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Streszczenie 

Celem tego artykułu jest zaprezentowanie wyników badań nad poziomem opanowania umiejętności czytania 

przez uczniów klas od IV do VI szkół podstawowych. Badaniom poddano dwa wymiary umiejętności czytania – 

dekodowanie i rozumienie. Narzędziem badawczym była metoda Prolexia Jana Obera et al. Metoda ta składa się 

z dwóch części. Część I w postaci zestawu tzw. słów łańcuchowych bada umiejętność dekodowania, a część II w 

postaci zestawu zdań bada umiejętność rozumienia. Badaniom poddano łącznie 457 uczniów, w tym 248 

dziewczynek i 209 chłopców. Uczniowie klas IV stanowili 30% grupy, klas V - 34% grupy, a klas VI - 36% 

grupy. Uczniowie mieszkali na wsi (27%), w miastach średniej wielkości (46%) oraz w Warszawie (27%). 

Zastosowanie trój-czynnikowej ANOVA pokazało, iż klasa (wiek), płeć ucznia oraz środowisko jego 

zamieszkania są czynnikami różnicującymi wyniki. Istotne okazały się także ich interakcje: klasa x środowisko i 

płeć x środowisko. Większe różnice między uczniami klas IV, V i VI dotyczyły rozumienia tekstu niż 

dekodowania. Najniższe wyniki uzyskali uczniowie szkół wiejskich. Środowisko okazało się czynnikiem istotnie 

różnicującym wyniki chłopców, ale nie dziewczynek.  

Wprowadzenie 

Umiejętność czytania i pisania to jedna z podstawowych umiejętności człowieka w 

największym stopniu uwalniająca go od zależności od innych ludzi w zaspokajaniu 

podstawowych potrzeb, przede wszystkim potrzeby poznawczej. Poziom opanowania tej 

umiejętności wyznacza nie tylko przebieg i jakość kariery szkolnej człowieka w okresie 

dzieciństwa i dorastania, ale ma istotny wpływ także na jego losy życiowe – na charakter i 

efekty wykonywanej pracy, dostęp do różnych dóbr kultury, relacje społeczne, poziom życia 

(por. badania Kwiecińskiego nad selekcjami szkolnymi oraz alfabetyzacją -  2002a, 2002b, 

2002c), także – jak stwierdza to w swoich badaniach J. Czapiński (19...) na poczucie jakości 

życia i poczucie szczęścia. 

W procesie nabywania umiejętności czytania wyróżnia się kolejne fazy (np. 

logograficzną, fonologiczną i ortograficzną - Frith, ...), co nie tylko ułatwia śledzenie, czy 

rozwój umiejętności czytania przebiega prawidłowo, ale umożliwia także udzielanie szybkiej 

i celowej pomocy dziecku, gdy natrafia ono na trudności w tym procesie (Snowling, 

Goulandris, Defty, 1996; Griffiths, Snowling, 2002). L. S. Wygotski (....; por. wykorzystanie 

jego modelu w badaniach nad uczeniem się czytania – Jabłoński, 2002, 2003) mówił o 

uczeniu się czytania jako o procesie nabywania nowego rodzaju mowy - mowy pisanej i 
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wyłonił cztery kluczowe etapy tego procesu: stadium naturalne, naiwne, zewnętrzne i 

wewnętrzne. Przejście ich w takiej sekwencji uważał za konieczne i „naturalne”, w każdym 

bowiem z nich podczas odmiennej jakości kontaktu z pismem dziecko korzysta z innych 

swych zasobów poznawczych (spostrzeganie  uwaga  pamięć  myślenie), przez co 

zwrotnie je wzmacnia, ale też kolejne osiągnięcia w zakresie czytania stają się „powodem” 

kolejnej reorganizacji całego jego aparatu psychicznego. Wygotski wyraźnie podkreślał, iż 

opanowanie mowy pisanej to rewolucja w funkcjonowaniu poznawczym człowieka i wejście 

na całkowicie nowy poziom regulacji stosunków jednostki z otoczeniem. 

W wieku przedszkolnym dziecko przechodzi przez kolejne szczeble gotowości do 

nauki czytania, tj. staje się coraz bardziej sensytywne na określony typ bodźców (Jabłoński, 

2002; Wygotski, 1971a, 1971b) i w końcu na pismo jako takie i jednocześnie coraz bardziej 

podatne na działania edukacyjne podejmowane przez rodziców oraz nauczycieli (por. 

Brzezińska, 1987; Gibson, Levin, 1978; Schneider, Roth, Ennemoser, 2000). W wieku 

szkolnym, a szczególnie w pierwszych latach tzw. edukacji elementarnej dziecko uczy się 

czytać i pisać także przechodząc kolejno przez szczeble coraz większego wtajemniczenia w 

istotę pisma i coraz większej biegłości w dekodowaniu grafemów na fonemy (w czytaniu) 

oraz odwrotnie (w pisaniu) oraz coraz lepszego rozumienia tekstu.  

Nie wszystkie jednak dzieci czynią podobne postępy tak w zakresie osiągania 

gotowości do czytania, jak i opanowywania tej umiejętności w trakcie edukacji elementarnej. 

Funkcjonujące w literaturze pojęcie dysleksji rozwojowej (przegląd i analiza definicji w: 

Bogdanowicz, 2002; por. Krasowicz, 1997; Snowling, 2001; Jabłoński, 2002; także Scarr, 

Kidd, 1983) odnosi się do tych spośród nich, które pomimo mieszczącego się w granicach 

normy ogólnego poziomu intelektualnego i odpowiednich warunków społecznych nie są w 

stanie w tym samym czasie i na takim samym poziomie jak rówieśnicy opanować tej 

umiejętności. Badacze od lat poszukują odpowiedzi na pytanie o przyczyny i mechanizm 

powstawania owych szczególnych trudności w uczeniu się czytania, wiążąc je także ze 

specyfiką języka (por. Gibson, Levin, 1978, s. 519-538; Ho, Chan, Tsang, Lee, 2002, s. 549-

550). Jednak analiza różnych doniesień pokazuje, iż podobny jest odsetek dzieci 

natrafiających na specyficzne trudności w uczeniu się czytania niezależnie od charakteru 

języka, w którym uczą się czytać, choć zapewne dzieje się to z różnych przyczyn związanych 

z charakterem języka. W badaniach, jakie przeprowadzili Genard et al. (1998; za: Sprenger-

Charolles et al., 2000, s. 98) było to 26% uczniów uczących się czytać w języku francuskim, 

a w badaniach nad dwoma typami dysleksji rozwojowej prowadzonych na uczniach w wieku  

8-9 lat także uczących się czytać w języku francuskim było to 29% dzieci (Sprenger-
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Charolles et al.,  op. cit., s. 98). Także badania nad dziećmi z klas początkowych uczącymi się 

czytać w języku chińskim pokazują, iż ok. 30% ma specyficzne trudności w czytaniu (Ho, 

Chan, Tsang, Lee, op. cit., s. 545). W naszych badaniach na uczniach kl. IV było to 27% 

uczniów (Brzezińska, 2003a). Widać na tych wybranych przykładach, iż szacunki co do 

liczby dzieci mających specyficzne trudności w początkowej nauce czytania są podobne. 

