
DYSKALKULIA
Czy moje dziecko może mieć trudności 

w nabywaniu umiejętnosci matematycznych?

Dyskalkulia rozwojowa obejmuje specyficzne
zaburzenia zdolności arytmetycznych,

rozpoznawane na podstawie analizy deficytów
poznawczych ujawnianych przez dziecko 

w kontekście prawidłowego 
rozwoju intelektualnego 

i sprzyjających warunków edukacyjnych 
(Oszwa, 2005)

DYSKALKULIA

Marzena Piekarczyk

Zaburzenie dotyczące nabywania podstawowych umiejętności
arytmetycznych przy jednoczesnym poziomie intelektualnym

adekwatnym do wieku dziecka.



OBJAWY

Przejawia się problemami ze zrozumieniem
prostych reguł i zasad dotyczących materiału
numerycznego, brakiem intuicyjnego pojęcia
liczby i problemami z przyswojeniem faktów
oraz procedur arytmetycznych. Dyskalkulicy,

nawet jeśli podają właściwą odpowiedź 
albo stosują poprawne metody rozwiązania 

(w zadaniu), robią to mechanicznie i bez
przekonania.

DYSKALKULIA 
CZY MOŻE

PSEUDODYSKALKULIA?
Objawy trudności matematycznych nie muszą

wynikać z dyskalkuli. Przyglądając się
trudnościom dziecka należy mieć na uwadze, 

że może ona być mylona m.in z akalkulią, 
czyli utratą zdolności rozumienia pojęcia liczby 

lub umiejętności arytmetycznych w efekcie
uszkodzenia CUN. Pod dyskalkulie może

podszywać się też tzw. pseudodyskalkulia.
Mówimy o niej wówczas, gdy możliwość

prawidłowego rozwiązywania zadań
matematycznych jest zaburzona wskutek blokady

emocjonalnej 
lub problemów z samooceną.



CHARAKTERYSTYCZNE
SYMPTOMY

trudności w uczeniu się liczenia, które można zaobserwować już w przedszkolu,
u młodszych dzieci kłopoty z powiązaniem numeru z sytuacją w prawdziwym życiu,
na przykład połączenie liczby 2 z 2 książkami,
długo utrzymujące się liczenie na palcach, należy pamiętać, że na początku
edukacji liczenie na konkretach w postaci palców nie jest nieprawidłowością
trzeba też pamiętać, że im dziecko starsze tym mniej to widać, choć ten sposób
nadal jest obecny, dziecko zaczyna się tego wstydzić, widzi, że rówieśnicy już tak
nie liczą, więc np. trzyma ręce na kolanach pod stołem, nie patrzy na nie lecz liczy
liczbę nacisków,
myli i błędnie zapisuje cyfry, np 6-9, 2-5,
problemy w pisaniu liczb (np. opuszczanie, dodawanie, zamiana cyfr w liczbach)
mogą pojawić się problemy z rozpoznawaniem symboli matematycznych, np. mylą
znak "+" z "-",
kłopoty z różnicowaniem "mniej niż", "więcej niż" itp.
trudności z zapamiętaniem wyników prostych operacji arytmetycznych, np. 8+3,
dziecko nie powie od razy 11 tylko będzie do 8 doliczało to 3 (widzimy, że dolicza
na palcach lub długo się zastanawia- liczy w głowie),
dziecko może pomijać numery w serii, może mieć też trudność z rozpoczęciem
odliczania np. od 4, żeby to zrobić zacznie od 1,
trudności z szacowaniem rzędu wielkości,  brak biegłości w szacowaniu wielkości 

problemy z uporządkowaniem zadań, np. podczas dzielenia, piszą iloraz 

kłopoty w zrozumieniu sensu matematycznego rozbudowanych zadań z treścią,
trudności z zapamiętywaniem zasad dokonywania obliczeń, 
mogą pojawić się problemy z opanowaniem jednostek czasu.

       i ilości obiektów,

i umieszczają pierwszy numer po prawej stronie a następnie po lewej, odwracając    
odpowiedź,



 DIAGNOZA.

Drogi rodzicu pamiętaj, że diagnozę stawia
specjalista. Należy się uważnie przyglądać

dziecku i w sytuacji dostrzeżenia wspomnianych
wyżej nieprawidłowości zgłosić się do poradni

psychologiczno-pedagogicznej. Trzeba
pamiętać, że dany objaw może być symptomem

innej trudności, np. mylenie cyfr podobnych
graficznie obecnej jest też w dysleksji, czy przy

problemach z analizatorem wzrokowym.
Objawy to tylko wierzchołek, góry lodowej 

i konieczne jest przyjrzenie się mechanizmom,
które leżą u ich podłoża. 

KIEDY DIAGNOZOWAĆ?

Tak jak w przypadku dysleksji rozwojowej, czy
innych  nieprawidłowości rozwoju, niezmiernie

ważne jest jak najwcześniejsze zidentyfikowanie
problemu i podjęcie skutecznej interwencji.

Odpowiednio dobrane do możliwości dziecka
metody pracy mogą pomóc w rozwoju i ułatwić
szkolne funkcjonowanie. Sytuacje monitorujemy

już w przedszkolu. Aktualnie dysponujemy
testami badającymi rozwój kompetencji

matematycznych i ryzyko dyskalkulii u dzieci
począwszy od 4 roku życia, a dokładniej 

4 lat i 7 miesięcy.



ROZPOZNANIE.

W przypadku dyskalkuli w przeciwieństwie 
do dysleksji nie ma wytycznych mówiących,
kiedy możemy postawić takie rozpoznanie.

Przyjmuje się jednak, że nie stawiamy 
go po pierwszym badaniu. 

Dodatkowo nie stawia się zazwyczaj
rozpoznania dysklakuli przed 11 rokiem życia.

Ma to związek z dojrzewaniem struktur
mózgowych, które są bezpośrednim podłożem

anatomiczno-fizjologicznym dojrzewania
zdolności matematycznych. Niektórzy badacze

skłaniają sie nawet ku wieku lat dwunastu.

WIELOSPECJALISTYCZNA
DIAGNOZA.

Badanie diagnostyczne służące postawieniu
diagnozy dyskalkulii jest dokonywane w poradni

psychologiczno-pedagogicznej. Zespół, który
zajmuje się diagnozą składa się z pedagoga,

psychologa, niekiedy logopedy. W wielu
przypadkach przed postawieniem diagnozy

konieczne jest wykonanie badań medycznych -
badanie wzroku i słuchu, niekiedy potrzebna jest

również konsultacja neurologiczna.
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