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Abstract

Time-space orientation in students with specific learning difficulties

Background. Time-space orientation is one of the specific coordination motor abilities. To 
a large extent, it is genetically conditioned by neurosensory and psychic abilities. Time-space 
orien tation has significant impact on adaptation to rooms of various sizes, perception of ob-
stacles, identifying space patterns, objects and distance. The purpose of this study was to 
compare level of time-space orientation of students with specific learning difficulties such as 
dyslexia, dysgraphia and dyscalculia with their peers (without learning disabilities). Material 
and methods. The research sample included 40 third grade students of two primary schools 
(18 students from Therapeutic Primary School No. 11 and 22 students from Primary School 
No. 15 in Wroclaw). In order to determine the level of time-space orientation, a modified Reac-
tive Shuttle Drill test and the research tool Smart Speed System, (similar to that described 
by Ljach – “run for a ball”, 2003) were used. Results. students (both boys and girls) without 
any learning disabilities obtained better results. They were not statis ti cally significant. When 
comparing boys’ and girls’ results, those of statistical signifi cance appeared only in the 
second test.
Keywords: dyslexia, coordination motor abilities, time-space orientation, school age, children
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WPROWADZENIE

Znaczenie koordynacji ruchowej rośnie wraz 
z przemianami techniczno-cywilizacyjny-
mi i wynikającymi z nich wymaganiami w 
większości dziedzinach działalności ludzkiej. 
Rola koordynacji motorycznej jest szczegól-
nie istotna w sporcie, ale także w zwiększa-
niu efektywności wychowania fizycznego 
oraz procesu szkolnego, ponieważ warun-
kuje szybkość i jakość uczenia się, jak rów-
nież dokładność uczenia się czytania i pi-
sania (Wójcik-Grzyb 2005b, Raczek 2010).

Na podstawie teorii dotyczących zdol-
ności koordynacyjnych można wyróżnić 
co najmniej 8 specyficznych koordynacyjnych 
zdolności motorycznych. Najważniejszymi 
z nich są: orientacja czasowo-przestrzenna, 
szybka reakcja motoryczna, kinestetyczne 
zróżnicowanie, rytmizacja ruchów, zacho-
wanie równowagi, sprzężenie ruchów, do-
stosowanie motoryczne, częstotliwość ru-
chów. Ujawniają się one w specyficznych 
sytuacjach zawodowych i sportowych (m.in. 
Szopa i wsp. 1996, Waśkiewicz 2002, Ljach 
2003, Belej, Junger 2006).

Najszybszy wzrost poziomu specyficz-
nych koordynacyjnych zdolności motorycz-
nych następuje w tzw. okresach sensytyw-
nych. Dla poszczególnych zdolności są to:

1. Kinestetyczne zróżnicowanie (począw-
szy od 7 r.ż.).

2. Rytmizacja (począwszy od 9. r.ż.).
3. Szybkość reakcji (począwszy od 9. r.ż.).
4. Równowaga (począwszy od 9. r.ż.).
5. Orientacja przestrzenna – duży przyrost 

poziomu zdolności zaczyna się w 10. r.ż., 
natomiast największe przyrosty obserwuje 
się w wieku 13–16 lat (Hirtz, Wellnitz 1985, 
Mynarski, Raczek 1991, Raczek, Mynarski 
1992, Šimonek 2002).

6. Dostosowanie motoryczne – u dziew-
cząt największe przyrosty zanotowano w 
wieku 11–12 lat, natomiast u chłopców 
między 7. a 11. oraz 13. a 16. r.ż.

7. Częstotliwość ruchów (częstotliwość 
ruchów ręką rozwija się dynamicznie w wie-
ku 7–12 lat, natomiast częstotliwość ru-
chów w odniesieniu do całego ciała maleje 
w okresie pokwitania, po czym ponownie 
rośnie aż do 17.–18. r.ż.) (Mynarski, Ra-
czek 1991).
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Zdolność utrzymania równowagi prze-
jawia się zawsze równocześnie z takimi 
zdolnościami koordynacyjnymi jak: orien-
tacja przestrzenna, różnicowanie ruchów, 
szybkość reakcji. Jej rozwój i poziom może 
mieć istotny wpływ na wymienione specy-
ficzne koordynacyjne zdolności motoryczne 
(Starosta 2003).

