
Dyskalkulia 

 

Jedną z pierwszych definicji dyskalkulii przedstawił w 1974 r słowacki neuropsycholog 

Ladislav Kość. 

 „Dyskalkulia rozwojowa jest strukturalnym zaburzeniem zdolności matematycznych, 

mających swe podłoże w zaburzeniach genetycznych i wrodzonych tych części mózgu, 

które są bezpośrednim podłożem anatomiczno- fizjologicznym dojrzewania zdolności 

matematycznych odpowiednio do wieku, bez jednoczesnego zaburzenia funkcji 

umysłowych”. 

Analizując tę definicję, można stwierdzić, iż dyskalkulia rozwojowa obejmuje specyficzne 

zaburzenie zdolności matematycznych w kontekście normalnego rozwoju umysłowego. 

Ponadto jest rozpoznawana, jako zaburzenie, gdy występują różnice pomiędzy 

aktualnymi zdolnościami matematycznymi dziecka a tymi, które są odpowiednie dla jego 

wieku. 

Podstawowe formy dyskalkulii rozwojowej według Ladislava Kość: 

Dyskalkulia werbalna - przejawia się zaburzeniem słownego wyrażania pojęć i zależności 

matematycznych, takich jak oznaczanie liczby i kolejności przedmiotów, nazywanie cyfr i 
liczebników, symboli działań. 

Dyskalkulia praktognostyczna (wykonawcza) - polega na zaburzeniu manipulowania 

konkretnymi lub narysowanymi obiektami w celach matematycznych- obliczania 

liczebności, porównywanie ilości, szeregowaniem przedmiotów wg. kolejności malejącej 

bądź rosnącej. 

Dyskalkulia leksykalna ujawnia się w postaci zaburzeń umiejętności czytania symboli 

matematycznych (cyfr, liczb, znaków działań matematycznych). Dziecko wręcz nie potrafi 

odczytywać pojedynczych np. cyfr bądź myli cyfry o zbliżonym kształcie graficznym np. 6 

i 9, 3 i 8. Ma problemy w kojarzeniu symboli matematycznych z ich nazwami. Dyskalkulia 

leksykalna bywa nazywana dysleksją liczbową. 

Dyskalkulia graficzna przejawia się trudnościami w zapisywaniu symboli 

matematycznych. W przypadkach głębokich zaburzeń uczeń nie jest w stanie napisać 

dyktowanych mu liczb, napisać nazw liczb, ani ich skopiować. W łagodniejszej postaci 

zaburzenia dziecko ma problemy np. z zapisem liczb przy pisemnym dodawani, 

odejmowaniu. Dyskalkulia graficzna bywa określana mianem dysgrafii liczbowej. 

Dyskalkulia ideognostyczna (pojęciowo – poznawcza) to zaburzenie rozumienia pojęć i 

zależności matematycznych niezbędnych do dokonywania obliczeń w pamięci. Uczeń ma 

trudności w dostrzeganiu zależności liczbowych np. 5 to połowa 10, 8 jest o 1 większe od 

7.  

 

 

 



Brytyjska specjalistka w dziedzinie specyficznych trudności w uczeniu się – Jan Poustie 

opracowała symptomy dyskalkulii, które można rozpoznać u uczniów obserwując ich 

pracę na lekcji. Do objawów tych należą: 

- niepoprawne liczenie przedmiotów, 

- kłopoty z odczytywaniem czasu, 

- błędy „nieuwagi”, 

- trudności w rozumieniu logiki, języka matematycznego, 

- powolne odpowiedzi (najczęściej widoczne przy obliczeniach w pamięci, lub w - 

pytaniach z tabliczki mnożenia), 

- liczenie na palcach, 

- trudności w czytanie mapy, 

- kłopoty w planowaniu, organizowaniu procesów matematycznych (rozwiązywanie 

zadań), 

- strach przed matematyką, 

- kłopoty w uczeniu się granic liczbowych do 10 i 20 w uczeniu się tabliczki mnożenia, 

- mała umiejętność podzielności uwagi, przetwarzania informacji, 

- praca zrywami, bezplanowa, 

- unikanie prac matematycznych, łatwe męczenie się podczas zajmowania się 

matematyką.  

