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                                                        Słuch  fonematyczny 
 

Warunkiem prawidłowej percepcji dźwięków jest dobrze działający słuch, który jest 
uzależniony od sprawności funkcjonowania wszystkich jego części. 

W przypadku uszkodzenia ucha jako narządu zmysłu, a zwłaszcza znajdującego się  
w nim receptora oraz dróg dośrodkowych, występuje głuchota różnego rodzaju w zależności 
od rozmiaru i lokalizacji uszkodzenia. Podobny skutek ma także zniszczenie pola 
projekcyjnego w korowym ośrodku ucha. 

Ale zdarza się, że narząd słuchu jest sprawny, a mimo to dzieci mają problem  
z analizą mowy. Dzieje się tak na skutek uszkodzenia drugorzędnego pola analizatora 
słuchowego, które jest przyczyną zakłócenia czynności analityczno – syntetycznych. 
Symptomy tych zaburzeń są zależne od tego czy wadliwe jest funkcjonowanie korowej części 
analizatora słuchowego w półkuli dominującej (z reguły jest to lewa półkula mózgowa) 
związanej ze zrozumieniem dźwięków mowy, czy podporządkowanej (prawej) związanej  
ze słuchem muzycznym, odbieraniem dźwięków ustnych (kaszel, płacz, śmiech), dźwięków 
przyrody (szum wiatru, szelest liści), dźwięków mechanicznych (ruch uliczny, praca maszyn  
i urządzeń).  

W przypadku, gdy uszkodzona jest korowa część analizatora w półkuli lewej,  
tzw. pole Wernickiego (dokładniej tylna część górnego zawoju skroniowego), dzieci dobrze 
słyszą poszczególne dźwięki (bez względu na odległość), natomiast nie potrafią ich 
wszystkich wychwycić (wyróżnić) z potoku słów (dźwięków mowy) i prawidłowo 
różnicować, gdyż zaburzenia utrudniają dokonywanie analizy i syntezy głoskowej słów,  
a w związku z tym różnicowanie dźwięków mowy, nie zaś odbiór samych dźwięków. 
Zaburzenie to jest również niezależne od zniekształceń występujących w organach 
artykulacyjnych oraz sprawności intelektualnej dziecka. 

Uszkodzenie pól trzeciorzędowych lewej półkuli utrudnia rozumienie  
i zapamiętywanie dłuższych ciągów wyrazów w danej serii, np. nazw dni tygodnia, kojarzenia 
bodźców wzrokowych i słuchowych, co ma znaczenie dla nauki czytania. 

Specyficzną właściwością percepcji słuchowej jest zdolność wyodrębniania, 
identyfikowania i różnicowania dźwięków mowy, czyli słuch fonematyczny, nazywany też 
słuchem mownym, fonematyczno – fonetycznym lub fonologicznym. Słuch fonetyczny 
pozwala na odróżnianie głosek, akcentów, intonacji usłyszanego zdania, natomiast słuch 
fonematyczny to zdolność wychwytywania najmniejszych elementów języka czyli fonemów.  

Różni autorzy podają różnie brzmiące definicje słuchu fonematycznego, choć wszyscy 
mówią o tym, że podstawą rozumienia mowy jest rozróżnianie fonemów. 

Np. Bronisław Wrocławski słuchem fonematycznym nazywa różnicowanie 
elementarnych jednostek języka, jakimi są fonemy. Fonem, zdaniem autora, to jakby nazwa 
całej klasy głosek, które mają ten sam zespół cech wyróżniających (dystynktywnych,  
tj. dźwięczność, miękkość) i tę samą funkcję. Pomimo, iż daną głoskę możemy różnie słyszeć 
(np. ,,r” polskie i ,,r” francuskie), to jej fonem jest taki sam. Różna wymowa tej samej głoski 
jest więc cechą nieistotną. Natomiast innym fonemem jest  np. ,,m” dlatego, że gdy słyszymy 
,,mak” i ,,rak”, to rozumiemy co innego (elementem różniącym i wpływającym na zmianę 
znaczenia jest jeden fonem - ,,r” i ,,m”). uważa także, że ,,fonemy należą do języka.  
Są tworem abstrakcyjnym, względnie trwałym i społecznym.  