Pelozin i wsp. (2009) dowodzą, że chłop-
cy prezentują wyższy poziom koordynacji 
ruchowej niż dziewczęta. Jednak wielu au-
torów diagnozuje koordynacyjne zdolności 
motoryczne jako koordynację całego ciała 
lub jego części, niekiedy uzupełniając baterię 
testów jedną lub dwiema próbami diagno-
zującymi specyficzne koordynacyjne zdol-
ności motoryczne (m.in. Malacko, Pejčić 2009, 
Drid i wsp. 2010, Spasovska 2011, Malacko, 
Stanković 2011, Yosmaoglu i wsp. 2011, Ka-
ralić i wsp. 2012).

Orientacja w przestrzeni odpowiedzial-
na jest za określenie położenia człowieka 
lub części jego ciała w stosunku do punktu 
odniesienia i wykonania ruchu w zamierzo-
nym kierunku. Na poziom orientacji prze-
strzennej duży wpływ ma szybkość oceny 
i kontroli przestrzennych warunków działa-
nia za pomocą zmysłów (wzroku, słuchu, 
dotyku, węchu), które są źródłem informacji 
o położeniu ciała względem punktu odnie-
sienia (Mynarski, Żywiecka 2004). Zdolność 
ta bywa określana jako czucie dystansu lub 
odległości od przedmiotu (Raczek i wsp. 
2003). Orientacja czasowo-przestrzenna jest 
to zespół predyspozycji sprawności funkcji 
centralnego układu nerwowego i ośrodko-
wego układu nerwowego, pozwalających na 
szybkie i skuteczne sterowanie oraz regulację 
przebiegu ruchu w przestrzeni (Hirtz, Wel-
lnitz 1985, Mynarski, Raczek 1991, Raczek, 
Mynarski 1992, Šimonek 2002, Waśkiewicz 
2002, Ljach 2003, Starosta 2003, Mynarski, 
Żywiecka 2004, Belej, Junger 2006, Malac-
ko, Pejčić 2009, Pelozin i wsp. 2009, Drid 
i wsp. 2010, Malacko, Stanković 2011, Spa-
sovska 2011, Yosmaoglu i wsp. 2011, Kara-
lić i wsp. 2012).

 Orientacja w przestrzeni ma znaczący 
wpływ na dostosowanie się do pomieszczeń 
o różnych rozmiarach przy jednoczesnym 
utrzymaniu postrzegania przeszkód i ogra-
niczeń, jak również unikanie kolizji. Luira 

orientację przestrzenną dostrzega w „[…] 
adekwatnym rozpoznawaniu wzorów prze-
strzennych, przedmiotów, odległości oraz 
innych aspektów otaczającej przestrzeni, 
w której wykonywany jest ruch” (za: Waś-
kiewicz 2002, s. 32, Mynarski, Żywiecka 
2004, s. 30). Raczek (Mynarski, Raczek 1991, 
s. 16; Raczek, Mynarski 1992, s. 42) defi-
niuje ją jako: „[…] zdolność umożliwiającą 
szybką ocenę (określenie) pozycji i ruchu ca-
łego ciała (lub jego części) oraz ich zmian 
w przestrzeni i czasie w odniesieniu do usta-
lonego obszaru działań lub poruszającego 
się obiektu podłoża, przyrządu czy prze-
ciwnika”.

Uczeń w trzeciej klasie szkoły podstawo-
wej jest wiekowo w okresie młodszego wieku 
szkolnego. Pomimo ograniczeń związanych 
z systemem klasowo-lekcyjnym, rozwój mo-
toryczny dziecka trwa nadal. W szybkim tem-
pie następuje doskonalenie precyzyjnych 
ruchów rąk oraz nabywanie umiejętności 
w posługiwaniu się narzędziami, rysowaniu 
i pisaniu (Szopa i wsp. 1996, Osiński 2003, 
Turner, Homles 1999). Wzrasta w tym czasie 
ogólna koordynacja i równowaga, następuje 
też udoskonalenie różnych form aktywności 
fizycznej (Turner, Homles 1999). Pod koniec 
tego okresu uczniowie (dziewczęta w 10.–
11. r.ż., chłopcy w 12.–13. r.ż.), osiągają bar-
dzo wysoką sprawność ruchową, tzw. etap 
dziecka doskonałego lub drugie apogeum 
motoryczności (Szopa i wsp. 1996, Malinow-
ski 2004, Woynarowska 2004). Okres ten 
u dziecka charakteryzuje się ponadto „[…] 
doskonałością ruchów lokomocyjnych, re-
fleksyjnością, celowością i ekonomią ru-
chów” (Woynarowska 2004, s. 6).

