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Dynamic asymmetry versus acquisition of writing and reading kills among 

1
st
 grade learners of primary school 

Wielkość asymetrii dynamicznej a postępy w nauce czytania i pisania  
uczniów klas I szkoły podstawowej  

Jednym z aspektów rozwoju motorycznego jest postępujący proces lateralizacji. Wraz ze swoimi 
następstwami, w postaci symetrii lub asymetrii, lateralizacja uznawana jest za prawidłowość rozwoju, 
której określony poziom decyduje o sprawnym działaniu. W związku z tym wszelkie zaburzenia tego 
procesu traktowane są jako przyczyny opóźnienia sprawności umysłowej i ruchowej dziecka (Hurlock 
1960; Spionek 1965; Bogdanowicz 1992). 

Studiując literaturę można zauważyć, iż niewielu autorów dopatruje się przyczyn niepowodzeń w 
nauce czytania i pisania w zaburzeniach procesu lateralizacji. Najwięcej uwag na ten temat widać w 
pracach Spionek (1964, 1965, 1970) i Bogdanowicz (1992). Jak wynika z ich badań, niejednorodność 
lateralizacji w znaczący sposób powoduje trudności w nauce czytania i pisania. W przypadku laterali-
zacji skrzyżowanej – zdaniem Spionek – powstaje problem współdziałania ze sobą poszczególnych 
kończyn i organów parzystych, szczególnie oka i ręki, co jest przyczyną słabej koordynacji wzroko-
wo-ruchowej, a następnie trudności w nauce czytania. Leworęczni i prawooczni czytając niejedno-
krotnie zmieniają kolejność liter, a ich pismo ma charakter pisma lustrzanego (stawiane znaki są od-
powiednikami odbicia właściwych liter w lustrze). Dzieci różnią się od siebie nie tylko stroną, po 
której zaznacza się przewaga czynnościowa, lecz również tempem i siłą procesu lateralizacji. Oprócz 
dzieci wcześnie i silnie zlateralizowanych, są takie, u których proces ten przebiega powoli i z małym 
nasileniem. Dzieci, u których brak wyraźnych różnic w poziomie pracy obydwu rąk, nazywane są 
oburęcznymi. Oburęczność może występować na tle ogólnego braku przewagi czynnościowej – zjawi-
sko to nosi nazwę obustronności lub lateralizacji nieustalonej czy słabej. W naukach o kulturze fizycz-
nej bada się proces lateralizacji na podstawie wskaźnika asymetrii funkcjonalnej i dynamicznej. 

Asymetria funkcjonalna polega na częstości używania danej kończyny na niekorzyść drugiej 
(Koszczyc 1991). 

Asymetria dynamiczna określa stopień różnicy, jaka występuje między kończynami bądź narzą-
dami znajdującymi się po prawej i lewej stronie ciała ludzkiego (Koszczyc 1991). 

Celem pracy jest ustalenie związków między wielkością asymetrii a postępami w uczeniu się czy-
tania i pisania uczniów klas I szkoły podstawowej. 

Postawiono następującą hipotezę badawczą: 
1. Postępy w nabywaniu umiejętności czytania i pisania warunkowane są wielkością asymetrii 

funkcjonalnej i dynamicznej. 
W celu zweryfikowania powyższej hipotezy podjęto próbę odpowiedzi na pytania: 

1. Czy i jakie istnieją związki między wielkością asymetrii dynamicznej a poziomem umiejętności 
czytania i pisania dziewcząt i chłopców klas I szkoły podstawowej? 
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CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU BADAWCZEGO 

Materiał, który jest przedmiotem niniejszych rozważań, zebrano podczas badań ciągłych. Jak wy-
nikało z założeń do badań przystąpiła 100 osobowa grupa dzieci. W analizie statystycznej uwzględ-
niono grupę 86 osobową. Wynikło to z różnych przyczyn: nieobecności w szkole podczas badania, 
choroby, zwolnienia z zajęć itp. .Badaniami objęto wszystkie dzieci, które w obu szkołach w roku 
szkolnym 2000/2001 podjęły naukę w klasie I szkoły podstawowej. Jako kryterium selekcji zastoso-
wano wiek kalendarzowy, zatem w badaniach nie brały udziału dzieci, które rok wcześniej bądź rok 
później rozpoczęły naukę, a były uczniami klasy objętej badaniami.W analizie wyników oprócz cało-
ściowego ujęcia badanej grupy, zastosowano podział według płci. Przebadano 36 dziewcząt i 50 
chłopców. 

METODA 

Oceny wielkości asymetrii dynamicznej, dokonano za pomocą 4 prób, których wyniki stanowią 
pomiar dwóch zdolności motorycznych – siły i szybkości:  
• próba „Plate tapping” – szybkość ruchów kończyn górnych, 
• próba „Tapping test Fleischmana” – szybkość ruchów kończyn dolnych, 
• rzut na odległość woreczkiem 1 kg o wymiarach 15×15 cm wypełnionym piaskiem – siła koń-

czyn górnych, 
• skok jednonóż z miejsca – siła mięśni kończyn dolnych. 

