
Przyczyny trudności i niepowodzeo 
w  uczeniu się 





Przyczyny zewnętrzne

• Przyczyny leżące poza osobą ucznia



Dysfunkcje rodziny

Rodzina nie spełnia swoich funkcji np.: 

- brak zaspokojenia podstawowych potrzeb zarówno 
biologicznych jak i psychicznych 
(także w rodzinach zamożnych)

- niewypełnianie funkcji wychowawczej (zaniedbanie 
dziecka, brak wartościowego kontaktu z dzieckiem, 
brak zainteresowania nauką szkolną dziecka)

- niski poziom kulturalny rodziny (gorszy rozwój 
intelektualny z powodu braku odpowiedniej stymulacji, 
niepoprawnośd mowy, brak ambicji, aspiracji) 



Nie tylko dysfunkcje rodziny



Środowisko rówieśnicze

• Środowisko rówieśnicze może sprzyjad powodzeniu 
szkolnemu albo przyczyniad się do trudności 
w uczeniu się

• Rówieśnicy mogą:

- Zachęcad do nauki, czytania lektur, rzetelnego 
wywiązywania z obowiązków, wspólnego odrabiania 
lekcji, przygotowywania do sprawdzianów, 
uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych itp.

- Namawiad do wagarów, lekceważenia obowiązków 
szkolnych, przekazywad niewłaściwy stosunek do nauki, 
szkolnych zadao, szkolnego personelu itp. 



Środowisko lokalne

• Niski poziom kulturalny sąsiedztwa.

• Brak wartościowania wykształcenia.

• Brak wzorców edukacyjnego zaangażowania 
– brak ambicji i aspiracji edukacyjnych.

• Traktowanie kształcenia jako wymuszonego 
obowiązku.

Polecam film: Czekając na sobotę.



Organizacja pracy szkoły

• Nadmierna liczebnośd klas – brak możliwości 
indywidualizacji, ograniczenie wykorzystywania 
pomocy dydaktycznych, mniejsze możliwości 
wypowiadania się, trudniejsze utrzymywanie 
dyscypliny, tłok, ciasnota.

• Wielozmianowośd – przebywanie dzieci przed 
lekcjami w świetlicy, kooczenie późno zajęd.

• Nieodpowiednio skonstruowane programy nauczania 
i podręczniki – zbyt wiele, zbyt złożonych treści, brak 
skoordynowania programów poszczególnych 
przedmiotów, nadmierne obciążenie uczniów nauką.

• Brak odpowiednich warunków materialnych szkoły, 
słabe wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne.



Osoba nauczyciela

• Braki w przygotowaniu zawodowym:
- Braki w przygotowaniu merytorycznym – brak znajomości treści 

kształcenia np. nauczyciel języka angielskiego słabo zna angielski, 
fizyki uczy matematyk, słabo znający fizykę, nauczyciel edukacji 
wczesnoszkolnej nie zna zagadnieo językowych czy matematycznych, 
których ma uczyd np. myli głoskę z literą, cyfrę z liczbą, nie zna prawa 
rozdzielności mnożenia względem dodawania.

- Braki w przygotowaniu metodycznym – brak wiedzy z zakresu 
metodyki nauczania – nauczyciel nie wie jak uczyd, jak realizowad 
określone zagadnienia.

- Braki w przygotowaniu psychologiczno-pedagogicznym – braki w 
zakresie wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy z uczniami w 
określonym wieku, brak umiejętności motywowania uczniów, 
oceniania, nieumiejętnośd kierowania grupą, rozwiązywania 
konfliktów w grupie itp.



Osoba nauczyciela

• Niekorzystne cechy osobowościowe:

- Brak umiejętności zachowania właściwego 
dystansu, nadmierny rygoryzm, bądź 
nadmierny liberalizm, brak konsekwencji, 
brak umiejętności komunikacyjnych, brak 
wrażliwości, empatii, nadmierny 
formalizm, brak poczucia humoru, 
zaciętośd, brak umiejętności wybaczania 
itp.