 

 

Dyskalkulia rozwojowa rozumiana, jako zaburzenie dojrzewania zdolności 

matematycznych musi być odróżniona od innych zaburzenia zdolności matematycznych: 

dyskalkulii pourazowej, która jest obniżeniem poprzednio normalnych zdolności 

matematycznych i zaznacza się głównie u osób dorosłych. 

astenokalkulii, jeżeli u dziecka mają miejsce wyraźnie poniżej przeciętnej zdolności 

matematyczne uwarunkowane niską stymulacją środowiska rodzinnego, wysoką absencją 

na lekcjach matematyki, opóźnienia w wiadomościach i umiejętnościach, bez zaburzeń 

zdolności matematycznych i funkcji umysłowych. 

hypokalkulii, jeżeli u dziecka występują hipotetyczne uwarunkowania organiczne a 

poziom intelektualny i zdolności matematycznych jest poniżej przeciętnej. 

oligokalkulii, jeżeli u dziecka ma miejsce uwarunkowane organicznie upośledzenie 

umysłowe w stopniu lekkim. 

akalkulii, jeżeli u dziecka ma miejsce wyraźna utrata zdolności najczęściej spowodowana 

nagłym uszkodzeniem mózgu / atakiem / we wcześniej prawie dobrze rozwiniętych 

funkcjach matematycznych, objawia się najczęściej jednocześnie lub w ramach utraty 

funkcji mówienia / afazja / 

parakalkulii zaburzenia zdolności matematycznych pojawiająca się w związku z chorobą 

psychiczną. 

kalkuliastenii opóźnienia w opanowaniu wiadomości i umiejętności z dziedziny 

matematyki przy normalnym poziomie zdolności intelektualnych i matematycznych. 

 

 

 



 

Dyskalkulia w przepisach prawa oświatowego 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. z 

późniejszymi zmianami w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w 

szkołach publicznych. Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. 

o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm. 2)) zarządza się, co 

następuje: 

 

§ 6. 

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania 

edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia 

rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym 

wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

 

Dostosowanie warunków sprawdzianu i egzaminu 

Uczniowie z odpowiednio potwierdzonymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się 

przystępują do egzaminu w tym samym terminie, co pozostali uczniowie. Ten sam jest 

też zakres sprawdzanych umiejętności i wiadomości oraz te same arkusze 

egzaminacyjne. Podczas egzaminu uczniowie z dysleksją rozwojową mogą natomiast 

skorzystać z dostosowanych specjalnie dla nich rozwiązań organizacyjnych i 

technicznych. Mają m.in. prawo do zaznaczania odpowiedzi do zadań zamkniętych w 

arkuszu, bezpośrednio przy zadaniach (bez konieczności przenoszenia ich na karty 

odpowiedzi), wydłużenia czasu każdej części egzaminu (nie więcej niż o 50%) i 

równoczesnego przystąpienia do egzaminu w oddzielnej sali, a w przypadku uczniów z 

dysgrafią - gdy ich pismo jest nieczytelne - zapisywania odpowiedzi za pomocą 

odpowiednio przystosowanego komputera lub nauczyciela wspomagającego. Uczniowie z 

„głęboką” dysleksją, których technika czytania nie pozwala na rozumienie przeczytanego 

tekstu mogą także - zgodnie z przywołanymi procedurami - korzystać z pomocy 

nauczyciela wspomagającego.  

 

W sprawdzianie oraz w części matematyczno-przyrodniczej egzaminu egzaminatorzy 

sprawdzający prace uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się korzystają z 

dostosowanej do tej dysfunkcji klasyfikacji błędów. Uwzględniała ona np.: 

- niewłaściwe stosowanie dużych i małych liter (np. Mg - MG - mG - mg), 

     - lustrzane zapisywanie cyfr i liter (np. 6 - 9, C - ...), 

- mylenie liter (np. o - a, d - b - p, a - ą, s - ś, M - W), 

- zapis fonetyczny wyrazów (np. róf, kfiatek), 

- gubienie liter, cyfr, niedokończenie wyrazów, 

- trudności w zapisie liczb wielocyfrowych i liczb z dużą ilością zer, 

- problemy z przecinkiem (liczby dziesiętne), 

     - łączenie wyrazów, 

- problemy z zapisywaniem jednostek (np. pH - PH - ph; Hpa - HPA - HpA;  

   kWh - KWH; OC - CO), 

- mylenie indeksów górnych i dolnych (np. x2 - x2, H2O - H2O, m2 - m2). 