Pojęciem, które najczęściej jest wykorzystywane do wyjaśnienia etiologii dysleksji 

jest pojęcie deficytu. W Polsce pojęciem tym posługiwała się już pod koniec lat 70-ych 

dwudziestego wieku Halina Spionek (1965, 1973) mówiąc o roli deficytów funkcji 

percepcyjnych w genezie trudności w nabywaniu umiejętności czytania. Obecnie pojęcie to 

odnosi się to deficytów w zakresie wyższych, złożonych funkcji psychicznych. Początkowo 

formułowano przede wszystkim hipotezy tzw. pojedynczego deficytu, najczęściej 

fonologicznego (Stanovich, 1986; za: Wolf, Bowers, 1999, s. 543; por. Bosman, van 

Leerdam, de Gelder, 2000), wskazywano też na problem funkcjonalnej lateralizacji mózgu 

(por. Kinsbourne, Hiscock, 1983). 

Jednak wielość badań i czasami trudne do zinterpretowania lub sprzeczne ze sobą 

wyniki doprowadziły do stworzenia hipotezy podwójnego deficytu – fonologicznego oraz 

szybkości nazywania (naming speed) (Wolf, Bowers, op. cit.), deficytu potrójnego  - dwa 

poprzednie oraz ortograficzny (Badian, 1997; za: Ho, Chan, Tsang, Lee, 2002) czy 

wielorakiego – fonologiczny, szybkości nazywania, ortograficzny i wzrokowy (visual) (Ho, 

Chan, Tsang, Lee, op. cit.;Graves, Frerichs, Cook, 1999; Rayner, 1998). Zaczęto też badać 

dwa podtypy dysleksji rozwojowej – fonologiczną (dokładniej: fonologiczną dysleksję 

rozwojową – Castles, Coltheart, 1993; Temple, Marshall, 1983; za: Harm, Seidenberg, 1999, 

s. 504) oraz tzw. dysleksję powierzchniową związaną z deficytem ortograficznym (Castles, 

Coltheart, 1993; Manis et al., 1996; za: Harm, Seidenberg, ibidem). 

Innym problemem jest trafność narzędzi do badania poziomu opanowania 

umiejętności czytania oraz kwestie metodologiczne związane z procedurą badania, 

ograniczonością w stosowaniu narzędzi przy badaniach kilkukrotnych, reprezentatywnością  

prób. Te i inne czynniki powodują, iż trudno jest porównywać w sposób bezpośredni wyniki 

uzyskiwane przez różnych badaczy. Nie bez znaczenia jest i to, iż sposób badania poziomu 

opanowania umiejętności czytania zawsze „zanurzony” jest w tym właśnie języku, 

szczególnie dotyczy to narzędzi badających rozumienie tekstu. W każdym kraju stosuje się 

jakieś narzędzie do diagnozy poziomu opanowania umiejętności czytania szczególnie przez 

uczniów najmłodszych czyli wtedy, gdy dopiero ją opanowują, jak i potem, by śledzić proces 

doskonalenia, nabierania biegłości w czytaniu oraz by wychwytywać uczniów natrafiających 
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na trudności. W badaniach przeprowadzonych np. przez E. Gerganova i H. Kyuchukova  

(2000) na poziomem czytania ze zrozumieniem w klasach V-VIII przez uczniów uczących się 

czytać w języku bułgarskim badacze przygotowali dziesięć tekstów i zastosowali trzy różne 

procedury, a mianowicie wyrzucenie (zostawienie pustego miejsca) każdego piątego, 

siódmego lub dziewiątego słowa, opuszczenie pewnej liczby dowolnych słów i opuszczanie 

słów-różnych części mowy. 

W naszych badaniach posłużyliśmy się metodą (Ober et al., ......) opartą na założeniu, 

iż rozwój umiejętności czytania to nabywanie coraz większej sprawności w dekodowaniu 

znaków literowych tekstu i przekładaniu ich na słowa i ich znaczenia oraz coraz lepszego 

rozumienia tekstu, przy czym na tekst składają się prócz liter także znaki interpunkcyjne i 

odstępy między wyrazami. Wg autorów metody mierzy ona dwa wymiary umiejętności 

czytania - wskaźnikiem dekodowania jest sprawność odczytywania pojedynczych wyrazów, a 

wskaźnikiem rozumienia jest sprawność odczytywania zdań. Stosowany w badaniach materiał 

leksykalny odpowiada poziomowi uczniów klas II czyli w wieku ok. 8-9 lat. 

Problem 

Prezentowane tu wyniki są częścią szerszego projektu badawczego pt.: Mowa pisana: 

rozwój i jego uwarunkowania realizowanego w latach 2001-2003. Cele tego projektu były 

następujące: (1) ocena poziomu ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym (wyniki 

publikowane w pracach: Brzezińska, 2003b, 2003c, 2003d, 2003e), (2) ocena poziomu 

opanowania umiejętności czytania przez uczniów klas IV (Brzezińska, 2003a), V i VI szkół 

podstawowych, (3) ocena poziomu opanowania umiejętności czytania przez uczniów 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz (4) sprawdzenie, jakie czynniki podmiotowe 

(wiek i płeć dziecka/ucznia) oraz kontekstowe (środowisko zamieszkania, poziom 

wykształcenia rodziców, struktura rodziny) różnicują poziom ryzyka dysleksji oraz poziom 

opanowania umiejętności czytania. Dodatkowym celem była weryfikacja skali do oceny 

ryzyka dysleksji u dzieci (Brzezińska, Nerło, 2003), kwestionariusza do samooceny objawów 

dysleksji (Brzezińska, Rospierska, Zysko, 2003) oraz określenie rzetelności i trafności, a 

także norm dla metody Prolexia do oceny umiejętności czytania (por. praca zbiorowa pod red. 

Brzezińskiej, 2003). 

Prezentowane tu wyniki badań uczniów klas IV-VI szkół podstawowych mają 

odpowiedzieć na następujące pytania: 

1. Jaki jest poziom opanowania umiejętności czytania przez uczniów klas IV, V i VI w obu 

wymiarach, tj. dekodowania i rozumienia? 
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2. Czy uczniowie kolejnych klas różnią się istotnie poziomem opanowania umiejętności 

czytania? 

3. Czy płeć jest czynnikiem różnicującym poziom umiejętności czytania w obu badanych 

wymiarach – dekodowania i rozumienia ? 

4. Czy środowisko zamieszkania dziecka jest czynnikiem istotnie różnicującym wyniki i w 

którym ze środowisk uczniowie na tym samym poziomie wieku (klasy) uzyskują istotnie 

niższe/wyższe wyniki? 

5. Czy badane kl. IV, V i VI są jednolite czy wewnętrznie zróżnicowane, tzn. czy da się 

wyłonić grupy uczniów podobnych do siebie ze względu na poziom umiejętności 

czytania? 

6. Czy można wskazać grupy ryzyka, a więc uczniów, którzy wymagaliby podjęcia 

dodatkowych specjalistycznych działań ze strony nauczyciela i/lub psychologa? 

Metoda i organizacja badań 

Narzędzia badawcze 

W badaniach zastosowano metodę pod nazwą Prolexia autorstwa Jana Obera et al. 