Żurek (2012, s. 86) twierdzi, że „[…] wyż-
szym umiejętnościom pisania, rozumowania 
oraz wykorzystania wiedzy w praktyce sprzy-
ja wyższy poziom rozwoju somatycznego 
i motorycznego”, natomiast „[…] umiejęt-
ność czytania jest determinowana innymi 
czynnikami niż poziom rozwoju somatycz-
nego i motorycznego”. Wójcik-Grzyb (2005b, 
s. 339) dopatruje się, że „[…] nabywanie 
umiejętności czytania i pisania nie jest tylko 
aktem intelektualnym, ale także moto-
rycznym, opartym na percepcji”, twierdzi, 
że koordynacyjne zdolności motoryczne, 
a w szczególności orientacja czasowo-prze-
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strzenna oraz rytmizacja ruchów istotnie 
wpływają na umiejętność czytania i pisania. 
Niski poziom tych zdolności może bezpo-
średnio wpływać na pojawienie się specy-
ficznych problemów w uczeniu się.

Specyficzne trudności w uczeniu się 
nazywane są także dysleksją rozwojową. 
W 1968 r. Światowa Federacja Neurologów 
definiuje dysleksję rozwojową jako: „[…] 
zaburzenia manifestujące się trudnościami 
w nauce czytania i pisania, mimo stosowania 
obowiązujących metod nauczania, normal-
nej inteligencji i sprzyjających warunków 
społeczno-kulturowych. Jest spowodowana 
zaburzeniami podstawowych funkcji po-
znawczych, co często uwarunkowane jest 
konstytucjonalnie” (za: Pomirska 2010, s. 14). 
O aktualności tego terminu mogą świadczyć 
publikacje m.in. Brytyjskiego Towarzystwa 
Dysleksji, które określa dysleksję jako „[…] 
zaburzenia o charakterze konstytucjonal-
nym, które przejawiają się jako specyficzne 
trudności w uczeniu się czytania i pisania 
[…]” (za: Pomirska 2010, s. 15, Bogdanowicz 
1995, s. 33).

Lyon (2003, s. 2) definiuje dysleksję jako: 
„specyficzne trudności w uczeniu się, które 
są pochodzenia neurobiologicznego. Charak-
teryzują się trudnościami w: precyzyjnym 
i/lub biegłym rozpoznawaniu wyrazów, złą 
pisownią i umiejętnością dekodowania. Trud-
ności te zazwyczaj wynikają z deficytu fo-
nologicznego elementów językowych, które 
są często nieoczekiwane w stosunku do in-
nych zdolności poznawczych oraz niezapew-
nieniu efektywnych instrukcji w trakcie za-
jęć. Skutki wtórne mogą objawiać się w m.in. 
problemami w czytaniu ze zrozumieniem 
i redukcji doświadczenia w czytaniu, które 
mogą utrudniać rozwój słownictwa i tła 
wiedzy”. 

Mathes i wsp. (2002, s. 185) twierdzą, że 
niepowodzenia w czytaniu są to: „[…] nie-
oczekiwane niepowodzenia charakteryzu-
jące się rozbieżnością między osiągnięciami 
i umiejętnościami intelektualnymi, mimo 
odpowiednich warunków do uczenia się 
i w braku trudności sensorycznych lub kul-
turowych. Rozbieżność ta jest zwykle zde-
finiowana w postaci różnic w wyniku testu 
IQ i wyniku norm testu czytania”.

W literaturze daje się zauważyć mnóstwo 
definicji dysleksji rozwojowej. Można je na-

zwać definicjami pedagogicznymi, określa-
jącymi trudności w niemożności zrozumie-
nia symboli pisanych, uczenia się czytania 
i pisania za pomocą konwencjonalnych me-
tod, a także psychologicznymi doszukujący-
mi się mikrouszkodzień centralnego ukła-
du nerwowego. Bogdanowicz i Adryjanek 
(2004) traktują dysleksję jako zaburzenie 
uczenia się, a nie chorobę. Pojęcie specy-
ficznych trudności w uczeniu się (dysleksja 
rozwojowa), jest pojęciem szerszym niż dys-
leksja. Obejmuje ono trudności z zakresu: 
czytania – dysleksja, pisania – dysortografia, 
kaligrafii – dysgrafia, liczenia – dyskalkulia 
oraz muzyki – dysmuzyka (Bogdanowicz 
2011, Jastrząb 2012). 