Do oceny postępów w nauce czytania i pisania posłużono się pedagogiczną metodą badania umie-
jętności czytania i pisania opracowaną, przez Straburzyńską i Śliwińską (1980), składającą się z 
dwóch części. 

Pierwsza zawiera dwie próby: 
• „Znajomość liter” – dostarczającą informacji o tym, czy dziecko opanowało wszystkie litery w 

sposób wystarczający, czy też potrafi je tylko rozpoznawać, jeszcze ich nie odtwarzając bądź my-
ląc ze sobą. 

• „Próba czytania” – stanowiącą orientacyjny sprawdzian umiejętności rozpoznawania wyrazów 
(scalanie wyrazów, trudności w spostrzeganiu materiału literowego). Próbą tą mierzy się również 
tempo czytania. 

Druga część metody zawiera zestaw tekstów przeznaczonych do badania poziomu umiejętności 
czytania i pisania. Należą do nich próby do badania: umiejętności czytania ze zrozumieniem, stopnia 
umiejętności pisania ze słuchu oraz stopnia umiejętności przepisywania. 

Badania przeprowadzono trzykrotnie w dwóch losowo wybranych wrocławskich szkołach podsta-
wowych nr 45 i 36. Badania przeprowadzono w jednakowych odstępach czasu a ich termin przypadał 
na październik 2000, luty 2001 i czerwiec 2001. 

WYNIKI  

Analiza wyników badań wykazała istnienie istotnych zależności między wielkością asymetrii dy-
namicznej a poziomem umiejętności czytania i pisania. Jednak nie dotyczą one wszystkich badanych 
przejawów zarówno lateralizacji, jak i umiejętności czytania i pisania. 

Jedyne istotne korelacje zaobserwowano między wielkością asymetrii szybkości ruchów kończyn 
górnych a umiejętnością pisania liter oraz pisania ze słuchu (tab. 1). W obu przypadkach wartość 
współczynnika korelacji układa się w sposób odwrotnie proporcjonalny, co świadczy o tym, że wraz 
ze wzrostem jednej cechy maleje druga. W rozpatrywanym problemie taka wartość współczynnika 
korelacji wskazuje, że wraz ze wzrostem wielkości asymetrii dynamicznej szybkości ruchów kończyn 
górnych wzrasta poziom umiejętności pisania, przejawiający się w coraz mniejszej liczbie popełnia-
nych błędów, a polegających najczęściej na opuszczaniu liter, myleniu liter, odwracaniu ich lub poja-
wianiu się pisma lustrzanego. Zależność ta może świadczyć również o tym, że wraz ze wzrostem 
sprawności ręki wiodącej wzrasta jakość pisania dzieci. 
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Tabela 1. Wielkość współczynnika korelacji między wielkością asymetrii dynamicznej szybkości 
ruchów rąk i prób umiejętności czytania i pisania dziewcząt i chłopców. Czcionką pólgrubą 
zaznaczono istotności (α=0,05) 

Wielkość asymetrii szybkości ruchów rąk 
dzieci ogółem (n=86) dziewczęta (n=36) chłopcy (n=50) Cecha 
bad.1 bad. 2 bad. 3 bad.1 bad. 2 bad. 3 bad. 1 bad. 2 bad. 3 

Rozpoznawanie liter  
(liczba błędów) 

-0,11 0,00 -0,05 -0,30 -0,11 -0,16 0,00 0,03 0,05 

Pisanie liter (liczba błędów) -0,21 -0,23 -0,21 -0,52 -0,34 -0,33 -0,28 -0,24 -0,29 
Czytanie (liczba wyrazów) -0,01 -0,11 -0,12 0,14 -0,13 -0,06 0,01 -0,04 -0,06 
Czytanie (liczba błędów) -0,06 -0,03 -0,04 0,13 -0,03 -0,10 -0,17 -0,04 0,01 
Czytanie (s) 0,05 0,08 0,11 -0,08 0,13 0,04 0,01 0,01 0,11 
Pisanie ze słuchu (liczba błędów) -0,28 -0,23 -0,22 -0,36 -0,01 -0,13 -0,06 0,08 -0,14 
Przepisywanie (liczba błędów) 0,03 0,01 0,01 0,11 0,10 0,04 -0,02 -0,05 -0,11 
Wartość krytyczna wsp. korelacji 0,21 0,32 0,28 
 

Między pozostałymi badanymi przejawami lateralizacji funkcji ciała oraz umiejętności czytania i 
pisania ujawniły się również inne zależności, lecz nie są one istotne statystycznie. Zatem umiejętności 
czytania i pisania uwarunkowana jest wielkością asymetrii dynamicznej szybkości ruchów kończyn 
dolnych oraz siłą mięśni kończyn górnych i dolnych w sposób nieistotny statystycznie. 

