie ra dzi. Ma jąc
na uwa dze spe cjal ne po trze by roz wo jo we i edu ka cyj ne oraz de fi cy ty stwier dzo ne w ba da niu kwe stio na riu szo wym,
na uczy cie le uczą cy da ne go ucznia po win ni zgod nie z no wy mi roz po rzą dze nia mi MEN za pla no wać stra te gię udzie la -
nia mu po mo cy. Ze spół na uczy cie li opra co wu je Kar tę In dy wi du al nych Po trzeb Ucznia (KIPU), któ ra od wrze śnia 2012
ro ku bę dzie sta no wić w szko le pod sta wo wej do ku ment obo wiąz ko wy dla każ de go dziec ka z trud no ścia mi w ucze niu
się. W pra cy nad po ko ny wa niem trud no ści ucznia po win ni uczest ni czyć na uczy cie le, spe cja li ści ze szko ły i po rad ni oraz
ro dzi ce, któ rzy kon ty nu ują za ję cia w do mu.



6. Oce na udzie lo ne go wspar cia – ba da nie kon tro l ne
Oprócz ba dań wstęp nych za po mo cą za pre zen to wa ne go kwe stio na riu sza pla nu je się też ba da nia kon tro l ne na ko niec
kla sy I. Ta ka pro ce du ra po zwa la na oce nę, w ja kim stop niu dziec ko po pra wi ło swo je wy ni ki, uspraw ni ło pod sta wo we
funk cje po znaw cze i ru cho we oraz udo sko na li ło umie jęt ność czy ta nia i pi sa nia. Je że li ca ło rocz na pra ca zgod nie z Kar -
tą In dy wi du al nych Po trzeb Ucznia nie przy nie sie po stę pu, na le ży kon ty nu ować po moc i ba da nia w na stęp nych kla -
sach. Dia gno zy ry zy ka dys lek sji, dy sor to gra fii i dys gra fii moż na do ko nać na koń cu pierw sze go ro ku szkol ne go
za po mo cą Ska li Ry zy ka Dys lek sji – z wy ko rzy sta niem norm dla kla sy I (Bog da no wicz, 2005, 2011) oraz na po cząt ku ko -
lej ne go ro ku szkol ne go za po mo cą kwe stio na riu sza dla kla sy II. Ko niecz ne jest do ko na nie wni kli wej oce ny umie jęt no -
ści czy ta nia i pi sa nia za po mo cą te stów pe da go gicz nych. Przy kła dem jest Test gło śne go czy ta nia „Dom Mar ka”
(Bog da no wicz, 2009), do stęp ny rów nież w wer sji kom pu te ro wej (Bog da no wicz, 2010).
Ze wzglę du na prze sie wo wy cha rak ter ba dań, na le ży je prze pro wa dzić ze wszyst ki mi ucznia mi w kla sie. Ba da nia mi nie
obej mu je się tyl ko dzie ci z orze cze niem o nie peł no spraw no ści in te lek tu al nej, au ty zmie, scho rze niach neu ro lo gicz nych
oraz po waż nej wa dzie słu chu i wzro ku. Dys lek sji, dy sor to gra fii i dys gra fii nie roz po zna je my bo wiem w wy pad kach upo -
śle dze nia umy sło we go, cho rób neu ro lo gicz nych i wte dy, gdy je dy ną przy czy ną trud no ści szkol nych jest za nie dba nie
śro do wi sko we i/lub wa dy na rzą dów zmy słu. Ucznio wie ci po win ni być ob ję ci po mo cą do sto so wa ną do ich spe cjal -
nych po trzeb edu ka cyj nych. W ta kich sy tu acjach za bu rze nia czy ta nia i pi sa nia nie ma ją bo wiem cha rak te ru spe cy ficz -
ne go, lecz sta no wią współ wy stę pu ją ce symp to my dys funk cji ośrod ko we go ukła du ner wo we go. 
Na le ży pod kre ślić, że kwe stio na riusz nie słu ży do peł nej oce ny umie jęt no ści okre ślo nych w pod sta wie pro gra mo wej
dla kla sy I. Jest prze zna czo ny głów nie do ba da nia funk cji za pew nia ją cych sku tecz ne ucze nie się czy ta nia i pi sa nia. 
Kwe stio na riusz ma cha rak ter eks pe ry men tal ny ze wzglę du na trwa ją ce pra ce nad je go osta tecz ną for mą. Bę dzie my
wdzięcz ni użyt kow ni kom za po dzie le nie się swo imi uwa ga mi na te mat je go przy dat no ści do roz po zna wa nia uczniów
ry zy ka dys lek sji oraz su ge stia mi co do po trze by do ko na nia zmian w ce lu udo sko na le nia te go na rzę dzia dia gno zy na -
uczy ciel skiej.