Ewa Górniewicz dodaje jeszcze, że jako symbol dźwięku i podstawowa, najmniejsza 
funkcjonalna jednostka języka, sama nie mając znaczenia, jest nosicielem tej zmiany i to 



właśnie umożliwia odróżnianie jednego fonemu od drugiego oraz że daje się określić jedynie 
relacyjnie, poprzez ustalenie stosunków, w jakie wchodzi z nimi. 

Irena Styczek natomiast słychem fonematycznym nazywa umiejętność oceny bodźców 
akustycznych z punktu widzenia komunikacji językowej, która polega na percepcji (odbiorze) 
bodźców relewantnych (istotnych), a pomijaniu redutantnych (nieistotnych). 

Nieistotnymi dla komunikacji cechami fonetycznymi są np. barwa głosu (głos męski 
żeński, dziecięcy, zachrypnięty), zmiany akcentu w wyrazie, natężenie głosu tempo mowy, 
odchylenia regionalne lub niektóre artykulacyjne. Ich istota polega na tym, że nie pociągają  
za sobą konsekwencji sematycznych, czyli nie powodują zmian znaczenia wyrazu. 

Za bodźce relewantne uważa się cechy dystynktywne głoski zależne od właściwości 
artykulacyjnych, czyli zespołu ruchów czterech zasadniczych narządów mowy: warg, języka, 
podniebienia miękkiego (narządów artykulacyjnych) oraz wiązadeł głosowych (narządu 
głosowego), których udziałem jest odmienny przy samogłoskach i spółgłoskach. Cechy te są 
stałymi i istotnymi właściwościami. 

Każda głoska ma cztery zasadnicze cechy artykulacyjne: 
-   miejsce artykulacji, tzn. miejsce największego zbliżenia języka do odpowiednie części 

jamy ustnej; 
-    stopień zbliżenia narządów mowy;  
-    dźwięczność lub bezdźwięczność; 
-    ustność lub nosowość. 

Niektóre z nich są bardzo ważne w procesie porozumiewania się, gdyż służą  
do odróżniania wyrazów (np. dama – tama), inne zaś mają znaczenie drugorzędne, np. 
bezdźwięczność dla spółgłosek sonornych i dla samogłosek, czy też zaokrąglenie  
lub spłaszczenie warg.  

Dalej I. Styczek podaje, że zespół cech dystynktywnych głoski, występujących 
jednocześnie i służących do odróżniania wyrazów, określa się terminem fonem. Zatem  
za słuch fonematyczny uważa się umiejętność rozróżniania najmniejszych elementów 
składowych wyrazów, czyli fonemów, przy czym pod uwagę bierze się również różną 
wymowę tej samej głoski. 

Wyodrębnienie fonemów dokonuje się w obrębie percepcji słuchowej w trakcie 
złożonych procesów analizy i syntezy. Wyodrębnienie cech fonetycznych poszczególnych 
elementów dźwiękowych słowa umożliwia wychwycenie różnic między słowami podobnie 
brzmiącymi (np. góra – Kura, Tomek – domek, kos – kosz). 

Fonem jest jednostką języka, głoska natomiast jest realizacją fonemu, jednostką tekstu 
mówionego, zespołem wszystkich cech, zarówno dystynktywnych (stałych i istotnych  
dla danej głoski, służących do odróżnienia wyrazów), jak i niedystynktywnych.  

Aby wykształciła się umiejętność rozróżniania dźwięków mowy, konieczne jest 
uprzednie utrwalenie się w ośrodku słuchowym mózgu w postaci śladów. Ślady te nazywamy 
stereotypami lub wzorcami słuchowymi głosek, nie są statyczne, lecz istnieją w formie 
impulsów nerwowych, których siedliskiem jest pole Wernickiego. 