(......; dokładny opis w pracy zbiorowej: Brzezińska (red.), 2003)
3
. Badała ona umiejętność 

czytania w dwóch wymiarach – dekodowania i rozumienia. Pierwsza część to trzy próby 

badające dekodowanie. Każda z nich zawierała 44 tzw. słowa łańcuchowe, składające się z 11 

liter zawsze dających się rozdzielić tak, by powstały dwa wyrazy. Uczniowie mieli 60 sek na 

rozwiązanie każdej próby. Wskaźnikiem poziomu dekodowania była liczba poprawnie 

rozdzielonych wyrazów w ciągu 1 min  w próbie drugiej. Druga część to dwie próby badające 

rozumienie. Każda z nich zawierała tekst bez wielkich liter i kropek kończących zdanie, 

wielkie litery zachowano tylko w nazwach własnych. Zadaniem ucznia było wyodrębnienie 

zdań. Czas rozwiązania był także był ograniczony – 3 min. Wskaźnikiem poziomu 

rozumienia była liczba poprawnie wyodrębnionych zdań (było ich 31) w próbie drugiej. 

Zatem dyspersja teoretyczna wyników dla dekodowania wynosiła 0-44 pkt, a dla rozumienia 

0-31 pkt. Z uwagi na różną wielkość dyspersji teoretycznych, aby umożliwić porównywanie 

wyników odnoszących się do dekodowania i rozumienia między sobą dokonano transformacji 

                                            
3
 Dodatkowo wykorzystano jedną – zmodyfikowaną przez nas po badaniach pilotażowych - czytankę z Testu 

Cichego Czytania ze Zrozumieniem (TCC), tego samego, który wykorzystywał w swych badaniach Kwieciński 

(2002a) oraz 12 wybranych i przeformułowanych – także po badaniach pilotażowych (Brzezińska, Rospierska, 

Zysko, 2003) - pytań z Kwestionariusza Objawów Dysleksji dla Dorosłych (KODD-R) Vinegarda w 

opracowaniu M. Bogdanowicz i G. Krasowicz (1996). Wyniki tych dodatkowych narzędzi służyły m. in. do 

oceny trafności metody Prolexia (patrz: Brzezińska (red.), 2003). 
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wartości średnich arytmetycznych obliczonych dla porównywanych grup dzieci na wartości 

wskaźnika W% wg wzoru: (średnia arytmetyczna/Xmax)*100. 

Drugie narzędzie to krótki kwestionariusz, w którym badani uczniowie zaznaczali w 

odpowiednich rubrykach z podanymi kategoriami odpowiedzi następujące dane: klasa, płeć, 

wykształcenie ojca i matki, czy matka i ojciec pracują czy nie, liczba braci, liczba sióstr, 

kolejność urodzenia, czy uczęszczają na dodatkowe pozaszkolne zajęcia (podano przykłady). 

Zmienne niezależne tu poddane analizie to tylko klasa (wiek), płeć ucznia oraz środowisko 

jego zamieszkania.  

Dobór osób do  badań  

Badania przeprowadzono w II semestrze roku szkolnego 2001/2002 na grupach 

celowo dobranych w klasach IV, V i VI na wsiach, w małych miastach, miastach średniej 

wielkości i w Warszawie. Ponieważ grupa uczniów z małych miast była niewielka (razem 47 

uczniów, w tym 29 z kl. IV i 18 z kl. V) ta grupa nie jest brana pod uwagę w poniższych 

analizach.  

Organizacja badań 

Warunkiem przeprowadzenia badań w danej klasie było uzyskanie zgody dyrekcji 

szkoły oraz zgody rodziców dzieci i samych uczniów. Uczniowie po przedstawieniu im celu 

badań i instrukcji mogli odmówić wzięcia w nich udziału. Otrzymali oni Zeszyt testowy, 

zawierający wszystkie narzędzia w następującej kolejności: trzy zadania badające 

dekodowanie, dwa zadania badające rozumienie, czytankę i 12 pytań do badania jej 

zrozumienia, 12 pytań do samooceny objawów dysleksji, kwestionariusz z pytaniami o 

dodatkowe informacje. Badanie miało ograniczony czas wykonania prób badających 

dekodowanie i rozumienie  oraz rozumienia czytanki. Przed rozpoczęciem rozwiązywania 

prób zapoznano uczniów z zasadami ich rozwiązywania oraz podano przykłady zapisane na 

tablicy i obecne tam podczas całego badania. Badanie zajmowało jedną godzinę lekcyjną. 

Badania przeprowadzili studenci Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie
4
. 

Charakterystyka badanej grupy 

Badana grupa uczniów szkół podstawowych liczyła 457 osób, w tym 29,8% uczniów 

klas IV, 33,9% uczniów klas V i 36,3% uczniów klas VI. Dziewczynki stanowiły 54,3% 

grupy, a chłopcy 45,7% grupy. Dzieci ze szkół wiejskich było 125 (27,3%), ze średnich miast 

211 (46,2%), a z Warszawy 121 czyli 26,5% grupy.  

                                            
4
 Ich prace magisterskie (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, 2003, Warszawa) zawierają analizy rzetelności 

i trafności oraz procedury normalizacji metody Prolexia, a także szczegółowo prezentują wyniki dzieci w 

kolejnych klasach w  różnych środowiskach. 
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Wyniki 

Analiza wyników dokonana zostanie w dwóch krokach. Po pierwsze, będzie to analiza 

poziomu dekodowania i rozumienia oraz związku między nimi, a także ocena różnic między 

klasą IV, V i VI oraz stopnia zróżnicowania badanej grupy uczniów szkół podstawowych; po 

drugie, analiza roli klasy (wieku), środowiska zamieszkania i płci oraz ich interakcji, jako 

czynników różnicujących wyniki. Wyniki uczniów klas IV zostały poddane odrębnej 

szczegółowej analizie, także analizie skupień na przypadkach wg metody k-średnich w innym 

miejscu (Brzezińska, 2003a). 

Poziom umiejętności czytania w klasach IV, V i VI: dekodowanie i rozumienie 

Podstawowe miary statystyki opisowej zawarte są w Tab. 1a i Tab. 1b. Jak widać, w 

przypadku dekodowania wartości średnich arytmetycznych są wyższe w każdej kolejnej 

klasie (kl IV < kl V < kl VI), natomiast wielkość dyspersji otrzymanej (Xmin – Xmax) oraz 

wartości odchylenia standardowego wskazują na to, iż najbardziej zróżnicowaną wewnętrznie 

grupą była grupa uczniów klasy VI (s= 8,783), a najmniej klasy IV (s=0,6,769). W przypadku 

rozumienia sytuacja jest nieco inna. Wartości średnich arytmetycznych wskazują na 

niewielkie różnice między klasą V i VI, a z kolei wielkość dyspersji otrzymanej i odchylenia 

standardowego pokazują, iż wszystkie trzy grupy były znacznie wewnętrznie i w podobnym 

stopniu zróżnicowane. 