Podobne zależności zaobserwowano u badanych grup dziewcząt i chłopców. Fakt ten może świad-
czyć o tym, że istotne korelacje między wielkością asymetrii dynamicznej szybkości ruchów kończyn 
górnych a poziomem umiejętności pisania nie są przypadkowe i mogą być traktowane jako cechy 
istotnie warunkujące nabywanie umiejętności pisania i postępy z nią związane. Reasumując powyższe 
rozważania należy podkreślić, że jedynym przejawem lateralizacji funkcji ciała istotnie warunkującym 
nabywanie umiejętności pisania jest wielkość asymetrii szybkości ruchów kończyn górnych. Zależ-
ność ta ma niebagatelne znaczenie w edukacji szkolnej, gdyż warunkuje postępy edukacyjne nie tylko 
na poziomie nauki w klasie I szkoły podstawowej, ale również w dalszych jej etapach. Dlatego w tym 
miejscu należy podkreślić, co potwierdzają wyniki badań własnych, jak ważne jest ustalanie się prze-
wagi stronnej którejś z kończyn. Biorąc pod uwagę otrzymane wyniki badań, szczególnie ważne wy-
daje się potwierdzenie, że nie tylko stan sprawności ruchów ręki, ale i wielkość asymetrii decyduje o 
sukcesie w nauce. W związku z tym można w dalszym ciągu prowadzić poszukiwania w celu pozna-
nia problemu jakim jest lateralizacja jako prawidłowość i jej znaczenie w nabywaniu umiejętności. 

OMÓWIENIE 

Wyniki badań w niniejszej pracy potwierdziły występowanie istotnych zależności między asyme-
trią szybkości ruchów rąk a poziomem umiejętności pisania. Oznacza to, iż wyższy poziom szybkości 
ruchów kończyn górnych i wyższy wskaźnik wielkości asymetrii dynamicznej istotnie warunkują 
opanowywanie umiejętności pisania. Można zatem przypuszczać, że im szybciej dziecko uzyskuje 
przewagę stronną którejś z rąk i im wyższy jest stopień specjalizacji czynności przez nią wykonywa-
nych, tym szybciej zdobędzie umiejętność pisania. Na związek szybkości ruchów kończyn górnych z 
umiejętnością pisania wskazywali w swoich pracach: Spionek (1970, 1975), Pawłucki (1982), Sawa 
(1985), Popek (1990), Więckowski (1990), Łuczak (2000). 
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WNIOSKI 

W rezultacie przeprowadzonej analizy wyników badań obie przyjęta hipoteza potwierdzona zosta-
ła tylko częściowo. 
• potwierdzono, że postępy w opanowywaniu umiejętności pisania warunkowane są wielkością 

asymetrii dynamicznej w zakresie szybkości ruchów, nie są natomiast warunkowane asymetrią 
drugiej z badanych zdolności – siły. Fakt ten może wskazywać, że znaczenie asymetrii dyna-
micznej w opanowywaniu umiejętności czytania i pisania jest różne (różne warunkowania) w za-
leżności od charakteru badanej zdolności motorycznej. Pytanie: dlaczego wielkość asymetrii jed-
nych zdolności, a innych nie, wyraźnie warunkuje nabywanie umiejętności pisania? – może sta-
nowić kierunek dalszych badań omawianego problemu. 
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STRESZCZENIE 

Celem niniejszej pracy jest określenie związków między wielkością asymetrii dynamicznej wy-
znaczonej na podstawie poziomu dwóch zdolności motorycznych: siły i szybkości ruchów kończyn a 
postępami w nauce czytania i pisania uczniów klas I szkoły podstawowej. Badania przeprowadzono w 
dwóch wrocławskich szkołach podstawowych nr 36 i 45 w październiku 2001, lutym 2002 oraz 
czerwcu 2002. Po analizie wyników badań istotne zależności uzyskano tylko w przypadku jednej 
spośród badanych zdolności – szybkości ruchów rąk. Okazało się, że nabywanie umiejętności pisania 
istotnie zależy od wielkości asymetrii dynamicznej szybkości ruchów kończyn górnych. Dlatego też 
niezbędne jest aby szkoła podstawowa zapewniła swoim wychowankom wszechstronny rozwój; fi-
zyczny, umysłowy, społeczny oraz motoryczny. 

SUMMARY 

The purpose of the present was to establish and specify the connection between dynamic asymme-
try and writing and reading of pupils at an early-schooling age. There wanted to prove that those fea-
tures have a significant influence on progress as well as proficiency of children’s writing and reading 
skills. The present was repeated 3 times on a group of 86 pupils. It took place in 2 primary schools in 
Wrocław in October 2000 and in February and June 2001.The results of the research confirmed that 
there is an important connection between dynamic asymmetry the acquisition of writing and reading 
skills. It has been revealed that the progress of writing-reading skills significantly depend on the 
asymmetry scale of arm’s pace. Therefore, it is necessary for primary school to support the overall – 
physical, mental and motor development of their pupils. 
 


