
PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY, 2003, TOM 46, Nr 3, 253-289

Rozwój rozumowania przez analogię
u dzieci głuchych a komunikacja
w języku migowym1

Marcin Bandurski2
Instytut Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie
Tadeusz Gałkowski
Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

THE DEVELOPMENT OF ANALOGICAL REASONING IN DEAF CHILDREN
AND SIGN LANGUAGE COMMUNICATION

Abstract. The purpose of this article is to analyze the results of study on the development of analogical reasoning in deaf 
children coming from two different linguistic environments (deaf children of deaf parents – sign language, deaf children of 
hearing parents – spoken language) and hearing children as well as to compare two groups of deaf children to group of 
hearing children. In order to estimate the development of analogical reasoning, especially the development of understanding 
the different logical relations, two age groups were singled out in each population of children – younger (9- and 10-year-olds) 
and older (12- and 13-year-olds). In this connection it is possible to assess the influence of early and consistent sign language 
communication on the development of conceptual system in deaf children, also to establish whether early and consistent sign 
language communication in the case of deaf children determines the mental development to an equal extent as early and 
consistent spoken language communication in the case of hearing children. The children were given three series of analogy 
tasks based on the different logical relations: 1. Series of verbal analogy tasks (the relations of opposite, part-whole and causa-
lity); 2. Series of numerical analogy tasks (the relations of class membership, opposite and part-whole); 3. Series of figural-
geometric analogy tasks (the relations of opposite and part-whole). It was found that early and consistent sign language 
communication in the case of deaf children plays an almost equivalent role in the development of verbal, numerical and 
spatial reasoning by analogy as early and consistent spoken language communication in the case of hearing children.