Rakhlin i wsp. (2013) określają specy-
ficzne trudności w uczeniu się jako chorobę 
(lub spektrum zaburzeń) językowych przy 
braku oczywistych czynników neurobiolo-
gicznych lub czuciowych. U dzieci ze spe-
cyficznymi trudnościami w uczeniu się udo-
kumentowano wiele ekspresyjnych i/lub 
otwartych trudności gramatycznych, leksy-
kalnych elementów językowych. Są one na 
ogół gorsze od niektórych zadań oceniają-
cych funkcjonowanie poznawcze, a zwłasz-
cza fonologicznych pomiarów krótkoter-
minowych lub pamięci (Rakhlin i wsp. 2013, 
Gathercole, Baddeley 1990).

Marshall i Newcombe (za: Borkowska, 
Tar kowski 1990) proponują podział dysleksji 
na trzy typy:

1. Wzrokową – zaburzenia analizy, syn-
tezy koordynacji wzrokowo-ruchowej i prze-
strzennej;

2. Fonologiczną – trudności z kojarze-
niem znaków graficznych; 

3. Semantyczną – z cechami afatyczny-
mi, zaburzeniami mowy powstałymi na sku-
tek uszkodzenia mózgu.

CEL BADAŃ

Celem badań było określenie poziomu orien-
tacji czasowo-przestrzennej dzieci z klas trze-
cich uczęszczających do dwóch publicznych 
szkół podstawowych, z których jedna jest 
szkołą terapeutyczną oraz poszukiwanie 
zależności orientacji przestrzennej od płci. 
Postanowiono odpowiedzieć na następują-
ce pytania badawcze:
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1. Jaki jest poziom orientacji przestrzen-
nej dzieci ze specyficznymi trudnościami 
w uczeniu się?

2. Jaki jest poziom orientacji przestrzen-
nej dzieci bez specyficznych trudności w ucze-
niu się? 

3. Czy poziom orientacji przestrzennej 
zależy od płci?

MATERIAŁ I METODY BADAŃ

Badania przeprowadzono wśród 40 uczniów 
klas trzecich, dwóch szkół podstawowych 
we Wrocławiu. Osiemnastu uczniów uczęsz-
czało do Terapeutycznej Szkoły Podstawo-
wej nr 119 a dwudziestu dwóch uczniów do 
Szkoły Podstawowej nr 15 we Wrocławiu. 
Badani uczniowie mieli od 9 do 10 lat. Do 
szkoły terapeutycznej uczęszczają uczniowie 
mający specyficzne trudności w nauce, takie 
jak: dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dys-
kalkulia, nieharmonijny rozwój funkcji po-
znawczych, a także szkolne lęki wynikające 
z długotrwałego doświadczania niepowo-
dzeń w nauce. Pomiary były wykonywane 
w salach sportowych, poszczególnych szkół 
podstawowych na początku drugiego se-
mestru w roku szkolnym 2012/2013.

W badaniach wykorzystano metodę ob-
serwacji, technikę obserwacji standaryzo-
wanej oraz narzędzie badawcze Smart Speed 

System, w którym wykorzystana została zmo-
dyfikowana próba Reactive Shuttle Drill.

Do oceny poziomu orientacji czasowo-
-przestrzennej użyto oprogramowania Smart 
Speed System oferującego próbę zbliżoną do 
testu opisanego w Raczek, Mynarski, Ljach 
(2003, s. 155) – bieg do piłek. Smart Speed 
System został wyprodukowany przez firmę 
FUSION SPORT. Centrala: 1/12 Selhurst 
street Coopers Plains, QLD, 4108 Australia. 
Fusion Sport jest filią Grabba International 
Pty Ltd. Aparatura badawcza stanowi wy-
posażenie Pracowni Badań Gier z Piłką po-
siadającej certyfikat (Systemu Zarządzania 
Jakością PN-EN ISO 9001:2009).

 Do oceny orientacji przestrzennej wy-
korzystano zmodyfikowaną próbę Reactive 
Shuttle Drill, gdzie zmniejszono liczbę bra-
mek do przebiegnięcia z 10 do 5, aby próba 
swoim przebiegiem przypominała bieg do 
piłek Mynarski, Raczek 1991). Każda bram-
ka składała się z głowicy świetlnej wysyła-
jącej strumień światła podczerwonego i lu-
stra odbijającego światło. Odległości między 
poszczególnymi bramkami, odległości od 
bazy oraz liczbę przebiegniętych bramek za-
czerpnięto z Raczek, Mynarski, Ljach (2003).

W miejscu kolorowych piłek ustawiono 
tzw. bramki składające się z głowicy świetl-
nej oraz lustra odblaskowego, a w miejscu 
piłki bazy ustawiono matę, która reaguje na 
dotyk (ryc. 1).