7. Rze tel ność na rzę dzia dia gno stycz ne go „Kwe stio na riusz roz po zna wa nia trud no ści w czy ta niu i pi sa -
niu – kla sa I” 
Rze tel ność skal kwe stio na riu sza ob li czo no na pod sta wie me to dy sza co wa nia spój no ści we wnętrz nej Ku de ra -Ri chard -
so na (KR-20). Wy ni ki tej ana li zy przed sta wia ta be la 1. Wy ni ki ana li zy rze tel no ści po zwa la ją wska zać, że jest to wy so ce
spój ne i sa tys fak cjo nu ją co pre cy zyj ne na rzę dzie oce ny po zio mu funk cjo no wa nia dziec ka w za kre sie roz wo ju mo to -
rycz ne go, funk cji słu cho wo -ję zy ko wych, wzro ko wo -prze strzen nych oraz ko or dy na cji wzro ko wo -ru cho wej, a tak że do -
dat ko wych umie jęt no ści wspie ra ją cych na ukę czy ta nia i pi sa nia. Wy ni ki uzy ska ne od dziel nie dla każ dej z płci oraz dla
dzie ci ogó łem przed sta wia ta be la 1.



Skale
Wieś (N = 3424) Miasto (N = 4821)

Alfa Śred nia 
r SE M SD Alfa Śred nia 

r SE M SD

Motoryka (mała i duża) 0,81 0,42 0,92 3,34 2,12 0,82 0,43 0,91 3,29 2,13

Funkcje wzrokowo-
-przestrzenne 0,90 0,64 0,66 2,72 2,07 0,89 0,64 0,68 2,81 2,07

Koordynacja wzrokowo-
-ruchowa 0,74 0,42 0,74 1,65 1,46 0,73 0,40 0,76 1,66 1,45

Funkcje słuchowo-
-językowe 0,93 0,54 1,14 6,14 4,41 0,93 0,54 1,14 6,46 4,38

Umiejętności sprzyjające
uczeniu się czytania 
i pisania

0,85 0,49 0,81 2,78 2,09 0,85 0,48 0,82 2,85 2,08

Wynik ogólny 0,98 0,46 3,02 34,58 13,93 0,97 0,45 2,51 35,03 11,99

Ska le
Ogó łem (N = 8245) Chłop cy (N = 4025) Dziew czę ta (N = 4520)

Al fa Śred nia 
r SE M SD Al fa Śred nia 

r SE M SD Al fa Śred nia 
r SE M SD

Mo to ry ka (ma ła i du ża) 0,82 0,43 0,91 3,31 2,13 0,82 0,43 0,91 2,97 2,14 0,81 0,42 0,90 3,63 2,08

Funk cje wzro ko wo -
-prze strzen ne 0,89 0,63 0,07 2,77 0,21 0,89 0,62 0,69 2,50 2,09 0,89 0,63 0,67 3,03 2,04

Ko or dy na cja wzro ko wo -
-ru cho wa 0,74 0,41 0,75 1,66 1,46 0,73 0,41 0,71 1,30 1,38 0,73 0,40 0,76 2,00 1,45

Funk cje słu cho wo -
-ję zy ko we 0,93 0,54 1,13 6,33 4,40 0,93 0,54 1,14 5,65 4,43 0,93 0,52 1,14 6,97 4,27