Profesjonalizm nauczyciela











Przyczyny wewnętrzne (biopsychiczne)

• Przyczyny tkwiące w uczniu (ale niezależne od 
jego woli).



Niski poziom sprawności
intelektualnej

• Co to jest inteligencja?

• Inteligencja to ogólna zdolnośd jednostki 
do rozumienia otaczającego świata 
i radzenia sobie z nim



Iloraz inteligencji

• Iloraz inteligencji to wskaźnik liczbowy 
ukazujący poziom sprawności intelektualnej

• IQ – z języka angielskiego Intelligence
Quotient, czyli iloraz inteligencji

• Wiek rozwoju umysłowego – określony na 
podstawie testu inteligencji

• Wiek życia – wiek metrykalny

w dniu badania





• Dzieci z inteligencją niższą niż przeciętna realizują 
obowiązek szkolny w szkołach ogólnodostępnych. 
Dzieci te na ogół osiągają gorsze wyniki w nauce ze 
wszystkich przedmiotów nauczania, wymagają więcej 
wyjaśnieo, powtórzeo, częściej uczą się mechanicznie, 
pamięciowo niż logicznie.

• Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną 
(upośledzenie umysłowe) czasem realizują obowiązek 
szkolny w szkołach specjalnych, a czasem w szkołach 
ogólnodostępnych (w szkolnictwie masowym). Mają 
ogólnie obniżone możliwości poznawcze.



Rozumienie normy

• Wąskie rozumienie normy – do normy zalicza 
się osoby z ilorazem inteligencji nie niższym 
niż przeciętna czyli mające iloraz inteligencji 
przynajmniej 85.

• Szerokie rozumienie normy – do normy zalicza 
się także osoby z ilorazem inteligencji niższym 
niż przeciętna, ponieważ nie są to osoby z 
niepełnosprawnością intelektualną. Dolna 
granica normy w tym rozumieniu to II=70



Stadia rozwoju umysłowego według Piageta



Rozumowanie przedoperacyjne 
a rozumowanie operacyjne

• Przejście następuje zwykle w 7 roku życia (czyli 
między 6 i 7 urodzinami)

• Istnieją różnice indywidualne sięgające dwóch lat 
w każdą stronę - 7  2

• Dawniej w zerówce – obecnie klasa I
• Stałośd ilości – krążki małe i duże
• Odwracalnośd operacji – plastelina, woda w 

naczyniach
• https://www.youtube.com/watch?v=YtLEWVu81

5o

https://www.youtube.com/watch?v=YtLEWVu815o
https://www.youtube.com/watch?v=YtLEWVu815o


Rozumowanie przedoperacyjne

• Brak rozumienia stałości liczby

• Brak rozumienia odwracalności operacji

• Nabywanie rozumienia analogii operacji na 
zbiorach zastępczych

• Egocentryzm – brak umiejętności 
przyjmowania perspektywy drugiej osoby

• Nabywanie umiejętności liczenia na palcach



Sally-Ann 
Test



Rozumowanie operacyjne na konkretach

• Zakres działalności matematycznej dotyczy 
tych aspektów, które można przedstawid na 
konkretach.

• Definiowanie poprzez przykład – co to jest 
przyjaźo? – podaje przykład osób

• Konieczne jest nauczanie czynnościowe, a 
następnie matematyzacja doświadczeo 
manipulacyjnych.



Rozumowanie operacyjne na konkretach



ne na konkretach



Rozumowanie typu formalnego

• Przejście z rozumowania operacyjnego na 
konkretach do rozumowania formalnego – 12 
rok życia.

• Operacje umysłowe, których nie można 
zilustrowad na przedmiotach.

• Myślenie hipotetyczno-dedukcyjne

• Inteligencja werbalna

• Jak zdefiniują przyjaźo?





Wady zmysłów

• W zależności od głębokości wady zmysłu 
dzieci mogą mied różne trudności w uczeniu się, bądź nawet ich nie 
doświadczad.

• Dla dzieci ze znacznym niedowidzeniem, niedosłuchem oraz 
niewidomych i niesłyszących organizowane jest szkolnictwo 
specjalne.