Ryc. 1. Bieg do pięciu bramek
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Od zewnętrznego końca maty popro-
wadzono prostą o długości 1,5 m. Z tego 
punktu poprowadzono 5 odcinków o dłu-
gości 3 m każdy, przy czym dalszy koniec od-
cinka był środkiem bramki, której stojaki 
(głowica świetlna i lustro odblaskowe) od-
dalone były od siebie o 2 m, oraz wyklejonej 
taśmą linii o długości 30 cm, którą badany 
musiał przekroczyć aby głowica przestała 
świecić. Światła odblaskowe umieszczone 
były zawsze po lewej stronie od środka pół-
kola. Po wejściu na salę, każdy z uczestników 
otrzymywał opaskę identyfikacyjną. Po zbli-
żeniu jej do czytnika RFID system identy-
fikował osobę, a po wykonaniu próby au-
tomatycznie zapisywał osiągnięty rezultat. 
Przed przystąpieniem do próby właściwej 
odbywała się 10-minutowa rozgrzewka o cha-
rakterze umiarkowanym w formie opowieści 
ruchowej, w której nie użyto statycznych ćwi-
czeń rozciągających, mogących negatywnie 
wpłynąć na rezultaty testów. Następnie ba-
dający opisywał przebieg testu i wykonał 
pokaz. Uczniowie do wykonania próby pod-
chodzili trójkami, aby nie stracić ciepłoty 
ciała i indywidualnie wykonywali test. Przed 
wejściem na matę, badany musiał wejść na 
mokry ręcznik w celu zniwelowania różnicy 
w przyczepności obuwia. Zbliżał identyfi-
kator do czytnika RFID, który identyfikował 
osobę, w tym momencie włączał się zielony 
znak gotowości na głowicy zasilającej. Po 
wejściu na matę Smart Jump zapalało się 
światło w losowej głowicy bramki umiesz-
czonej na półkolu. Badany musiał przekro-
czyć obiema nogami linię wyklejoną taśmą 
(światło na głowicy bramki wyłączało się), 
następnie wracał na matę, na którą musiał 

wejść również obiema nogami. Czynność 
była powtarzana dopóty, dopóki badany nie 
przebiegł losowego odcinka 5 razy. Po po-
wrocie na matę Smart Jump po raz ostatni, 
nie zapalało się żadne światło na głowicy 
bramki. Jeżeli próba była wykonana popraw-
nie, w palmtopie przy czasie pokonywanej 
próby stawał się widoczny zielony znak, co 
oznaczało, że wszystko zostało poprawnie 
odczytane i zapisane. Każdy z uczestników 
wykonywał próbę dwa razy. Wyniki zostały 
zapisane w palmtopie przy nazwisku osoby 
badanej. Aparatura mierzyła czas z dokład-
nością do 0,001 sekundy. W badaniach wy-
konano 2 próby dla każdej z badanych osób, 
następnie wyniki porównano opisowo oraz 
zastosowano test t-Studenta i analizę warian-
cji z wykorzystaniem programu Statistica 8.0.

WYNIKI

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 15 (bez 
specyficznych trudności w uczeniu się) uzy-
skali średnią wszystkich wyników niższą 
o 0,99 s. niż ich rówieśnicy ze specyficznymi 
trudnościami w uczeniu się (ryc. 2). Jedno-
cześnie w wynikach minimalnych uzyskali 
czas lepszy o 4,54 s, a w maksymalnych 
o 1,48 s (ryc. 2).

W wynikach uczniów tej szkoły zaobser-
wowano również mniejsze odchylenie stan-
dardowe, które świadczy ich o mniejszym 
rozrzucie.

Porównując wyniki dziewcząt ze Szkoły 
Podstawowej nr 15 i Terapeutycznej Szkoły 
Podstawowej nr 119, zauważono lepsze rezul-
taty tych pierwszych, choć różnica średnich 

Ryc. 2. Wyniki uczniów ze Szkoły 
Podstawowej nr 15 i nr 119

x
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arytmetycznych wynosiła jedynie 1 s (ryc. 3). 
Uczennice ze specyficznymi trudnościami 
w uczeniu się ze Szkoły Podstawowej nr 119 
uzyskały gorsze wyniki minimalnei maksy-
malne odpowiednio o: 4,5 i 0,93 s. Różnica 
odchyleń standardowych wyników wynio-
sła 1,26 s na niekorzyść uczniów ze specy-
ficznymi trudnościami w uczeniu się (ryc. 3). 
Oznacza to większy rozrzut wyników uczen-
nic ze specyficznymi trudnościami w ucze-
niu się.