Umie jęt no ści sprzy ja ją ce
ucze niu się czy ta nia 
i pi sa nia

0,85 0,47 0,82 2,82 2,08 0,84 0,47 0,81 2,48 2,04 0,85 0,48 0,82 3,15 2,08

Wy nik ogól ny 0,96 0,41 2,63 34,71 13,12 0,93 0,40 2,76 27,11 11,73 0,972 0,43 2,52 37,02 12,03

Ta be la 1. Pod su mo wa nie ana li zy spój no ści we wnętrz nej me to dą Ku de ra -Ri chard so na dla po szcze gól nych sfer
funk cjo no wa nia w ska li

SE – błąd oszacowania wyniku prawdziwego      M – średnia      SD – odchylenie standardowe

Wyniki analizy rzetelności pozwoliły wskazać, że wszystkie wyróżnione skale szacunkowe są spójnymi wewnętrznie 
i satysfakcjonująco precyzyjnymi narzędziami do oceny poziomu poszczególnych funkcji dziecka. Wysoce zadowalające
jest, że rzetelność skal jest bardzo zbliżona niezależnie od czynników płci czy miejsca zamieszkania dziecka. Oznacza
to, że skala jest równie precyzyjnym narzędziem do oceny poziomu funkcjonowania dziecka niezależnie od płci czy
miejsca zamieszkania. A więc zastosowanie skali wydaje się bardzo szerokie.
Pierwsza z nich dotyczy oszacowania rzetelności w skali motoryki. Sfera motoryki małej i dużej została dla celów
oszacowania spójności wewnętrznej ujęta łącznie ze względu na niewielką liczbę pytań dotyczących motoryki dużej
(jedynie 2). Z podobnego powodu nie zostały przedstawione szacowania rzetelności lub wyniki norm dla skal
lateralizacji, orientacji w przestrzeni i uwagi. Skale te składają się jedynie z pojedynczych stwierdzeń i dlatego nie mogą
być poddane zgłębionej analizie statystycznej. Należy je zatem traktować w sposób opisowy i posługiwać się jedynie
dla orientacyjnego rozpoznania trudności dziecka. 
Częstość uzyskiwania przez uczniów wyniku wysokiego, tzn. oceny 5, w poszczególnych sferach jest wskaźnikiem 
w psychometrii nazywanym „trudnością zadania” (Brzeziński, 1996; Hornowska, 2001). Analiza tych wskaźników może
posłużyć do stworzenia wysoce precyzyjnych narzędzi diagnozy postępu dzieci w terapii. 
Analiza częstości uzyskiwania wysokich wyników (tzn. 5) przez uczniów w poszczególnych grupach (chłopcy –
dziewczęta, zamieszkujący miasto – wieś) pozwala pokazać, jaka jest częstość występowania problemów w danej
sferze. Dlatego może się okazać wysoce interesująca dla indywidualnej diagnozy i oceny funkcjonowania dziecka.
Częstość uzyskiwania według klucza wysokiego wyniku przez dzieci w każdej z grup przedstawiają poniższe tabele.



Tabela 2. Częstość uzyskiwania wyniku wysokiego w zakresie motoryki przez dzieci klas I

Stwierdzenia Ogółem Chłopcy Dziewczęta Wieś Miasto

Jest sprawne w czynnościach samoobsługowych. 59,6 50,2 68,2 61,8 58

Umie zawiązać na kokardkę sznurowadła, wstążkę. 42,4 29,4 54,7 43,4 41,7

Jest sprawne podczas zabaw manipulacyjnych i konstrukcyjnych. 58,2 58,2 58,2 58 58,3

Trzyma poprawnie narzędzia do rysowania, malowania i pisania. 65,2 57,6 72,5 65,5 65

Jest sprawne ruchowo: skacze, szybko biega. 53,2 53,2 53,2 52,2 53,9

Chodzi po linii (stopa za stopą), stoi chwilę na jednej nodze. 52,4 48,3 56,4 52,7 52,3

Tabela 3. Częstość uzyskiwania wyniku wysokiego w zakresie funkcji wzrokowo-przestrzennych przez dzieci klas I