Tab.1a.Statystyki opisowe dla dekodowania       

Klasa n Średnia Mediana X min X max s Skośność Kurtoza Wskaźnik W% 

IV 140 16,457 15,000 0 36 6,769 0,369 -   0,021 37,402 

V 155 20,690 19,000 6 42 7,675 0,682 0,009 47,023 

VI 166 23,375 23,000 1 44 8,783 0,299 - 0,320 53,125 

Źródło: opracowanie własne        

Tab. 1b. Statystyki opisowe dla rozumienia       

Klasa n Średnia Mediana X min X max s Skośność Kurtoza Wskaźnik W% 

IV 140 9,671 9,000 0 24 5,168 -  0,061 -   0,284 31,196 

V 155 11,697 12,000 0 31 5,879 0,461 0,767 37,732 

VI 166 12,458 13,000 0 28 5,361 - 0,203 - 0,287 40,187 

Źródło: opracowanie własne        

 

Istotność różnic między klasami oceniano na podstawie jedno-czynnikowej ANOVA 

oraz testu T - Tukey’a dla grup o nierównych liczebnościach; wyniki ANOVA dla dekodowania 

i dla rozumienia przedstawia Tab. 1c. Wartość wskaźnika  - Wilksa wynosiła 0,903, a 

współczynnika R-Rao dla df1=4 i df2=872) 11,358 przy p<0,001. Dla dekodowania wszystkie 

różnice między porównywanymi klasami są statystycznie istotne: klasa IV i V: p<0,001; klasa 

V i VI: p<0,001; klasa IV i VI: p<0,001. W przypadku rozumienia istotna jest jedynie różnica 
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między kl. IV i V (p=0,006) oraz kl. IV i VI (p< 0,001), nieistotna natomiast jest różnica 

między kl. V i VI (p=0,207). Mamy zatem dla dekodowania sekwencję: klasa IV < klasa V < 

klasa VI, co oznacza istotny stopniowy wzrost umiejętności dekodowania w każdym 

kolejnym roczniku, a dla rozumienia: klasa IV < (klasa V   klasa VI), co oznacza jakościową 

różnicę w rozwoju tej umiejętności jedynie między klasą IV a V, potem zmiany są niewielkie 

Por. Rys. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 1c. Wyniki jedno-czynnikowej ANOVA – klasa (wiek) jako  

               czynnik różnicujący poziom umiejętności czytania (n=457) 

Zmienna MS efekt MS błąd F (df 1,2) 

2,437 

p 

Dekodowanie 1105,707 49,031 22,551 < 0,001 

Rozumienie 160,211 22,832 7,017 0,001 

Źródło: opracowanie własne 

Uzyskane rozkłady wyników prezentują Tab. 2a w odniesieniu do dekodowania oraz 

Tab. 2b w odniesieniu do rozumienia, a także Rys. 2.  

 

Tab. 2a. Poziom opanowania umiejętności czytania (dekodowanie) w kl. IV, V i VI 

    %     f   

Poziom X kl IV   kl V kl VI kl IV kl V kl VI 

niski (00 - 05)        3,57               -              0,60           5          -             1     

  (06 - 11)      17,86          12,26            7,14          25          19          12     

umiarkowany (12 - 17)      36,43          29,68          19,64          51          46          33     

  (18 - 23)      27,86          24,52          26,19          39          38          44     

wysoki (24 - 29)      10,00          19,35          25,60          14          30          43     

  (30 -35)        3,57            7,74            9,52           5          12          16     

bardzo wysoki (36 - 41)        0,71            4,52            8,33           1           7          14     

        

  (42 - 44)           -              1,94            2,98          -             3           5     

  razem   100,00       100,00       100,00       140       155       168     

Źródło: opracowanie własne      

37,402 

47,023 
53,125 

-  

15,000 

30,000 

45,000 

60,000 

IV V VI

Dekodowanie

31,197 

37,732 
40,187 

-  

15,000 

30,000 

45,000 

60,000 

IV V VI

Rozumienie

Rys. 1.  Poziom umiejętności czytania w kl. IV-VI: wartości W% 

Źródło: opracowanie własne 
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Tab. 2b. Poziom opanowania umiejętności czytania (rozumienie) w kl. IV,V i VI  

    %     f   

Poziom X kl IV   kl V kl VI kl IV kl V kl VI 

niski (00 - 03)      12,86            7,74            5,36          18          12           9     

  (04 - 07)      18,57          19,35          13,10          26          30          22     

umiarkowany (08 - 11)      32,14          20,00          22,62          45          31          38     

  (12 - 15)      22,14          29,68          26,19          31          46          44     

wysoki (16 - 19)      10,00          14,19          26,19          14          22          44     

  (20 - 23)        2,86            6,45            5,36           4          10           9     

bardzo wysoki (24 - 27)        0,71            1,29            0,60           1           2           1     

  (28 - 31)        0,71            1,29            0,60           1           2           1     

  razem   100,00       100,00       100,00       140       155       168     

Źródło: opracowanie własne      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziom umiejętności czytania w badanej grupie: grupy ryzyka 

Ciekawych wniosków dostarcza łączna analiza poziomu dekodowania i rozumienia u 

badanych uczniów. Rys. 2a, b i c pokazują rozrzuty otrzymanych wyników dla kl. IV, V i VI. 

Współczynniki korelacji r-Pearsona wskazują na dość silne wprost proporcjonalne 

powiązanie obu wymiarów umiejętności czytania w każdej klasie: w kl. IV r=0,67; w kl. V 

r=0,62; w kl. VI r=0,66.  

Po podzieleniu każdej badanej grupy na podgrupy wg wartości mediany dla 

dekodowania i mediany dla rozumienia oraz wykluczeniu uczniów, którzy uzyskali wyniki 

równe obu medianom uzyskano cztery grupy dzieci dla klas IV, V i VI (por. Tab. 3a, b i c). 
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Rys. 2. Poziom umiejętności czytania w kl. IV, V i VI 

Źródło: opracowanie własne 
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r  = 0,67 

p  = 0,05 

Tab. 3b. Dekodowanie a rozumienie w klasie V 

 
dekodowanie 

X < .. 

dekodowanie 

X > .. 
razem 

rozumienie    

X < .. 

A 

... (39,5%) 

B 

...(9%) 
... 

rozumienie    

X > ... 

C 

... (12%) 
D 

... (39,5%) 
... 

razem ... ... ... 

2=53,04; df=1; p<0,001; =0,338; 

2 McNemary dla A/D i B/C nieistotne 
 

Źródło: opracowanie własne  

 

Rys. 2b. Dekodowanie a rozumienie w kl. V 

Źródło: opracowanie własne 
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r  = 0,62 

p  = 0,05 Me=19 

Me=12 

Tab. 3c. Dekodowanie a rozumienie w klasie VI 

 
dekodowanie 

X < .. 

dekodowanie 

X > .. 
razem 

rozumienie    

X < .. 

A 

... (39,5%) 

B 

... (9%) 
.. 

rozumienie    

X > .. 

C 

... (12%) 
D 

... (39,5%) 
.. 

razem .. .. .. 

2=53,04; df=1; p<0,001; =0,338; 

2 McNemary dla A/D i B/C nieistotne 
 

Źródło: opracowanie własne  

 

Rys. 2c. Dekodowanie a rozumienie w kl. VI 

Źródło: opracowanie własne 
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r  = 0,66 

p  = 0,05 
Me=23 
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Tab. 3a. Dekodowanie a rozumienie w klasie IV 

 
dekodowanie 

X < 16 

dekodowanie 

X > 16 
razem 

rozumienie    

X < 10 

A 

62 (39,5%) 

B 

14 (9%) 
76 

rozumienie    

X > 10 

C 

19 (12%) 
D 

62 (39,5%) 
81 

razem 81 76 157 

2=53,04; df=1; p<0,001; =0,338; 

2 McNemary dla A/D i B/C nieistotne 
 

Źródło: opracowanie własne  

 

Rys. 2a. Dekodowanie a rozumienie w kl. IV 

Źródło: opracowanie własne 
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A. Uczniowie, którzy uzyskali niskie wyniki w dekodowaniu, jak i niskie w rozumieniu: jest 

ich w kl. IV aż 62, co stanowi ok. 40% całej grupy, w kl. V - ... czyli ...%, a w kl. VI - ... 

czyli ...%; są to uczniowie najsłabiej czytający, niski poziom dekodowania być może 

wskazuje na deficyty psychomotoryczne, a niski poziom rozumienia na ubogi zasób 

słownikowo-pojęciowy; wg klasyfikacji trudności w czytaniu w ujęciu E. J. Gibson i H. 