• Dzieci z niewielkimi wadami wzroku mogą wykazywad większą 
męczliwośd przy czytaniu, trudniej śledzid linie tekstu, częściej niż 
inne dokonywad inwersji liter w wyrazach (przy astygmatyzmie).

• Dzieci z niewielkimi wadami słuchu mogą mied mniejszy zasób 
słownikowy, gorzej różnicowad podobne do siebie dźwięki, 
nieprawidłowo artykułowad niektóre głoski, wyrazy, gorzej rozumied 
nauczyciela, zwłaszcza kiedy nie mogą obserwowad jego ust.



Schorzenia neurologiczne

• Mózgowe porażenie dziecięce w zależności
od rozległości i głębokości może powodowad 
większe lub mniejsze trudności w uczeniu się.

• Epilepsja – padaczka – najczęściej u dzieci ma 
postad tzw. petit mal – małych ataków, bez 
utraty przytomności: dziecko jakby na chwilę 
się zagapia, wyłącza po czym powraca do 
przerwanej czynności. Może mied mimowolne 
skurcze niektórych partii mięśni.



Ogólnie zły stan zdrowia dziecka

• Cukrzyca, alergie, choroby nerek, astma, 
itp. Utrudniają uczenie się, osłabiają koncentrację 
uwagi, powodują częstsze absencje, ogólnie 
mniejszą energię do działania.

• Kilkukrotne choroby w okresie jesienno-zimowym 
powodują nieuczęszczanie dziecka do szkoły, a w 
konsekwencji brak kontaktu z niektórymi 
treściami nauczania, koniecznośd nadrabiania 
zaległości.



Zaburzenia sfery 
emocjonalno-motywacyjnej

• Sytuacje szkolne pełne są napięd i ich przetrwanie 
wymaga odpowiedniej odporności emocjonalnej, 
niezrażania się mimo pewnych porażek, zmartwieo, 
niepowodzeo. Dzieci niejednokrotnie reagują silnie 
emocjonalnie, a nawet lękowo na sytuacje szkolne.

• U dzieci mogą występowad zaburzenia równowagi 
procesów pobudzania i hamowania, mogą byd 
nadmiernie impulsywne, reagowad nieadekwatnie do 
siły bodźca, reagowad zbyt szybko bez zastanowienia, 
ekscytowad się nadmiernie, bądź popadad w smutek, 
apatię, przygnębienie.



Syndrom 
wyuczonej 

bezradności 
intelektualnej











Mikrodysfunkcje CUN

• Mikrodysfunkcje to minimalne dysfunkcje, 

• czyli stan w którym funkcje są w minimalnym 
stopniu zaburzone.

• Mikrodysfunkcje mogą byd wynikiem:

- Dziedziczenia – można odziedziczyd jakiś defekt,

- Uszkodzenia (mikrouszkodzenia) danej funkcji 
przez jakiś czynnik patogenny,

- Wolniejszego dojrzewania określonych struktur.



Sfera percepcyjno-motoryczna

• Sfera percepcyjno-motoryczna to sfera 
percepcji i motoryki. 

• Percepcja to postrzeganie, związane z odbiorem 
bodźców z otoczenia, czynności motoryczne są 
silnie powiązane z percepcją (np. słyszę, że ktoś 
mnie woła – odwracam się by go zobaczyd)

• Percepcja związana jest ze zmysłami. Nie 
wszystkie zmysły w jednakowym stopniu 
uczestniczą w procesie szkolnego uczenia się.



Mikrodysfunkcje sfery 
percepcyjno-motorycznej

Funkcje najbardziej zaangażowane 
w procesie uczenia się to:

• Funkcje wzrokowe – analizator wzrokowy

• Funkcje słuchowe – analizator słuchowy

• Funkcje kinestetyczno-ruchowe – analizator 
kinestetyczno-ruchowy



Budowa i funkcje analizatorów

• Każdy analizator składa się z 3 zasadniczych 
części:

- Receptor – odbiera bodziec

- Nerwowa droga doprowadzająca – nerw 
przewodzący doprowadzający informację do 
mózgu

- Korowa częśd analizatora – obszar w mózgu, w 
którym znajdują się wyspecjalizowane komórki 
nerwowe odpowiedzialne za przetwarzanie i 
interpretację informacji.