Stwierdzenia Ogółem Chłopcy Dziewczęta Wieś Miasto

Układa z fragmentów obrazki według wzoru. 56 60,4 61,4 54,1 57,4

Dostrzega braki na obrazkach. 56,8 51,5 61,5 55,5 57,5

Rozpoznaje podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt), a także cyfry,
litery, które już poznało. 59 54,9 62,5 56,3 60,5

W szeregu elementów (figur) wskazuje jeden inaczej położony. 52,6 46,6 58,7 53 52,7

Rozpoznaje litery i cyfry podobne, lecz inaczej położone w przestrzeni. 52,3 46,3 58,5 52,9 52,3

Tabela 4. Częstość uzyskiwania wyniku wysokiego w zakresie koordynacji wzrokowo-przestrzennej przez dzieci klas I

Stwierdzenia Ogółem Chłopcy Dziewczęta Wieś Miasto

Sprawnie rzuca i chwyta piłkę. 49,5 31,2 67,6 49,6 49,9

Sprawnie posługuje się nożyczkami. 33 26,3 39,4 31,5 34

Potrafi narysować ze wzoru koło, kwadrat, krzyż i trójkąt. 37 26,3 47,2 37,6 36,6

Potrafi starannie pokolorować i/lub zakreskować rysunek konturowy. 45,8 46 45,6 45,8 45,8

Precyzyjnie rysuje po śladzie. 37,3 26,8 46,7 35,7 36,9

Sprawnie rysuje szlaczek w liniaturze i wykonuje to zadanie do końca. 41,6 36,4 46,2 40,8 41,4



Tabela 5. Częstość uzyskiwania wyniku wysokiego w zakresie funkcji słuchowo-językowych przez dzieci klas I 

Stwierdzenia Ogółem Chłopcy Dziewczęta Wieś Miasto

Rozpoznaje i tworzy rymy. 59,6 51,6 67,3 57,6 61,1

Poprawnie wypowiada głoski. 51,2 44,3 57,7 48,8 52,8

Rozróżnia pary słów, które różnią się jedną głoską. 55,8 50 61,3 52,9 57,9

Poprawnie dokonuje analizy sylabowej słów. 50,9 45,1 56,5 49,2 52,2

Poprawnie dokonuje syntezy sylabowej słów. 34,8 31,2 38,2 32,7 36,3

Poprawnie wydziela pierwszą i ostatnią głoskę w słowie. 64,8 59,4 69,9 63,4 65,8

Potrafi dokonać analizy głoskowej krótkich i prostych słów. 66,3 61 71,4 3176 65,9

Poprawnie dokonuje syntezy głoskowej krótkich słów. 65,4 60 70,5 65,1 67,2

Szybko wymienia ciąg nazw, na przykład imiona dziewczynek, nazwy zwierząt. 52,1 44,1 59,8 51,7 52,4

Rozumie zabawę „mowa kaczek” – usuwa sylabę ka sprzed każdej sylaby. 29,1 25,3 32,8 29 29,2

Potrafi utworzyć słowo po usunięciu z niego pierwszej głoski. 36,4 32,4 40,2 34,5 37,7

Potrafi szybko nazywać wskazywane elementy na obrazku. 66,2 61,3 67,5 64,3 69,2

Pamięta wierszyki, rymowanki, piosenki. 51,3 46,9 53,9 49,4 53,5

Tabela 6. Częstość uzyskiwania wyniku wysokiego w zakresie umiejętności sprzyjających nauce czytania przez
dzieci klas I

Stwierdzenia Ogółem Chłopcy Dziewczęta Wieś Miasto

Zna niektóre litery. 67,8 61,4 73,9 67,3 68,2

Zna niektóre cyfry. 77,1 72,4 81,5 75,9 77,9

Potrafi rozpoznawać niektóre wyrazy. 45,7 37,9 53,2 47,3 44,6

Interesuje się książką. Potrafi dość długo słuchać czytanego tekstu. 26,6 1322 31,3 25,7 27,3

Rozumie przeczytany przez dorosłego tekst i potrafi się na ten temat wypowiedzieć. 31,4 1572 37,3 29,3 32,9

Wypowiada się spontanicznie. Buduje zdania poprawne pod względem logicznym 
i gramatycznym. 33,6 29,1 37,8 32,9 34

Dysponuje bogatym słownikiem. 32,5 800,6 37,6 31,1 33,5

Zestawienie wyników przedstawione w powyższych tabelach pokazuje, że dziewczęta otrzymują wyższe wyniki od
chłopców, natomiast różnica między uczniami ze szkół miejskich i wiejskich nie wydaje się aż tak istotna.