Levina (1978) można przypuszczać, iż uzyskany wynik jest efektem splotu kilku 

czynników, przede wszystkim deprywacji edukacyjno-kulturowej i emocjonalno-

komunikacyjnej, ale być może także uwarunkowań o charakterze biologicznym 

(wyposażenie genetyczne i/lub minimalne dysfunkcje mózgowe MBD); w każdym razie – 

niezależnie od przyczyn – jest to grupa uczniów, którzy na poziomie edukacji 

elementarnej w klasach I, II i III słabo opanowali umiejętność czytania i stanowią grupę 

bardzo wysokiego ryzyka z punktu widzenia doświadczania trudności w uczeniu się w 

dalszych etapach kształcenia, 

B. Uczniowie o wysokich wynikach w dekodowaniu i niskich wynikach w rozumieniu: jest 

ich 14 czyli ok. 9% grupy w kl. IV, ... osób czyli ...% w kl. V i ... osób czyli ...% w kl. VI; 

ich problemy z rozumieniem są efektem uboższego zasobu słownikowego i pojęciowego i 

rzadkieego kontaktu ze „słowem pisanym” (tj. deprywacji emocjonalno-komunikacyjnej 

i/lub kulturowo-edukacyjnej wg Gibson i Levina, op. cit.); można by ich więc określić 

jako dzieci zaniedbane środowiskowo i/lub edukacyjnie, wysoki wynik w dekodowaniu 

świadczyłby bowiem o prawidłowo funkcjonujących podstawowych procesach 

psychicznych „uwikłanych” w proces odczytywania i możliwości nauczenia się czytania, 

natomiast niski wynik w zakresie rozumienia wskazywałby na brak okazji do rozwijania 

mowy pisanej w domu w wieku przedszkolnym i szczególnie w szkole w klasach I-III; 

byłaby to zatem także grupa ryzyka trudności szkolnych, głównie niskiej motywacji do 

uczenia się, 

C. Uczniowie o niskich wynikach w dekodowaniu i o wysokich wynikach w rozumieniu: w 

kl. IV jest to 19 uczniów czyli ok. 12% tej grupy, w kl. V - ... uczniów (...%) i w kl. VI - 

... uczniów (...%); jest to grupa, która wymagałaby dodatkowej diagnozy sprawdzającej, 

czy niski wynik w dekodowaniu jest czy nie jest spowodowany deficytami np. 

percepcyjnymi, fonologicznymi, problemami z koordynacją intermodalną itp.; wg 

koncepcji Gibson i Levina (op. cit) należałoby tu poszukiwać przyczyn natury 

biologicznej (wyposażenie genetyczne i/lub MBD) oraz deprywacji emocjonalno-

komunikacyjnej; natomiast wysoki wynik w rozumieniu może być spowodowany trafnym 

odgadywaniem w oparciu o bogaty zasób słownikowo – pojęciowy ukształtowany w 



Anna Brzezińska, Rozwój umiejętności czytania w szkole podstawowej... 

 12 

stymulującym środowisku rozwojowym i edukacyjnym; w każdym razie jest to grupa 

ryzyka wymagająca uważnej obserwacji nauczyciela i  zastosowania dodatkowych 

specjalnych ćwiczeń, 

D. Uczniowie o wysokich wynikach w dekodowaniu i wysokich wynikach w rozumieniu: w 

kl. IV jest to 62 uczniów czyli ok. 40% grup, w kl. V - ... uczniów (...), a w kl. VI - ... 

uczniów (...%); są to uczniowie dobrze czytający, choć jak to pokazuje Rys. 1d grupa ta 

jest bardzo wewnętrznie zróżnicowana (duży rozrzut punktów) – najbardziej w kl. IV, a 

najmniej w kl. VI. 

Tab. 4. % uczniów w  grupach ryzyka 

Charakterystyka grupy Klasa  

IV 

Klasa  

V 

Klasa  

VI 

Ryzyko trudności 

szkolnych 

A. Dekodowanie < Me; Rozumienie < Me 39,5%   Bardzo wysokie 

C. Dekodowanie < Me; Rozumienie > Me 12,0%   Wysokie 

B. Dekodowanie > Me; Rozumienie < Me 9,0%   Umiarkowane  

D. Dekodowanie > Me; Rozumienie > Me 39,5%   Niskie 

Źródło: opracowanie własne 

 

Mielibyśmy więc w każdej klasie – IV, V i VI -  aż trzy grupy ryzyka obejmujące 

łącznie ok. 60% badanych uczniów kl. IV, ... % uczniów klas V i ...% uczniów kl. VI (por. 

Tab. 4), a każda z nich wymagałaby odmiennego postępowania ze strony nauczyciela:  

(1) grupa najwyższego ryzyka  czyli grupa A: tu konieczna byłaby dodatkowa diagnoza 

neuropsychologiczna, co do przyczyny takiego stanu rzeczy, a następnie prowadzenie 

równolegle intensywnych działań specyficznych - nastawionych na wyrównanie 

stwierdzonych braków czy dysfunkcji psychomotorycznych i niespecyficznych – 

nastawionych na stymulację rozwoju poznawczego, a szczególnie rozwoju językowego;  

(2) grupa wysokiego ryzyka czyli grupa C: tu również konieczna jest dodatkowa 

diagnoza neuropsychologiczna, aby ustalić przyczyny niskiego poziomu dekodowania, a 

następnie podjęcie działań o charakterze reedukacyjnym czyli działań specyficznych; 

(3) grupa niskiego ryzyka  czyli grupa B: konieczne byłoby podjęcie działań 

niespecyficznych, ogólnorozwojowych, stymulujących głównie rozwój językowy. 
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Płeć, klasa (wiek) i środowisko jako czynniki różnicujące poziom umiejętności czytania 

Przyjęto założenie, iż trzy czynniki oraz ich interakcje mogą różnicować poziom 

umiejętności czytania u badanych uczniów: klasa (wiek), środowisko zamieszkania oraz płeć. 

Aby to sprawdzić dwukrotnie zastosowano trój-czynnikową ANOVA (oddzielnie dla dwóch 

zmiennych zależnych – dekodowania i rozumienia). Liczebność osób w porównywanych 

osiemnastu grupach (czynnik A „klasa” – 3 poziomy, czynnik B „środowisko” – 3 poziomy, 

czynnik C „płeć” – 2 poziomy czyli 3 x 3 x 2 = 18) prezentuje Tab. 5. 