 

Pełne klasyfikacje błędów (lub wykaz rodzajów błędów uwzględnianych przy sprawdzaniu 

odpowiedzi uczniów w danym roku) otrzymują wszyscy egzaminatorzy (z obu części 



egzaminu) podczas szkoleń prowadzonych dla egzaminatorów przez koordynatorów z 

OKE przed przystąpieniem do sprawdzania. 

 

Diagnoza psychologiczno - pedagogiczna zaburzeń zdolności matematycznych. 

 

Zadaniem diagnozy jest określenie poziomu zdolności do matematyzowania, stopnia 

dojrzałości operacyjnej rozumowania w stosunku do wieku rozwojowego dziecka (teoria 

Piageta) oraz stopnia zaawansowania tych umiejętności, określenie sprawności funkcji 

zaangażowanych podczas działalności matematycznej dziecka. Zgodnie z teorią Piageta 

czynniki ryzyka dyskalkulii można wyodrębnić dopiero w wieku 8–9 lat, kiedy to dziecko 

powinno zakończyć podokres wyobrażeń przedoperacyjnych i wkroczyć w okres 

rozumowania na poziomie operacji konkretnych Ze względu na neuropsychologiczne 

uwarunkowania dyskalkulii ocena diagnostyczna dotyczy zdolności i funkcji, a nie 

osiągnięć i zdobytej wiedzy matematycznej. Narzędzia diagnostyczne powinny w jak 

najmniejszym stopniu uwzględniać program nauczania i w maksymalnym stopniu być od 

niego niezależne - w celu wyeliminowania wpływu uczenia się i metod edukacji podczas 

oceny funkcji, a nie osiągnięć i postępów. W zakresie oceny wiedzy istotne jest 

różnicowanie pomiędzy znajomością reguł a umiejętnością efektywnego stosowania 

technik liczenia. 

Metody i techniki badań 

- Test Kalkulia III L. Kość 

     - Trójkąt Liczbowy 

     - Złożona Figura Reya 

     - Diagnoza działalności matematycznej dzieci z klas początkowych E. Gruszczyk-   

Kolczyńskiej 

     - Test Umiejętności Matematycznych U. Oszwy 
 

Testy przeprowadza poradnia psychologiczno – pedagogiczna. 

Formy pomocy uczniowi z dyskalkulią 

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 

- terapia pedagogiczna 

- konsultacje z nauczycielem matematyki 

     - korepetycje 

Zasady pomocy uczniowi z dyskalkulią: 

- Współpraca pomiędzy dzieckiem, nauczycielem, rodzicami, terapeutą (kontrakty), 

- Indywidualizacja oddziaływań, 

- Wczesna interwencja (stygmatyzacja!?) 

     - Łączenie nauczania z pomocą psychologiczną 

Zasady pomocy uczniowi wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej 

- wymagania oparte o sferę najbliższego rozwoju 

    - kompleksowa opieka wychowawcza 

    - prawidłowa relacja emocjonalna dziecko-dorosły 

    - współpraca z rodzicami 
 



 

 

Bibliografia: 

 

 - Kość L., Psychologia i patopsychologia zdolności matematycznych, Warszawa 1982 

 - Kość L., Ponczek R, Test Kalkulia III podręcznik, Warszawa 1998 

 - Gruszczyk-Kolczyńska E., Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, 

Warszawa 

    1992     

 - Gruszczyk-Kolczyńska E., Dojrzałość do nauki matematyki, w: Biuletyn PTD Warszawa  

    2002 

 -  Oszwa U., Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych, Kraków 2006 

 
 

Opracowała M. Jankowska  

                                                                                                      09.11.2008 