8. Normy dla uczniów klasy I – początek roku szkolnego 

Sposób obliczania i interpretacja wyników
Wyniki w poszczególnych częściach kwestionariusza, które służą ocenie wyróżnionych funkcji, należy porównać 
`z danymi w tabeli 7. W tym celu liczbę uzyskanych punktów (zliczonych ocen 5) dotyczących określonej funkcji
odnajdujemy w danej kolumnie tabeli, a interpretację tego wyniku odczytujemy w kolumnie pierwszej.



Tabela 7. Przeliczanie wyniku punktowego na poziom funkcjonowania w poszczególnych sferach

Wynik

Liczba wystąpień oceny 5 w poszczególnych skalach

Motoryka Funkcje 
wzrokowo-

-przestrzenne
(0–5 max)

Koordynacja
wzrokowo-
-ruchowa
(0–4 max)

Funkcje 
słuchowo-
-językowe
(0–12 max)

Umiejętności
sprzyjające 
uczeniu się 

czytania i pisania
(0–6 max)Mała (0–4 max) Duża (0–2 max) Ogółem (0–6 max)

Niski 0 0 0 do 1 0 do 1 0 0 do 2 0 do 1

Przeciętny 1 do 2 1 2 do 4 2 do 4 1 do 2 3 do 9 2 do 3

Wysoki 3 do 4 2 5 do 6 5 3 do 4 10 do 12 4 do 6

Dla czterech niewymienionych w tabeli skal: pamięć słowna, lateralizacja czynności ruchowych, orientacja w przestrzeni
– w kierunkach lewo/prawo oraz uwaga, można wyróżnić jedynie wynik wysoki (zaznaczenie cyfry 5 na skali ocen –
tylko te oceny zliczamy i dodajemy do ogólnego wyniku) oraz wynik niski (zaznaczenie jednej z cyfr od 1 do 4). 
Aby obliczyć wynik ogólny całego kwestionariusza, należy zsumować wyniki bardzo dobre (5) uzyskane 
w poszczególnych skalach oraz dodać do nich wyniki czterech skal do oceny pamięci, lateralizacja, orientacji, uwagi.
Innymi słowy – należy zliczyć wszystkie oceny 5 uzyskane przez dziecko w całym kwestionariuszu. Po obliczeniu
tej sumy należy odnieść ją do wyników zamieszczonych w tabeli 8. 
Wynik ogólny należy obliczyć, zliczając wszystkie zakreślenia cyfry 5 w całym kwestionariuszu (tabela 8). 

Tabela 8. Interpretacja wyniku ogólnego dla klasy I

Poziom Licz ba punk tów
(0–40 max)

Ni ski 4 do 23

Śred ni 24 do 33

Wy so ki 33 do 40

Niski wynik ogólny oraz niskie wyniki poszczególnych skal wskazują na przyczyny niepowodzeń w uczeniu się czytania
i pisania, w tym ryzyko dysleksji, dysortografii i dysgrafii. Dane te warto porównać z wynikami Skali Ryzyka Dysleksji dla
dzieci wstępujących do szkoły (SRD-6) (Bogdanowicz 2011). Rezultaty tej wstępnej oceny ryzyka dysleksji, dysortografii
i dysgrafii, stanowią podstawę do zaprogramowania pomocy o charakterze terapii pedagogicznej w okresie klasy I. Na
końcu roku szkolnego wskazane jest badanie kontrolne w celu weryfikacji wyników i oceny postępów po całorocznej
pracy.
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