Funkcjonowanie analizatorów



Przebieg procesu percepcji



Title





Title



Konsekwencje nieprawidłowości 
funkcjonowania analizatorów

• Nieprawidłowości receptora i nerwowej 
drogi doprowadzającej – wady wzroku, 
słuchu, niedowidzenie, ślepota, 
niedosłyszenie, głuchota, ograniczenie czucia.

• Minimalne nieprawidłowości funkcjonowania 
korowej części analizatora – drobne zaburzenia 
spostrzegania, brak precyzji spostrzegania.

• Znaczne nieprawidłowości – głębokie zaburzenia 
spostrzegania, całkowita niemożnośd 
spostrzegania, czy czucia i kierowania ruchami.



Minimalne zaburzenia 
percepcji wzrokowej





Przyjrzyj się ilustracji i zobacz, co ona 
przedstawia. Jest na niej pospolity obiekt, który 

z pewnością każdy zna.



Czy można coś widzied, ale nie spostrzegad?
Dziecko może dobrze widzied np. literę e i ę, ale 

nie spostrzegad, że one się różnią.





Dawid ur. 20 kwietnia 2001
w dniu badania 6 lat 10 miesięcy



Marysia 18 sierpnia 2001
w dniu badania 6 lat 7 miesięcy



Jakub ur. 2 maja 2001
w dniu badania 6 lat 9 miesięcy

 



Złożona figura Rey-Osterrietha





Właściwości percepcji



Właściwości percepcji



Właściwości percepcji











Minimalne zaburzenia 
percepcji słuchowej



Minimalne dysfunkcje 
analizatora słuchowego



Minimalne dysfunkcje 
analizatora słuchowego

• Pamięd słuchowa – uczenie się pojęd 
matematycznych 

• Różnicowanie podobnych terminów (iloczyn, 
iloraz, równoboczny, równoramienny, 
odjemna, odjemnik, iloczyn sumy, suma 
iloczynów)

• Pamięd operacyjna – pamiętanie słyszanej 
treści zadania



Minimalne dysfunkcje analizatora 
kinestetyczno-ruchowego







Minimalne dysfunkcje analizatora 
kinestetyczno-ruchowego

• Brak umiejętności starannego zapisu 
matematycznego – błędy wynikające z 
nieczytelności zapisu

• Brak czytelności rysunków do zadao

• Koncentrowanie się na czynnościach 
pomocniczych – trudności w posługiwaniu się 
przyborami

• Gorsze tempo pracy 





Brak melodii kinetycznej



Integracja percepcyjno-motoryczna

• Integracja percepcyjno-motoryczna inaczej koordynacja 
wzrokowo-słuchowo-ruchowa – zdolnośd do 
zharmonizowania wszystkich funkcji w jednym działaniu.

• Np. pisanie ze słuchu (dyktando) – nauczycielka dyktuje 
zdanie: Kot siedzi na płocie.

• Aktywny jest analizator słuchowy – dziecko wyodrębnia 
słowo kot, następnie wyodrębnia pierwszy dźwięk 
(głoskę, fonem) ‘k’. Następuje komunikacja z 
analizatorem wzrokowym – powstaje wyobrażenie 
kształtu litery (grafemu) ‘k’. Następuje komunikacja z 
analizatorem kinestetyczno-ruchowym – następuje zapis 
dźwięku ‘k’ – czynnośd manualna wykonywana pod 
kontrolą wzroku.



Minimalne dysfunkcje 
innych funkcji sfery poznawczej

• Funkcje sfery poznawczej:

- myślenie, 

- mowa,

- uwaga

- pamięd

- spostrzeganie (percepcja)



Minimalne dysfunkcje 
innych funkcji sfery poznawczej



• Minimalne dysfunkcje centralnego układu 
nerwowego są przyczyną tzw. specyficznych 
trudności w uczeniu się czyli:

- dysleksji

- dysgrafii 

- dysortografii

- dyskalkulii.