Odbiór mowy polega na zidentyfikowaniu zasłyszanych dźwięków, a następnie  
na powiązaniu ich z określoną treścią. Jest zatem procesem złożonym, w którym uczestniczą: 
-    słuch fizjologiczny; 
-    słuch fonematyczny; 
-   pamięć słuchowa, tzn. wzorców słuchowych wyrazów, umiejętność kojarzenia wzorców   

słuchowych z odpowiednimi pojęciami; 
-  umiejętność rozszyfrowywania związków występujących między wyrazami w zdaniu 

(rządu, zgody, przynależności). 
Podstawą wykształcenia słuchu fonematycznego jest słuch fizjologiczny. Obniżenie 

słyszalności w pewnym zakresie częstotliwości na skutek uszkodzenia narządu słuchu 



niezależnie od tego, w którym miejscu ono nastąpiło, powoduje niedokładność odbioru 
dźwięków mowy o częstotliwościach zawartych w tym paśmie. 

Nawet nieznaczne niedokształcenie lub zaburzenie słuchu fonematycznego powoduje 
brak stabilności wzorców słuchowych wyrazów, a zatem trudności w rozróżnianiu wyrazów 
podobnie brzmiących. Zaburzenia tego słuchu utrudniają dokonywanie analizy i syntezy 
słuchowej wyrazów, czyli podstawowej czynności podczas czytania i pisania.  

Ważną rolę w procesie percepcji mowy odgrywa pamięć słuchowa werbalna, czyli 
zdolność zatrzymywania w pamięci wzorców słuchowych, tzn. liczby i kolejności sylab  
w wyrazie oraz liczby głosek w sylabie. Jest to również zdolność zatrzymywania w pamięci 
ciągu wyrazów połączonych ze sobą związkami logicznymi i gramatycznymi. Zrozumienie 
sensu wypowiedzi wymaga zatrzymania w pamięci znaczenia kilku, a nawet kilkunastu 
wyrazów i ciągłego uściślaniu go w miarę odbierania wyrazów następnych.  

Umiejętność kojarzenia odbieranych dźwięków z odpowiednimi pojęciami umożliwia 
wyszukanie odpowiedniego pojęcia i skojarzenia z danym wzorcem słuchowym wyrazu. 
Zaburzenia tej umiejętności mogą wynikać z zaburzeń słuchu fonematycznego i związanym  
z nim brakiem stabilizacji wzorców słuchowych wyrazów, ale w rzeczywistości występują 
rzadko. 

Umiejętność rozszyfrowywania związków logiczno – gramatycznych między 
wyrazami w zdaniu umożliwia zrozumienie znaczenia poszczególnych wyrazów i całej 
wypowiedzi.  

Wymienione składniki percepcji mowy są ze sobą ściśle powiązane. Każdy następny 
spełnia bardziej skomplikowane zadanie i jest uzależniony od poprzedniego. Proces 
zrozumienia mowy jest więc procesem bardzo wysoko wyspecjalizowanym. 

Zaburzenia słuchu fonematycznego jako podstawowego elementu czynności percepcji 
mowy warunkującego znacznym stopniu osiąganie prawidłowego rozwoju mowy  
i umiejętności pisania i czytania w zależności od stopnia zaburzenia: 
-    utrudniają lub uniemożliwiają odbiór mowy; 
-   zaburzają prawidłowy rozwój wymowy dziecka lub wywołują zaburzenia wymowy już 

wykształconej; 
-    utrudniają nabycie umiejętności pisania lub zaburzają tę umiejętność już przyswojoną. 

Niedokształcenie lub zaburzenie małego stopnia spotyka się u dzieci szkolnych  
i przedszkolnych o normalnym rozwoju inteligencji, a nawet powyżej normy, u dorosłych 
występuje zazwyczaj utrata częściowa lub całkowita. 

Deficyt małego stopnia objawia się trudnościami w rozróżnianiu pewnych opozycji 
lub tylko pewnych członów danej opozycji. Najczęściej trudności sprawia różnicowanie 
głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych. Rzadziej trudności dotyczą rozróżniania niektórych 
członów opozycji miejsca artykulacji, jak s:sz:ś, z:ż:ź, c:cz:,ć, dz:dż:dź, lub członów opozycji 
stopnia zbliżenia narządów mowy, zwłaszcza członów s:c, sz:cz, ś:ć, z:dz, ż:dż, ź:dź  
oraz opozycji :ustna – nosowa. 