W wynikach chłopców również widać 
znaczną różnicę między osiągnięciami 
uczniówze Szkoły Podstawowej nr 15 a 119. 
Różnica średnich arytmetycznych wynosiła 
ponad1 s (1,32 s) przy różnicy minimalnego 
wyniku próby 3,48 s na korzyść uczniów 
ze Szkoły Podstawowej nr 15 (ryc. 4).

Spośród uczniów ze specyficznymi trud-
nościami w uczeniu się, lepsze wyniki uzys-
kiwali chłopcy. Różnica średnich arytme-

tycznych wyników wszystkich prób wynosiła 
1,12 s na korzyść chłopców. Najsłabsze wy-
niki dzielił czas 1,1 s, również na korzyść 
chłopców. Wyniki maksymalne były bar-
dziej zbliżone do siebie i dzieliła je różnica 
zaledwie 0,14 s również na korzyść chłop-
ców. Chłopcy uzyskiwali wyniki mniej roz-
rzucone, o czym świadczy mniejsza wartość 
odchylenia standardowego (ryc. 5).

Również chłopcy ze Szkoły Podstawowej 
nr 15 uzyskali lepsze wyniki od koleżanek 
z klasy. Różnica średnich arytmetycznych 
wyników wynosiła 1,53 s na ich korzyść. 
Wyniki minimalne były niemal identyczne. 
Chłopcy uzyskali lepsze wyniki maksymalne. 
Natomiast mniejsze wartości odchylenia 
standardowego wyników dziewcząt świad-
czą o mniejszym ich rozrzucie (ryc. 6).

W celu porównania wyników orientacji 
czasowo-przestrzennej uczniów obu szkół wy-
konano test t-Studenta oraz analizę wariancji. 

Ryc. 3. Wyniki uzyskane przez dziewczęta 
ze Szkoły Podstawowej nr 119 i nr 15

Ryc. 4. Porównanie wyników chłopców 
ze Szkoły Podstawowej nr 119 i nr 15

x

x
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Ryc. 6. Wyniki uczniów  
ze Szkoły Podstawowej nr 15

Mimo różnic w uzyskiwanych czasach, nie 
wy kazano różnic istotnych statys tycznie. 
W pierwszej próbie p = 0,10, natomiast w dru-
giej p = 0,48 (tab. 1).

Testem t-Studenta porównano także grupy 
uwzględniając płeć. Porównano wyniki 
dziewcząt oraz chłopców z obu szkół. W pierw-
szej próbie nie wykazano różnic istotnych 
statystycznie o czym świadczy wartość p = 0.07 
(tab. 2). W drugiej próbie wykazano niewiel-
kie różnice istotne statystycznie na korzyść 
chłopców, a wartość p wyniosła 0,04 (tab. 2).

Porównaniu i analizie statystycznej pod-
dano również wyniki uczniów ze szkoły nr 
119 i szkoły nr 15, biorąc pod uwagę płeć 
badanych. Różnice wyników dziewcząt nie 
były istotne statystycznie, o czym świadczy 

wartość p w pierwszej próbie 0,32, oraz w 
próbie drugiej 0,38 (tab. 3). Porównując wy-
niki chłopców z obu wrocławskich szkół, 
w pierwszej próbie wykazano różnice istot-
ne statystycznie na poziomie p = 0,05 na 
korzyść chłopców bez specyficznych trud-
ności w uczeniu się, natomiast w drugiej pró-
bie, różnice wyników nie były istotne sta-
tystycznie p = 0,41 (tab. 4).

DYSKUSJA I PODSUMOWANIE

Celem pracy było określenie poziomu orien-
tacji czasowo-przestrzennej uczniów klas 
trzecich z dwóch wrocławskich szkół pod-
stawowych oraz poszukiwanie zależności 

Ryc. 5. Wyniki uczniów  
z Terapeutycznej Szkoły 

Podstawowej nr 119
x

x
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Tab. 1. Wyniki uczniów z dwóch szkół podstawowych
Z

m
ie

n
na

Testy t; Grupująca: szkoła 
Grupa 1: SP 119; Grupa 2 SP 15

średnia
SP 119

[s]

średnia
SP 15

[s]
t df p

SD
SP 119

SD
SP 15

iloraz F
wariancje

p
wariancje

próba 1 23,29 22,31 1,68 38 0,10 1,91 1,74 1,20 0,68
próba 2 23,40 22,93 0,71 38 0,48 2,54 1,63 2,43 0,06

