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Kim jest uczeń zdolny? 
 
       Jak powszechnie wiadomo w XXI w. istnieje ogromne zapotrzebowanie na ludzi 
wykształconych, posiadających liczne kwalifikacje i zdolności. Dlatego tak ważna staje się 
problematyka dotycząca ucznia zdolnego. Kim więc jest uczeń zdolny? Postaram się 
odpowiedzieć na to pytanie w poniższym opracowaniu. 
       Istnieje wiele definicji charakteryzujących ucznia zdolnego. Można jednak zauważyć, że 
wszystkie te definicje formułowane są w oparciu o 4 podstawowe cechy uczniów zdolnych. 
Należą do nich: wysoki poziom zdolności ogólnych, wysoki poziom zdolności specjalnych 
(uzdolnień), wysokie osiągnięcia szkolne oraz dyspozycje i osiągnięcia twórcze.  
Do definicji akcentujących wysoką sprawność intelektualną ucznia zdolnego należy m. in. 
definicja L. M. Termana w myśl, której uczniowie ci wyróżniają się wysokim ilorazem 
inteligencji (I. I. =120 i więcej).  
Do definicji akcentujących zdolności specjalne należą m. in. definicje De Haan i Havighurst. 
Według nich uczeń zdolny wykazuje zadatki niezwykłych możliwości w określonej 
dziedzinie społecznie użytecznej już w wieku szkolnym. 
Natomiast do definicji podkreślających wysokie osiągnięcia szkolne należy definicja 
sformułowana przez National Council for the Gifted: „wybitnie uzdolnieni młodzi ludzie to 
ci, którzy poza wysoką inteligencją wyróżniają się możliwością osiągnięć twórczych 
w jakiejkolwiek dziedzinie społecznie użytecznej”1.  
Wiele definicji podkreśla, iż ucznia zdolnego charakteryzują także wysokie osiągnięcia 
w nauce. Do tej grupy możemy zaliczyć teorię Sumptlona i Lueckinga, którzy uważają, że 
uczeń zdolny charakteryzuje się wysoko zorganizowanym systemem nerwowym, wysokim 
stopniem intelektualnej abstrakcji oraz twórczej wyobraźni. Podkreślają oni jednocześnie 
znaczenie określonych dyspozycji twórczych. Również definicja National Council for the 
Gifted wskazuje na dyspozycje twórcze.  
Wg G. Hidreth`a uczeń zdolny to taki, który:  
a) przewyższa swoich rówieśników uzdolnieniami innymi niż tylko fizyczne,  
b) legitymuje się wysokimi możliwościami intelektualnymi i wysokimi wynikami w nauce, 
c) szybciej niż rówieśnicy rozwija się umysłowo,  
d) ma ponadprzeciętne uzdolnienia (zdolności) ogólne lub specjalne,  
e) ma duże szanse, aby uzyskać wysokie osiągnięcia wysoko cenione społecznie. 
Natomiast W. Okoń twierdzi, iż uczeń zdolny to: „uczeń osiągający lepsze wyniki od swoich 
rówieśników, w przypadku, gdy zachowane są jednakowe dla wszystkich warunki pracy, lub 
uzyskujący te same, co inni wyniki przy mniejszym wysiłku”2.  
Każda z tych cech wyróżnia uczniów zdolnych, ale poszczególni uczniowie nie muszą 
posiadać wszystkich wymienionych cech. 
        
       Charakterystyczne dla dzieci wybitnie zdolnych i utalentowanych jest przyśpieszenie 
rozwoju. Wśród cech wyróżniających należą „chęć poznawania nowych zjawisk i sytuacji, 
ponadto uczeń zdolny interesuje się otoczeniem, dobrze sobie radzi z pokonywaniem 
trudności, sam wynajduje sobie problemy, szukając niekonwencjonalnych sposobów ich 
rozwiązania. Dysponuje bogatym słownictwem, wyprzedza w rozwiązywaniu zadań kolegów, 
stawia wiele pytań, niechętnie przyswaja wiedzę w sposób pamięciowy, domaga się 
udowodnienia wszelakich twierdzeń, przejawia najwyższą aktywność twórczą w chwili 
przerabiania nowych partii materiału”3. 