Jeśli zaburzenia dotyczą rozróżniania głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych, ustnych 
i nosowych, nie utrudniają odbioru mowy, lecz mają wpływ na pisownię wyrazów, w których 
się znajdują. Natomiast nierozróżnialnie członów opozycji miejsca artykulacji (np. bar – gar) 
lub stopnia narządów mowy (np. kot : kos : koc) może oprowadzić do nieporozumień, 
niekiedy nawet dość dużych. Zależne jest to od liczby wyrazów w danym języku różniących 
się tymi głoskami. Dopiero kontekst i sytuacja, w jakiej dane wyrazy są wypowiedziane, 
umożliwiają odtwarzanie niezrozumiałego elementu, a więc prawidłowej postaci fonetycznej 
wyrazu. 

Dziecko nie identyfikując i nie odróżniając danych głosek od innych może mieć 
trudności w nauczeniu się danej artykulacji, ponieważ wzorce kinestetyczno – ruchowe 
wytwarzają się pod kontrolą słuchu fonematycznego. Powoduje to zastępowanie pewnych 



głosek w mowie innymi lub mylenie ich. Dopiero dobra pamięć wzrokowa graficznego 
wzorca wyrazu może być pomocna i mimo trudności w słuchowym różnicowaniu głosek, 
mogą być prawidłowo realizowane., ale wymaga to każdorazoweg0przypominania sobie 
wzorca wzrokowego. Zazwyczaj dziecko mające deficyt słuchu fonematycznego ma trudności 
w zapisywaniu wyrazów zawierających mylone głoski i w piśmie popełnia błędy.  
Brak wzorców słuchowych głosek lub brak ich stabilizacji uniemożliwia dokonanie analizy 
słuchowej wyrazu i wyodrębnienie elementów, które trzeba zapisać. 

Zaburzenia słuchu fonematycznego, w tym analizy i syntezy słuchowej, przejawiają 
się w postaci: 
-     trudności z zapisem wyrazów o skomplikowanej strukturze głoskowo – literowej; 
-    opuszczanie liter – samogłosek lub spółgłosek pozostających w grupach spółgłoskowych; 
-    mylenie liter – odpowiedników głosek brzmieniowo podobnych lub głosek o zbliżonym 

miejscu artykulacji (np. t-k, m-n. sz-s, p-t i inne) lub głosek zbliżonych fonetycznie: 
dźwięcznych i bezdźwięcznych (b-p, d-t, w-f, g-k, dz –c); 

-    przestawianie kolejności, podwajanie liter; 
-    łączenie wyrazów (np. łączne pisanie dwóch wyrazów) lub rozdzielanie jednego; 
-    łączna i rozdzielna pisownia; 
-    perseweracje wyrazów lub ich członów, zwłaszcza końcówek; 
-    mylenie liter jako skutek uprzednio występujących wad wymowy; 
-    błędny podział wyrazów na sylaby przy przenoszeniu; 
-   trudności z zapisem nowych trudnych wyrazów, nie należących do słownika czynnego 

dziecka; 
-    zapis w zdaniu wyrazów bez związku z jego zawartością semantyczną, na skutek mylenia 

słów o podobieństwie słuchowym; 
-   błędy typowo ortograficzne wiążące się ze słabą precyzją w różnicowaniu słuchowym 
dźwięków i zaburzonym kojarzeniu słuchowo – wzrokowo – ruchowym: zmiękczenia, utrata 
dźwięczności, różnicowanie i-j, ą,ę z om, on, em, en.  

Zarówno opóźnienia rozwoju jak i zaburzenia słuchu fonematycznego, powodując 
brak stabilizacji wzorców słuchowych, a tym samym trudności w różnicowaniu wyrazów, 
wpływają ujemnie na odbiór mowy i stają się przyczyną powstawania trudności w nauce 
czytania i pisania. Trudności te zwane specyficznymi trudnościami lub dysleksją rozwojową 
mają duże znaczenie w funkcjonowaniu ucznia w szkole, a często decydują o jego 
powodzeniach lub niepowodzeniach. 
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