Tab. 2. Wyniki uczniów z dwóch szkół podstawowych z podziałem na płeć

Z
m

ie
n

na

Testy t; Grupująca: płeć
Grupa 1: chłopcy; Grupa 2: dziewczęta

średnia
chłop ców

[s]

średnia
dziew cząt

[s]
t df p

SD
chłop ców

SD
dziew cząt

iloraz F
wariancje

p
wariancje

próba 1 22,27 23,34 –1,87 38 0,07 1,78 1,84 1,07 0,87
próba 2 22,53 23,90 –2,19 38 0,04 2,07 1,93 1,09 0,86

Kursywą oznaczono próby statystycznie istotne p  0,05.

Tab. 3. Wyniki dziewcząt obu szkół

Z
m

ie
n

na

Testy t; Grupująca: płeć
Grupa 1: dziewczęta SP 119; Grupa 2: dziewczęta SP 15

średnia
SP 119

średnia
SP 15 t df p

SD
SP 119

SD
SP 15

próba 1 23,97 22,94 1,08 16 0,32 2,39 1,63
próba 2 24,49 22,86 1,31 16 0,38 3,01 2,21

Tab. 4. Wyniki chłopców obu szkół

Z
m

ie
n

na

Test t; Grupująca: płeć
Grupa 1: chłopcy SP 119; Grupa 2: chłopcy SP 15

średnia
SP 119

średnia
SP 15 t df p

SD
SP 119

SD
SP 15

próba 1 22,94 21,46 2,10 20 0,05 1,63 1,67
próba 2 22,86 22,12 0,85 20 0,41 2,21 1,79

Kursywą oznaczono próby statystycznie istotne p  0,05.

orientacji czasowo-przestrzennej od płci. Do 
jednej ze szkół uczęszczały dzieci, u których 
stwierdzono specyficzne trudności w ucze-
niu się.

Według literatury przedmiotu „[…] ucz-
niowie ze specyficznymi potrzebami eduka-
cyjnymi stanowią ok. 20% populacji uczniów. 
Oznacza to, że co piąte dziecko potrzebuje 
indywidualnego podejścia” (Bogdanowicz 

2010, s. 16). Natomiast „[…] około 5% doro-
słych stanowią osoby z dysleksją” (Bogda-
nowicz 2010, s. 8, Ziemiecka 2012, s. 26).

W 2007 r. przeprowadzono badania pod 
kierunkiem Bogdanowicz, wspólnie z Brytyj-
skim Towarzystwem Dysleksji i przy współ-
pracy Instytutu Psychologii Uniwersytetu 
Gdańskiego, w których przebadano ponad 
300 osób. Wykazano w nich różnice w sferze 
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percepcji, koordynacji wzrokowo-ruchowej, 
sprawności motorycznej i koncentracji uwagi 
między osobami posiadającymi specyficzne 
trudności w uczeniu się a osobami zdro-
wymi. Różnice międzypłciowe stwierdzono 
w zakresie funkcji wzrokowo-przestrzennych 
oraz zdolności zapamiętywania informacji 
przestrzennej, w których mężczyźni wypadli 
lepiej niż badane kobiety z dysleksją. W grupie 
kobiet z dysleksją stwierdzono słabszą percep-
cję wzrokową, koordynację wzrokowo-ru-
chową, sprawność motoryczną, koncentra-
cję uwagi i pamięć wzrokową. Stwierdzono 
również, że mężczyźni z dysleksją mają wyż-
szy poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej 
niż kobiety.

W naszych badaniach każda osoba wy-
konywała próbę 2 razy. Wyniki analizowano 
biorąc pod uwagę średnią arytmetyczną, oraz 
uzyskany maksymalny i minimalny wynik. 
Okazało się, że zarówno w pierwszej jak 
i drugiej próbie nie wykazano różnic istot-
nych statystycznie pomiędzy uczniami Szko-
ły Podstawowej nr 119 a uczniami Szkoły 
Podstawowej nr 15. Uwzględniając płeć, 
tylko w drugiej próbie zaobserwowano nie-
wielkie różnice (aczkolwiek istotne statys-
tycznie p = 0,04). Porównując wyniki uczniów 
z obu szkół z uwzględnieniem płci badanych, 
jedynie w pierwszej próbie stwierdzono róż-
nice istotne statystycznie w grupie chłop-
ców na korzyść uczniów bez specyficznych 
trudności w uczeniu się.