Tab. 5. Liczba badanych osób    

Klasa Środowisko Dziew. Chłopcy Razem Razem 

IV Wieś 21 16 37   

  Średnie miasto 37 32 69 140 

  Warszawa 15 15 30   

V Wieś 28 23 51   

  Średnie miasto 36 31 67 155 

  Warszawa 18 19 37   

VI Wieś 16 21 37   

  Średnie miasto 47 28 75 166 

  Warszawa 30 24 54   

  Razem 248 209 457 457 

Źródło: opracowanie własne 

 
Rezultaty ANOVA przedstawiają Tab. 6a i Tab. 6b. Jak widać, w obu przypadkach 

istotny okazał się wpływ wszystkich trzech czynników oraz dwóch spośród czterech ich 

interakcji, a mianowicie interakcja klasa x środowisko oraz środowisko x płeć. Oznacza to, że 

poziom umiejętności czytania nie tylko jest różny u uczniów klas IV, V i VI, u chłopców i 

dziewczynek oraz u dzieci mieszkających w różnych środowiskach, ale także, że uczniowie z 

danego poziomu wiekowego (klasy) w zależności od środowiska uzyskują różne wyniki. 

Ponadto, dziewczynki i chłopcy w zależności od środowiska także uzyskują różne wyniki  w 

zakresie badanej umiejętności. Różnice związane z czynnikiem „klasa” przeanalizowano 

wyżej prezentując poziom opanowania umiejętności dekodowania i rozumienia w klasach IV, 

V I VI. Poniżej przedstawione zostaną pozostałe wyniki. 

Tab. 6a. Dekodowanie - zestawienie efektów: trój-czynnikowa ANOVA (n=457) 

Efekt Czynnik Lambda Wilksa R - Rao df 1 df 2 poziom p 

1 Klasa (wiek) 0,903 11,358 4 872 < 0,001* 

2 Środowisko  0,962 4,248 4 872 0,002* 

3 Płeć 0,985 3,213 2 436 0,041* 

1 x 2 Klasa x środowisko 0,962 2,115 8 872 0,032* 

1 x 3 Klasa x płeć 0,990 1,099 4 872 0,356 

2 x 3 Środowisko x płeć 0,973 3,010 4 872 0,018* 

1x2x3 Klasa x środowisko x płeć 0,983 0,964 8 872 0,463 

Źródło: opracowanie własne 
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Tab. 6b. Rozumienie - zestawienie efektów: trój-czynnikowa ANOVA (n=457) 

Efekt Czynnik Lambda Wilksa R - Rao df 1 df 2 poziom p 

1 Klasa (wiek) 0,903 11,358 4 872 < 0,001* 

2 Środowisko  0,962 4,248 4 872 0,002* 

3 Płeć 0,985 3,213 2 436 0,041* 

1 x 2 Klasa x środowisko 0,962 2,115 8 872 0,032* 

1 x 3 Klasa x płeć 0,990 1,099 4 872 0,356 

2 x 3 Środowisko x płeć 0,973 3,010 4 872 0,018* 

1x2x3 Klasa x środowisko x płeć 0,983 0,964 8 872 0,463 

Źródło: opracowanie własne 

Płeć jako czynnik różnicujący poziom umiejętności czytania 

Okazuje się, że w całej grupie uczniów klas IV-VI ujętej łącznie różnice między 

dziewczynkami a chłopcami są statystycznie istotne zarówno pod względem poziomu 

dekodowania (p=0,023), jak i poziomu rozumienia (p=0,003). Wartości średnich 

arytmetycznych oraz wskaźników W% przedstawia Tab. 7. Dziewczynki uzyskały wyższe 

wyniki niż chłopcy wyniki w zakresie dekodowania (mniejsza różnica) i w zakresie 

rozumienia (większa różnica). 

Tab. 7. Poziom umiejętności czytania u dziewczynek i chłopców 

Zmienna Dziewczynki 

średnia arytm. 

Chłopcy 

średnia arytm. 

Dziewczynki 

W % 

Chłopcy 

W% 

Różnica 

W% 

Poziom  

p 

Dekodowanie 21,289 19,733 48,4% 44,8% 3,6 0,023* 

Rozumienie 12,132 10,726 39,1% 34,6% 4,5 0,003* 

Źródło: opracowanie własne 

Środowisko jako czynnik różnicujący poziom umiejętności czytania 

Ciekawych wniosków dostarcza analiza wpływu środowiska zamieszkania uczniów na 

poziom ich umiejętności czytania. Okazało się, iż jest to wpływ istotny i dla dekodowania i 

dla rozumienia. Wartości średnich arytmetycznych oraz wskaźników W% zawiera Tab. 8. 

Uczniowie mieszkający na wsiach i w miastach średniej wielkości uzyskali podobne do siebie 

wyniki w zakresie dekodowania i rozumienia, a jednocześnie wyniki istotnie niższe niż 

uczniowie z Warszawy (dla obu porównań wieś < Warszawa i średnie miasto < Warszawa 

wartość p<0,001 dla dekodowania i p=0,001 dla rozumienia). Mamy zatem taką sekwencję: 

(wieś  średnie miasto ) < Warszawa. 

Tab. 8. Poziom umiejętności czytania u uczniów z różnych środowisk 

Środowisko Dekodowanie 

średnia arytm. 

Rozumienie 

średnia arytm. 

Dekodowanie 

W% 

Rozumienie 

W% 

Wieś 19,265 10,907 43,8 35,2 

Średnie miasto 19,185 10,452 43,6 33,7 

Warszawa 23,085 12,929 52,5 41,7 

Źródło: opracowanie własne 
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Interakcja klasa x środowisko jako czynnik różnicujący poziom umiejętności czytania 

Tab. 9 i Rys. 3a i 3b przedstawiają  wartości uzyskane przez uczniów pochodzących z 

czterech porównywanych środowisk. Środowisko, w jakim żyją okazało się czynnikiem 

istotnie różnicującym poziom opanowania umiejętności czytania w obu badanych wymiarach. 

Tab. 9. Poziom umiejętności czytania w kl. IV, V i VI w zależności od środowiska 

   Dekodowanie   Rozumienie  

Miara Klasa W-wa ś. miasto wieś W-wa ś. miasto wieś 

 IV 19,933 15,006 16,137 11,967 8,986 8,832 

Średnia arytmet. V 23,270 20,328 18,779 12,088 10,752 12,320 

 VI 26,050 22,219 22,881 14,733 11,617 11,568 

 IV 45,302 34,105 36,675 38,603 28,987 28,490 

Wskaźnik W% V 52,886 46,200 42,680 38,994 34,684 39,742 

 VI 59,205 50,498 52,002 47,526 37,474 37,316 

Źródło: opracowanie własne 

Jak się okazuje, w wyniku zastosowania testu T – Tukey’a dla grup o nierównych 

liczebnościach, we wszystkich klasach istotnie wyższe wyniki w zakresie dekodowania 

osiągnęli uczniowie z Warszawy tak w stosunku do uczniów ze szkół wiejskich, jak i ze szkół 

ze średnich miast. Mamy zatem taki układ wyników (por. Rys. 3a): 

Kl. IV wieś  średnie miasto p=0,429; wieś < Warszawa p=0,028; średnie miasto < Warszawa p=0,001 

Kl. V wieś  średnie miasto p=0,234; wieś < Warszawa p=0,003; średnie miasto < Warszawa p=0,041 