Co to są specyficzne trudności 
w uczeniu się?

• Specyficzne trudności w uczeniu się to, jak 
sama nazwa mówi, pewien szczególny, 
specyficzny, rodzaj trudności w uczeniu się



Na czym polega specyfika trudności 
specyficznych?

• Trudności specyficzne charakteryzuje zespół 
5 cech:

1. Wybiórczy charakter

2. Występowanie przy prawidłowym rozwoju 
intelektualnym

3. Występowanie pomimo korzystnych warunków 
uczenia się

4. Szczególne nasilenie trudności

5. Uporczywe utrzymywanie się trudności



Na czym polega specyfika trudności 
specyficznych?

• Trudności specyficzne charakteryzuje zespół 
5 cech:

1. Wybiórczy charakter

2. Występowanie przy prawidłowym rozwoju 
intelektualnym

3. Występowanie pomimo korzystnych warunków 
uczenia się

4. Szczególne nasilenie trudności

5. Uporczywe utrzymywanie się trudności



Co to znaczy wybiórczy charakter?

• Trudności specyficzne nie są trudnościami uogólnionymi, ale 
wybiórczymi. Nie dotyczą generalnie całości czynności uczenia się, 
nie są to trudności w uczeniu się wszystkiego, a jedynie w 
nabywaniu określonych umiejętności (np. tylko czytania i pisania, 
bądź tylko poprawnego pisania, czy też ograniczają się do 
niemożności nabycia umiejętności wyraźnego, kształtnego pisania
rozwiązywania zadao z zakresu geometrii, rozwiązywania zadao 
tekstowych itp.).

• Są to wręcz zaskakujące trudności, takie których byśmy się nie 
spodziewali patrząc na to jak dobrze ogólnie funkcjonują w czasie 
zadao szkolnych, doznający ich uczniowie.

• Trudności o charakterze uogólnionym są charakterystyczne dla osób 
z obniżonymi możliwościami intelektualnymi (np. z pogranicza 
normy intelektualnej).



Na czym polega specyfika trudności 
specyficznych?

• Trudności specyficzne charakteryzuje zespół 
5 cech:

1. Wybiórczy charakter

2. Występowanie przy prawidłowym rozwoju 
intelektualnym

3. Występowanie pomimo korzystnych warunków 
uczenia się

4. Szczególne nasilenie trudności

5. Uporczywe utrzymywanie się trudności



Co to znaczy, że występują przy 
prawidłowym rozwoju intelektualnym?
• O specyficznych trudnościach w uczeniu się mówi się 

jedynie w odniesieniu do uczniów, u których rozwój 
intelektualny jest prawidłowy, to znaczy, że iloraz 
inteligencji tych uczniów jest przynajmniej przeciętny, 
czyli nie niższy niż 85.

• U uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 
iloraz inteligencji często jest wyższy niż przeciętny, 
wysoki, a nawet bardzo wysoki.

• Nie używa się określenia specyficzne trudności w 
uczeniu się w odniesieniu do trudności uczniów o 
inteligencji niższej niż przeciętna czy też w odniesieniu 
do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.



Na czym polega specyfika trudności 
specyficznych?

• Trudności specyficzne charakteryzuje zespół 
5 cech:

1. Wybiórczy charakter

2. Występowanie przy prawidłowym rozwoju 
intelektualnym

3. Występowanie pomimo korzystnych warunków 
uczenia się

4. Szczególne nasilenie trudności

5. Uporczywe utrzymywanie się trudności



Co to znaczy, że występują pomimo 
korzystnych warunków uczenia się?

• O trudnościach specyficznych nie mówi się w odniesieniu 
do uczniów, których trudności w uczeniu się wynikają z 
zaniedbao, braku sprzyjających uczeniu się warunków.