Ze względu na brak w literaturze przed-
miotu badań z wykorzystaniem Smart Speed 
Systemu, wyniki porównano do rezultatów 
prób biegu do kolorowych piłek oraz biegu 
do ponumerowanych piłek. Średnie wyniki 
uczniów z Terapeutycznej Szkoły Podsta-
wowej nr 119 i uczniów ze Szkoły Podstawo-
wej nr 15 porównano z wynikami uczniów 
w wieku 10 lat uczęszczających do lokal-
nych szkół w Prešovie (Belej, Junger 2006). 
Średnia arytmetyczna wyników chłopców 
z zagranicy w pierwszej próbie wyniosła 
10,98 s, natomiast w drugiej próbie 10,8 s, 
przy czym chłopcy ze szkoły nr 15 uzyskali 
w pierwszej próbie wynik 21,46 s, natomiast 
w kolejnej próbie 22,12 s. Z kolei ucznio-
wie ze szkoły terapeutycznej uzyskali odpo-
wiednio wyniki 22,94 oraz 22,86 s. Słowacz-
ki w pierwszej próbie uzyskały wynik 11 s, 

Polki, ze szkoły nr 15 oraz 119, kolejno 23,02 
oraz 23,97 s. W drugiej próbie wynik 
10,83 s, osiągnęły dziewczęta z zagranicy, 
natomiast Wrocławianki ze szkół nr 15 i 119 
kolejno 23,61 oraz 24,49 s. Taka rozbieżność 
wyników może być spowodowana przebie-
gnięciem mniejszego dystansu z bazy do po-
numerowanych piłek. W teście nie uwzględ-
niono dystansu 1,5 m do środka półkola. 
Popowczak, Rokita, Cichy, Chmura (2013) 
zdiagnozowali 93 dzieci w Zespole Szkół Pu-
blicznych w Wołowie oraz w Szkole Podsta-
wowej nr 2. Jedną z prób w baterii testów był 
bieg do piłek, w którym uzyskano następu-
jące wyniki: w przypadku dziewcząt czas 
biegu wyniósł 21,46 s, przy czym dziewczę-
ta ze szkół we Wrocławiu uzyskały wyniki 
24,23 s, ze szkoły nr 119 oraz 23,32 ze szkoły 
nr 15. Chłopcy z Wołowa uzyskali wynik 
20,23 s, a chłopcy z Wrocławia kolejno 
23,11 oraz 21,79 s. Podsumowując, wyniki 
orientacji przestrzennej uczniów ze specy-
ficznymi trudnościami w uczeniu się były 
gorsze od rezultatów uczniów ze Szkoły Pod-
stawowej nr 15, jednak zdiagnozowane róż-
nice nie były istotne statystycznie. Ucznio-
wie klas trzecich szkoły podstawowej dopiero 
zaczynają edukację, natomiast okres w któ-
rym występuje duży przyrost orientacji prze-
strzennej przypada u chłopców między 11. 
a 16. r.ż., natomiast u dziewcząt między 10. 
a 15. r.ż. Większość badań koordynacyjnych 
zdolności motorycznych prowadzona jest 
u dzieci 14–16-letnich, u których rozwój tej 
zdolności motorycznej jest najbardziej sprzy-
jający (Mynarski, Raczek 1991). Niestety, nie-
wielkie zaburzenia w rozwoju koordynacyj-
nych zdolności motorycznych, które pojawiły 
się już w okresie pierwszego etapu szkolnego, 
mogą być przyczyną narastania istotnych 
zmian w okresie dojrzewania i dorosłości. 
Wcześnie zdiagnozowane problemy w ucze-
niu się, można kompensować, wprowadzając 
odpowiednie zestawy ćwiczeń, oraz można 
zapisywać dzieci do szkół, stwarzających 
odpowiednie warunki do nauki.

WNIOSKI

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami 
w uczeniu się uzyskali słabsze wyniki od 
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uczniów bez specyficznych trudności w ucze-
niu się. U uczniów Szkoły Podstawowej nr 15 
(bez specyficznych trudności w uczeniu się), 
zaobserwowano mniejsze zróżnicowanie 
w uzyskanych wynikach.

Zarówno dziewczęta jak i chłopcy ze spe-
cyficznymi trudnościami w uczeniu się uzy-
skali gorsze wyniki od swoich rówieśników 
bez specyficznych trudności w uczeniu się. 
Różnice wyników nie były istotne statys-
tycznie

Porównując wyniki dziewcząt z wynika-
mi chłopców okazało się, że jedynie w dru-
giej próbie różnice były istotne statystycznie.
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