Kl. VI wieś  średnie miasto p=0,638; wieś < Warszawa p=0,035; średnie miasto < Warszawa p=0,002  
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Nieco inaczej wygląda układ wyników w przypadku rozumienia. W klasach IV i VI 

sytuacja jest taka sama, jak wyżej, tzn. uczniowie z Warszawy mają wyniki istotnie wyższe 

niż ich rówieśnicy ze szkół wiejskich i ze średnich miast, natomiast w klasach V uczniowie ze 

wszystkich trzech środowisk osiągnęli podobne wyniki, różnice między nimi nie są 

statystycznie istotne. Układ wyników jest więc następujący:  

Kl. IV: wieś  średnie miasto p=0,875; wieś < Warszawa p=0,008; średnie miasto < Warszawa p=0,005 

Kl. V: wieś  średnie miasto p=0,078; wieś  Warszawa p=0,822; średnie miasto  Warszawa p=0,173 

Kl. VI: wieś  średnie miasto p=0,638; wieś < Warszawa p=0,002; średnie miasto < Warszawa p=0,001 
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Rys. 3b. Różnice w poziomie umiejętności czytania między kl. IV, V i VI w każdym środowisku 

Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 3a. Poziom umiejętności czytania w kl. IV, V i VI w zależności od środowiska 

Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 3b pokazuje różnice między wynikami uczniów klas IV, V i VI w każdym z 

trzech badanych środowisk. Okazuje się, iż w przypadku dekodowania w każdym środowisku 

uczniowie kl. VI uzyskują istotnie wyższe wyniki niż uczniowie kl. IV. W szkołach 

warszawskich różnice w wynikach między kl. IV i V oraz V i VI nie są statystycznie istotne, 

w średnich miastach większa jest różnica między uczniami kl. IV i V niż V i VI, a na wsi 

między kl. V i VI niż IV i V. Taki układ wyników może świadczyć o tym, iż umiejętność 

dekodowania jest różnie kształtowana, w szkołach warszawskich wolniej, ale systematycznie, 

w pozostałych szkołach raczej „skokowo”: 

Warszawa: kl IV  kl V p=0,053;  kl V  kl VI p=0,064; kl IV < kl VI p<0,001  

Średnie miasta: kl IV < kl V p<0,001;  kl V  kl VI p=0,108; kl IV < kl VI p<0,001  

Wsie:  kl IV  kl V p=0,081;  kl V < kl VI p=0,007; kl IV < kl VI p<0,001   

Dla rozumienia układ wyników jest podobny – we wszystkich środowiskach istotnie 

wyższe wyniki mają uczniowie kl. VI w stosunku do uczniów kl. IV. U uczniów szkół 

warszawskich nie ma różnic w poziomie rozumienia między kl. IV i V, a jest między kl. V i 

VI. Z kolei w dwóch pozostałych środowiskach są istotne różnice już między uczniami kl. IV 

i V, a nie ma między kl. V i VI: 

Warszawa: kl IV  kl V p=0,918;  kl V < kl VI p=0,010; kl IV < kl VI p<0,011  

Średnie miasta: kl IV < kl V p=0,032;  kl V  kl VI p=0,405; kl IV < kl VI p<0,001  

Wsie:  kl IV < kl V p=0,001;  kl V  kl VI p=0,467; kl IV < kl VI p<0,014   

 

Przeanalizowano także rozkłady wyników i podzielono je na osiem przedziałów, a te z 

kolei podzielono na cztery poziomy opanowania umiejętności czytania: niski, umiarkowany, 

wysoki i bardzo wysoki. Tab. 9a i Tab. 9b przedstawiają wyniki oddzielnie dla dekodowania i 

dla rozumienia. Widać wyraźnie przesunięcie rozkładów w stronę wyników wyższych w 

każdej klasie u uczniów szkół warszawskich. Oni są też najmniej wewnętrznie zróżnicowani, 

co oznacza, że poszczególni uczniowie w klasie opanowali umiejętność czytania na 

zbliżonym do siebie poziomie. W szkołach wiejskich i w średnich miastach uczniowie na 

poziomie każdej klasy różnią się od siebie znacznie bardziej niż uczniowie szkół 

warszawskich. 
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Tab. 9a. Poziom dekodowania w kl. IV, V i VI w zależności od środowiska (% uczniów) 

Poziom Przedział  Kl. IV   Kl. V   Kl. VI  

dekodowania w pkt wieś ś.miasto W-wa wieś ś.miasto W-wa wieś ś.miasto W-wa 

niski 00 – 05  2,7 5,6 -       

 06 – 11   10,8 25,0 9,7       

umiarkowany 12 – 17   43,2 37,5 25,8       

 18 – 23  37,8 22,2 29,0       

wysoki 24 – 29  - 6,9 29,0       

 30 –35  5,4 1,4 6,5       

bardzo wysoki 36 – 41  - 1,4 -       

 42 – 44  - - -       

 Razem: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Źródło: opracowanie własne          

 

Tab. 9b. Poziom rozumienia w kl. IV, V i VI w zależności od środowiska (% uczniów) 

Poziom Przedział  Kl. IV   Kl. V   Kl. VI  

rozumienia w pkt wieś ś.miasto W-wa wieś ś.miasto W-wa wieś ś.miasto W-wa 

niski 00 – 05  21,6 25,0 6,5       

 06 – 11   45,9 44,4 41,9       

umiarkowany 12 – 17   27,0 26,4 41,9       

 18 – 23  5,4 2,8 9,7       

wysoki 24 – 29  - 1,4 -       

 30 –35  - - -       

bardzo wysoki 36 – 41  - - -       

 42 – 44  - - -       

 Razem: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Źródło: opracowanie własne          

 

Interakcja płeć x środowisko jako czynnik różnicujący poziom umiejętności czytania 

Interakcja ta okazała się istotna dla poziomu dekodowania i rozumienia. Odmienny 

jest jednak obraz tego związku u dziewczynek i u chłopców. Uzyskane przez nich wyniki 

pokazuje Tab. 10. Różnice między dziewczynkami związane ze środowiskiem są znacznie 

mniejsze niż u chłopców i dotyczy to obu badanych wymiarów umiejętności czytania. Rys. 4a 

i Rys. 4b pokazują różnice związane z płcią i środowiskiem.  

Zastosowanie testu T – Tukey’a (dla grup o nierównych liczebnościach) pozwala 

wskazać, które różnice są statystycznie istotne, a które nie. Dziewczynki niezależnie od 

środowiska uzyskują podobne wyniki tak w zakresie dekodowania, jak i rozumienia. 

Wszystkie różnice między porównywanymi podgrupami okazały się statystycznie nieistotne, 

mamy więc taki układ wyników (por. Rys. 4a): 

Dekodowanie:    wieś  średnie miasto p=0,924; wieś  Warszawa p=0,330; średnie miasto  Warszawa p=0,312 

Rozumienie:       wieś  średnie miasto p=0,133; wieś  Warszawa p=0,810; średnie miasto  Warszawa 

p=0,224  
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W grupach chłopców niektóre różnice między porównywanymi podgrupami okazały 

się statystycznie istotne i mamy taki układ wyników (por. Rys. 4a): 

Dekodowanie:    wieś  średnie miasto p=0,820; wieś < Warszawa p<0,001; średnie miasto < Warszawa p<0,001 

Rozumienie:      wieś  średnie miasto p=0,803; wieś < Warszawa p<0,001; średnie miasto < Warszawa p<0,001   

Uzyskane wyniki pokazują, iż interakcja płeć x środowisko odnosi się tylko do 

chłopców i ci spośród nich, którzy uczęszczają do szkół wiejskich oraz szkół w średnich 

miastach uzyskują istotnie niższe wyniki niż ich koledzy ze szkół warszawskich tak pod 

względem dekodowania, jak i rozumienia. 