                                                 
1 E. Gondzik, „Praca z uczniem zdolnym”, Katowice 1973, s. 11 
2 W. Okoń, „Słownik pedagogiczny”, Warszawa 1981, s. 363 
3 D. Zaworska-Nikoniuk, Edukacja i dialog, „Uczeń zdolny”, nr 10/1997 
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       Istnieją różne typologie uczniów zdolnych. Ze względu na poziom inteligencji, rodzaj 
zdolności i możliwości twórcze można wyróżnić trzy podstawowe grupy uczniów zdolnych: 
a) uzdolnieni intelektualnie - nazywani „uzdolnionymi akademicko” odnoszą sukcesy   

w uczeniu się, 
b) uzdolnieni w różnych dziedzinach - sztuce, technice, sporcie itp. 
c) uzdolnieni twórczo - charakteryzują się możliwościami kreacyjnymi, a efektami ich 
            pracy są wytwory oryginalne i nowe. 
Podobne kryteria podziału jednostek uzdolnionych zastosował J. Reykowski, który 
wyodrębnił trzy grupy uczniów zdolnych: 
a) „uczniowie, którzy szybciej lub wcześniej mogą opanować dany poziom umiejętności 

(mają oni zdolności potencjalne); 
b) uczniowie, którzy osiągają szczególnie dobre rezultaty w opanowaniu danych 
            sprawności (miarą są tu już wyniki osiągane w toku działania); 
c) uczniowie, którzy są zdolni do tworzenia rzeczy oryginalnych i społecznie 
           wartościowych”4.  
        
       Istnieją cztery podstawowe typy działań nastawionych na rozwój uczniów zdolnych.  
„Są to działania nastawione na:  
a) szybszy rozwój uczniów zdolnych,  
b) na wyposażenie ich w większy zakres wiedzy,  
c) umożliwienie im uzyskania wiedzy o wyższym poziomie trudności,  
d) kształtowanie u uczniów zdolnych myślenia twórczego i rozwijanie oryginalności”.5 
 
       Uważam, iż obecny system oświaty nie umożliwia uczniom zdolnym pełnego 
i wszechstronnego rozwoju. Przede wszystkim należałoby zapewnić nauczycielom 
odpowiednie przygotowanie metodyczne do prowadzenia zajęć z uczniem zdolnym, jak 
również należy usprawnić współpracę nauczycieli, psychologów, lekarzy, pracowników 
administracji, doradców, konsultantów - bez których nie byłoby możliwe praktyczne 
dostosowanie procesu kształcenia do indywidualnych możliwości uczniów. Uważam, iż 
powinny zostać również opracowane specjalne programy nauczania, uwzględniające 
przyspieszony rozwój niektórych uczniów. 
Uczeń zdolny bardzo często burzy porządek myślenia nauczyciela, bowiem nie zawsze 
zgadza się on zgadzać z jego sposobem myślenia czy działania. Poza tym uczniowie zdolni 
dosyć często zadają nauczycielom pytania wykraczające poza materiał nauczania 
obowiązujący na danym szczeblu edukacyjnym. Z własnych obserwacji mogę stwierdzić, iż 
dla niektórych nauczycieli pytania te są kłopotliwe i niejednokrotnie nie potrafią udzielić na 
nie odpowiedzi. 
Zdarza się także, iż uczniowie zdolni są wyobcowani, odizolowani od swoich kolegów, czy 
koleżanek. Często sami wyłączają się z kręgu znajomych, bowiem nie znajdują tam partnerów 
o podobnym poziomie intelektualnym, bądź też są odrzucani przez swoich rówieśników ze 
względu na swoją „inność”.  
       Wydaje mi się, iż nauczyciel ma prawo czasami nie dostrzegać wszystkich zdolnych 
uczniów w klasie. Lecz, aby uniknąć marnowania zdolności i skrzywdzenia wychowanków, 
powinien starać się w każdym uczniu zauważyć jego mocne strony, bowiem bez wątpienia 
każdy człowiek takie posiada.  
 
 
 

                                                 
4 I. Borzym, „Uczniowie zdolni”, Warszawa 1979, s. 19 
5 T. Lewowicki, „Kształcenie uczniów zdolnych”, Warszawa 1980, s. 57 
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