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DIAGNOZA SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ 

  

Dysleksja rozwojowa to zespół specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania. 

Określenie „rozwojowa” oznacza, że opisane trudności występują w nasilonym stopniu od 

początku nauki szkolnej (definicja Polskiego Towarzystwa Dysleksji). 

Trudności w czytaniu i pisaniu mogą występować u dziecka w trzech formach – w postaci 

izolowanej, np. tylko w postaci trudności z nauczeniem się poprawnej pisowni lub jako 

zespół dwóch albo nawet trzech form tych zaburzeń: 

 dysgrafia – trudności w opanowaniu pożądanego poziomu graficznego pisma; 

 dysleksja – specyficzne trudności w nauce czytania, którym często towarzyszą 

trudności w pisaniu; 

 dysortografia – specyficzne trudności z opanowaniem poprawnej pisowni (nie tylko 

błędy ortograficzne). 

 

Badanie diagnostyczne służące rozpoznaniu dysleksji rozwojowej ma charakter 

wielospecjalistyczny. W skład zespołu diagnozującego, w zależności od zgłaszanego 

problemu, mogą wchodzić: psycholog, pedagog, logopeda. Korzysta się też z konsultacji 

lekarskich, aby wykluczyć wadę narządu zmysłu jako jedyną przyczynę trudności. 

 

Badanie diagnostyczne w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej jest bezpłatne. 

Odbywa się na wniosek rodzica i za zgodą dziecka. 

 

Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu rozpoznaje się tylko w przypadku stwierdzenia 

prawidłowego rozwoju umysłowego. 

 

Badanie psychologiczne obejmuje: 

1. analizę informacji ze szkoły dotyczącą trudności w czytaniu i pisaniu 

obserwowanych u dziecka (i ewentualnie innych trudności); 

2. wywiad z rodzicami (wywiad dotyczący rozwoju dziecka i zauważanych problemów 

rozwojowych czy trudności od początku nauki szkolnej); 

3. analizę zeszytów z języka polskiego od najwcześniejszych klas; 

4. próby czytania i pisania; 

5. badanie rozwoju umysłowego; 

6. badanie funkcji percepcyjno – motorycznych zaangażowanych w opanowywanie 

techniki czytania i pisania; 



Opracowanie: Zespół Psychologów – PPP Myślenice 

7. badanie funkcjonowania emocjonalnego w koniecznym zakresie;   

8. znajomość zasad ortografii (jeśli diagnozowane są tylko trudności z ortografią 

w celu wykluczenia zaniedbania w tym zakresie); 

9. analizę ćwiczeń wykonywanych w szkole i w domu, które miały pomóc 

w doskonaleniu techniki czytania i pisania. 

 

Badanie psychologiczne trwa średnio ok. 4 godziny (najczęściej obejmuje 2 wizyty: 

I wizyta –  ok. 3 godziny z wywiadem, II wizyta – ok. 1-2 godziny). Jeśli dziecko pracuje 

powoli lub jest potrzeba bardziej szczegółowej diagnozy wyznacza się termin kolejnej 

wizyty lub badania pedagogicznego. Po ukończonej diagnozie wyniki badań omawiane są 

z rodzicem i dzieckiem w formie dostosowanej do jego poziomu rozwoju. 

 

Na ustalony termin badania pod kątem trudności w czytaniu i pisaniu należy 

przynieść: 

1. informację ze szkoły dotyczącą trudności w czytaniu i pisaniu obserwowanych 

u dziecka (z uwzględnieniem także innych istotnych problemów); 

2. zeszyty z języka polskiego (od najwcześniejszych lat nauki); 

3. zeszyty ćwiczeń wykonywanych w domu i dokumentację z zajęć prowadzonych 

w szkole (do wglądu), które miały pomóc w doskonaleniu techniki czytania i pisania. 