Tab. 10. Poziom umiejętności czytania u dziewczynek i chłopców w zależności od środowiska 

   Dekodowanie   Rozumienie  

Miara Płeć W-wa ś. miasto wieś W-wa ś. miasto wieś 

Średnia arytmet. DZ 22,059 20,956 20,853 12,367 11,461 12,569 

 CH 24,110 17,413 17,678 13,492 9,442 9,244 

Wskaźnik W% DZ 50,134 47,627 47,393 39,894 36,971 40,545 

 CH 54,795 39,575 40,177 43,523 30,458 29,819 

Źródło: opracowanie własne 

Z kolei Rys. 4b pokazuje, iż dziewczynki w szkołach wiejskich i w średnich miastach 

uzyskały wyniki wyższe niż ich koledzy, jedynie w szkołach warszawskich dziewczynki i 

chłopcy uzyskują podobne wyniki: 

Dekodowanie:   wieś DZ > CH p=0,012; średnie miasto DZ > CH p<0,001; Warszawa DZ  CH p=0,108 

Rozumienie:      wieś DZ > CH p<0,001; średnie miasto DZ > CH p=0,002; Warszawa DZ  CH p=0,196 

Wyniki pokazują więc nie tylko to, że środowisko „bardziej” oddziałuje na chłopców 

niż na dziewczynki, ale także to, iż poza szkołami warszawskimi chłopcy uzyskują istotnie 

gorsze wyniki niż dziewczynki. Po raz kolejny pojawia się więc przypuszczenia o działaniu 

czynników o charakterze społecznym, powodujących gorsze efekty w nauczaniu czytania 

chłopców niż dziewczynek. 
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Różnice między chłopcami i dziewczynkami w kl. IV, V i VI w zależności od środowiska 

Powyższe wyniki wskazują na to, iż środowisko jest czynnikiem istotnie różnicującym 

jedynie wyniki chłopców w zakresie dekodowania i rozumienia. Pojawia się jednak pytanie, 

czy dotyczy to w takim samym stopniu chłopców zarówno w klasie IV, jak i w V oraz w VI? 

Tab. 11a i Tab. 11b (średnie arytmetyczne) oraz Rys. 5 (średnie arytmetyczne przeliczone na 

wskaźniki W%) pokazują wyniki  uzyskane oddzielnie dla dekodowania i rozumienia przez 

dziewczynki i chłopców w zależności od poziomu wiekowego (klasa), jak i środowiska 

zamieszkania. Istotność różnic między dziewięcioma grupami porównawczymi wśród 

dziewczynek i dziewięcioma grupami wśród chłopców sprawdzano za pomocą testu T – 

Tukey’a dla grup o różnej liczebności. 
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Rys. 4a. Poziom umiejętności czytania u dziewczynek i chłopców w zależności od środowiska (wg W%) 

Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 4b Różnice między dziewczynkami i chłopcami w zależności od środowiska (wg W%) 

Źródło: opracowanie własne 
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Tab. 11a. Poziom dekodowania u dziewczynek i chłopców w zależności od klasy i środowiska 

DZ wieś p śr. miasto p W-wa  CH wieś p śr. miasto p W-wa 

KL. IV 16,524 n.i. 16,919 n.i. 17,800  KL. IV 15,750 n.i. 13,094 0,001 22,067 

poziom p 0,026  0,001  0,025  poziom p n. i.  0,017  n. i. 

KL. V 21,036 n.i. 23,333 n.i. 23,278  KL. V 16,522 n.i. 17,323 0,004 23,263 

poziom p n.i.  n.i.  n.i.  poziom p 0,045  0,014  n.i. 

KL. VI 25,000 n.i. 22,617 n.i. 25,100  KL. VI 20,762 n.i. 21,821 0,008 27,000 

Źródło: opracowanie własne 
 

Tab. 11a. Poziom rozumienia  u dziewczynek i chłopców w zależności od klasy i środowiska 

DZ wieś p śr. miasto p W-wa  CH wieś p śr. miasto p W-wa 

KL. IV 10,476 n.i. 9,784 n.i. 11,467  KL. IV 7,188 n. i. 8,188 0,004 12,467 

poziom p 0,015  0,017  n. i.  poziom p 0,021  n. i.  n. i. 

KL. V 13,857 n.i. 12,472 n.i. 11,333  KL. V 10,783 n. i. 9,032 0,006 12,842 

poziom p n.i.  n.i.  0,038  poziom p n. i.  n. i.  n. i. 

KL. VI 13,375 n.i. 12,128 n.i. 14,300  KL. VI 9,762 n. i. 11,107 0,002 15,167 

Źródło: opracowanie własne 
 

Dziewczynki na poziomie każdej klasy – IV, V i VI -  osiągają podobne wyniki w 

każdym z badanych środowisk. Wszystkie różnice są statystycznie nieistotne w zakresie 

dekodowania i rozumienia. W przypadku chłopców tak w zakresie dekodowania, jak i 

rozumienia istotnie wyższe wyniki osiągali w klasie IV, V i VI chłopcy ze szkół 

warszawskich.  

Jeżeli chodzi o różnice między klasami w tym samym środowisku, to w przypadku 

dekodowania u dziewczynek przyrost w każdym środowisku dotyczy wyższych wyników w 

klasie V w stosunku do IV i braku różnicy między kl. V a VI. U chłopców różnice między 

klasami są inne w każdym ze środowisk.  

W przypadku rozumienia dziewczynki z klas V osiągają wyższe wyniki niż z klas IV  

na wsi i w średnim mieście, różnica między kl. V a VI jest nieistotna. Inaczej jest u uczennic 

szkół warszawskich – tu istotna jest dopiero różnica między kl. V a VI. W przypadku 

chłopców jedynie na wsi istotna jest różnica między kl. V (wyższe rozumienie) a IV (niższe 

rozumienie). Wszystkie pozostałe różnice są statystycznie nieistotne.  

Wyniki te wskazują na odmienny charakter interakcji klasa x środowisko u 

dziewczynek i u chłopców. Można tu sformułować hipotezę o większym środowiskowym 

uwikłaniu efektów uczenia się czytania chłopców niż dziewczynek. W szkołach wiejskich i w 

średnich miastach osiągają oni wyraźnie gorsze wyniki niż w szkołach warszawskich. Nie 

dotyczy to dziewczynek – zarówno w szkołach warszawskich, jak i w pozostałych osiągają 

podobne wyniki na poziomie każdej klasy i to wyniki istotnie lepsze – na wsi i w miastach 

średniej wielkości - niż chłopcy. Wysokie wyniki chłopców w szkołach warszawskich i to 
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wyniki podobne do wyników dziewczynek można tłumaczyć właśnie owym mniejszym 

„uwikłaniem środowiskowym” edukacji szkolnej w dużym mieście. 
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Rys. 5. Poziom umiejętności czytania  u dziewczynek i chłopców w zależności od klasy i środowiska 

Źródło: opracowanie własne 
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