• Dzieci ze specyficznymi trudnościami (dysleksją, dysgrafią, 
dysortografią, dyskalkulią) to dzieci, które regularnie 
uczęszczają do szkoły, odrabiają lekcje (często pod ścisłą 
kontrolą rodziców), mają wszystkie potrzebne przybory, 
wygodne miejsce do nauki, bardzo często są to dzieci, które 
wykonują bardzo dużo dodatkowych dwiczeo zarówno w 
domu, jak i w czasie dodatkowych zajęd w szkole – dwiczą 
czytanie, piszą dodatkowe dyktanda, przepisują notatki. 

• Terminu specyficzne trudności w uczeniu się nie używa się 
w odniesieniu do uczniów, których trudności są wynikiem 
zaniedbao, czy braku korzystnych warunków do nauki.



Na czym polega specyfika trudności 
specyficznych?

• Trudności specyficzne charakteryzuje zespół 
5 cech:

1. Wybiórczy charakter

2. Występowanie przy prawidłowym rozwoju 
intelektualnym

3. Występowanie pomimo korzystnych warunków 
uczenia się

4. Szczególne nasilenie trudności

5. Uporczywe utrzymywanie się trudności



Co to znaczy, że trudności są 
szczególnie nasilone?

• Podobne trudności w uczeniu się jakie mają dzieci ze specyficznymi 
trudnościami w uczeniu się (dysleksją, dysgrafią, dysortografią, 
dyskalkulią) mają także inni uczniowie. Np. nie tylko dzieci z 
dysleksją mają trudności w czytaniu – mają je także dzieci, które nie 
mają wystarczająco dużo dwiczeo, podobnie błędy w dyktandach 
popełniają nie tylko dysortograficy, ale także uczniowie, którzy nie 
opanowali zasad pisowni, trudności z opanowaniem tabliczki 
mnożenia czy liczenia pamięciowego nie tylko mają dzieci z 
dyskalkulią, ale także te, które nie dwiczyły tych umiejętności.

• Ważne jest to, że u uczniów ze specyficznymi trudnościami 
nasilenie, rozmiar i uciążliwośd tych trudności jest większa np. 
popełniają błędy nawet w najprostszych rachunkach, popełniają 
bardzo dużo błędów w pisaniu, zdecydowanie więcej niż inni 
uczniowie albo mają bardzo nasilone trudności w czytaniu, 
zdumiewająco duże w porównaniu do ich ogólnego funkcjonowania 
intelektualnego. 



Na czym polega specyfika trudności 
specyficznych?

• Trudności specyficzne charakteryzuje zespół 
5 cech:

1. Wybiórczy charakter

2. Występowanie przy prawidłowym rozwoju 
intelektualnym

3. Występowanie pomimo korzystnych warunków 
uczenia się

4. Szczególne nasilenie trudności

5. Uporczywe utrzymywanie się trudności



Co to znaczy, że trudności te 
uporczywie się utrzymują?

• Specyficzne trudności w uczeniu się utrzymują się uporczywie 
pomimo podejmowania różnych starao, żeby je wyeliminowad. 
Dziecko doznaje tych trudności przez kolejne miesiące a nawet lata 
nauki i mimo wielu dwiczeo i wysiłków podejmowanych zarówno 
przez dziecko jak i nauczycieli i rodziców, nie widad adekwatnego do 
nakładu pracy postępu.

• Np. każde dziecko ma w początkowym etapie nauki czytania 
trudności ze zmiękczeniami i myli zmiękczenia przez i i przez kreskę, 
ale u dzieci bez specyficznych trudności w uczeniu się problemy te 
mijają po kilku tygodniach dwiczeo, natomiast u dzieci ze 
specyficznymi trudnościami w uczeniu się trudności te mogą 
utrzymywad się przez kilka lat i dzieci mogą popełniad takiego typu 
błędy nawet w czwartej czy w szóstej klasie. 

• Podobnie uporczywie może się utrzymywad np. prymitywna 
technika czytania – dziecko w trzeciej klasie nadal głoskuje.

• W uczeniu się matematyki dziecko może uporczywie liczyd na 
konkretach np. rysując kreski i nie próbując wykonad operacji w 
pamięci.