Jak pisze Goswami (1991), istotą analogii jest „rozumowanie o relacjach, w szczególności o podobieństwie relacji, 
w wyniku czego zostaje ustalona zgodność między jednym układem relacji a drugim” (s. 1). Klasyczna definicja 
interpretuje analogię jako „równość proporcji [...] obejmującą przynajmniej cztery terminy [...], gdzie drugi 
odnosi się do pierwszego tak, jak czwarty do trzeciego” (za: Goswami, 1991, s. 2). Przykładem takiej analogii, 
zwanej analogią klasyczną, jest następujące zadanie analogii werbalnej: chory : zdrowy :: biedny : ..., w którym 
dwa pierwsze elementy stanowią ze sobą parę, tworząc relację przeciwieństwa, zaś do trzeciego elementu 
dobiera się jako rozwiązanie taki element, który utworzyłby relację odpowiadającą relacji ustalonej w pierwszej 
parze. Podane zadanie odzwierciedla równość proporcji A : B :: C : D, gdzie A ma się do B, jak C do D.
Zdaniem Piageta (Inhelder, Piaget, 1970), analogia jako wyrafinowana strategia rozumowania wyłania się we 
wczesnej młodości (od 11. -12. roku życia). Jak twierdzi Lunzer (1965), formalne rozumowanie operacyjne polega 
na operowaniu wynikami prostych operacji, zwanych operacjami konkretnymi. Prostą operacją logiczną jest 
odkrywanie relacji między obiektami (skóra : but), relacji zwanych relacjami pierwszego/niższego rzędu. 
Natomiast analogie wymagają wnioskowania o podobieństwie relacji, czyli dostrzegania relacji między relacjami 
(skóra : but :: wełna : sweter), relacji zwanych relacjami drugiego/wyższego rzędu. Stąd wnioskowanie 
o podobieństwie relacji jako typowe formalne rozumowanie operacyjne może pojawić się dopiero we wczesnej 
młodości.
Inne stanowisko odnośnie do rozwoju rozumowania przez analogię reprezentuje Jurkowski (1961; 1967), który 
zakłada, że operacje umysłowe we wczesnej młodości uniezależniają się od treści zadań analogii. Treść zadań 
analogii jest rozumiana jako rodzaj relacji logicznych, na których te zadania są oparte. Jak wynika z badań, 
rozumowanie przez analogię i tempo jego rozwoju uwarunkowane są rodzajem relacji zawartych w parach 
poszczególnych analogii; to sugeruje, że zależność operacji umysłowych od rodzaju relacji logicznych, na jakich 
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są przeprowadzane te operacje, zmniejsza się z wiekiem. Dzieci w młodszym wieku szkolnym (9-10 lat) 
poprawnie rozumują, gdy przesłanki dotyczą relacji przeciwieństwa (wschód : zachód :: dzień : ...) lub relacji 
nadrzędności (karp : ryba :: bocian : ...), ale nie są w stanie wnioskować, gdy przesłanki dotyczą relacji 
przyczynowości (wiedza : uczyć się :: zmęczenie : ...). Różnica między treściami analogii z wiekiem ulega redukcji 
i prawie nie występuje u dzieci w starszym wieku szkolnym (13-14 lat).
Źródłem niepowodzeń małych dzieci w wielu zadaniach analogii klasycznych może być wykorzystanie w tych 
zadaniach relacji, które nie są im znane. Jak pokazują badania Goswami i Brown (1990b), dzieci w wieku 4 lat 
pomyślnie rozwiązały zadania analogii obrazkowych, które zawierały fizyczne przyczynowe relacje, np. ciasto : 
pokrojone ciasto :: jabłko : ..., wybierając odpowiedni obrazek z serii różnych obrazków (pokrojone jabłko, 
pokrojony chleb, potłuczone jabłko, piłka, banan). Ponadto dzieci te, rozwiązując kontrolne zadania na 
rozumowanie przyczynowe, które składały się z obrazków przyczynowo przekształconych obiektów, np. 
pokrojone ciasto, pokrojone jabłko i pokrojony chleb, często znajdowały przyczynowy czynnik odpowiedzialny za 
przekształcenie wspomnianych obiektów wśród serii obrazków możliwych czynników, np. nóż, woda i słońce. Te 
kontrolne zadania sprawdzały wiedzę dzieci o relacjach używanych w analogiach. Wyniki sugerują, że małe 
dzieci mogą być zdolne do dostrzegania relacji wyższego rzędu, pod warunkiem, że będzie się im prezentować 
analogie oparte na relacjach, które są częścią ich wiedzy.
Dodatkowe poparcie dla twierdzeń Goswami (1991; 1996) o znaczeniu znajomości relacji w rozwiązywaniu zadań 
analogii pochodzi z badań Alexander i jej współpracowników (1987; 1989). W tych badaniach 4-letnie dzieci 
z powodzeniem rozwiązały zadania analogii geometrycznych oparte na relacjach koloru, kształtu i rozmiaru 
(duże czerwone koło : małe czerwone koło :: duży niebieski kwadrat : ...), wyszukując w zestawie odpowiednią 
figurę. Natomiast Goswami (1989) przeprowadziła podobne badania z użyciem zadań analogii geometrycznych, 
które zawierały relacje proporcji, np. połowa koła : połowa prostokąta :: ćwierć koła : .... Dzieci w wieku 4 lat 
posługiwały się strategią opartą na podobieństwie relacji, wyszukując w zestawie odpowiedni element figury.
Z drugiej strony, Sternberg i Nigro (1980) stwierdzili, że przy rozwiązywaniu zadań analogii werbalnych dzieci 
w wieku 9 i 12 lat często używają skojarzeń jako „substytutu pełnego rozumowania przez analogię”, gdyż 
w zadaniu: wąski : szeroki :: pytanie : (próba, stwierdzenie, odpowiedź, pytać) wyraz pytanie jest silnie 
skojarzony z określeniem odpowiedź. Zatem w pewnych sytuacjach rozwiązania skojarzone z terminem C mogą 
być prawidłowe. Natomiast 15-letnie dzieci używają strategii opartej raczej na podobieństwie relacji niż na sko-
jarzeniach z terminem C. Na ich podstawie wyróżnili oni dwa poziomy rozwiązań analogii werbalnych, które 
odpowiadają Piagetowskim stadiom operacji konkretnych i formalnych. Ponadto Goldman i jej współpracownicy 
(1982) wnioskują, że ośmiolatki, rozwiązując zadania analogii werbalnych, mają trudności we wnioskowaniu 
o relacji między terminami A i B. Trudności te mogą odzwierciedlać ogólny brak koncentracji uwagi na 
wspomnianych terminach analogii. Stąd mają one tendencję do wybierania bądź też wytwarzania takich 
terminów D, które są mocno skojarzone z terminem C.
Jak wynika z badań Goswami i Brown (1990a), dzieci w wieku 4 lat, rozwiązując najpierw kontrolne zadania 
tematyczne, które były złożone z terminu C analogii (pies : ...) oraz alternatywnych rozwiązań (buda, kość, kot, 
inny pies), wybierały dwie pierwsze odpowiedzi jako skojarzenia z terminem C. Następnie dzieci te, rozwiązując 
zadania analogii obrazkowych oparte na relacjach tematycznych (ptak : gniazdo :: pies : ...) i podawane z tymi 
samymi alternatywnymi rozwiązaniami, wskazywały przeważnie na rozwiązania, które odwzorowały relację 
zachodzącą między terminami A i B (buda). Oznacza to, że dzieci są świadome istnienia i konieczności użycia 
zasady relacyjnego podobieństwa, a więc posiadają one kompetencję w rozumowaniu przez analogię, która jest 
niezależna od skojarzeniowych mechanizmów. Poza tym ważnym aspektem ich badań jest to, że zadania 
analogii obrazkowych oparte były na znanych relacjach. Wskazywać to może, że zdolność do dostrzegania 
podobieństwa między relacjami jest uwarunkowana znajomością relacji, na jakich oparte są zadania analogii.
Zdolność do dostrzegania relacji wyższego rzędu już wcześniej pojawia się w rozwoju dziecka i nie może być 
powiedziane – zdaniem Goswami (1991; 1996) – że zdolność ta podlega rozwojowi, jak sugeruje Piaget. 
Warunkiem pojawienia się tej zdolności we wczesnym okresie rozwoju jest obniżenie stopnia trudności zadań 
poprzez zastosowanie relacji, które są znane małym dzieciom. Jak twierdzi Goswami (1991), tym, co podlega 
rozwojowi, jest metapoznawcza umiejętność, która wiąże się ze zdolnością do świadomego, celowego używania 
relacji wyższego rzędu w rozwiązywaniu zadań niezależnie od treści zadań.
Badania nad rozwojem umysłowym dzieci głuchych obejmowały użycie wyłącznie niewerbalnych zadań 
poznawczych, gdyż wyniki uzyskane na podstawie werbalnych zadań poznawczych nie odzwierciedlałyby ich 
ogólnego rozwoju umysłowego (Furth, 1964). Jak pokazują badania (Furth, 1964; 1966; 1971b; 1991; Furth, 
Youniss, 1975; Ottem, 1980), dzieci głuche w młodszym wieku szkolnym (6-11 lat), czyli w wieku, na jaki 
przypada okres operacji konkretnych, nie różnią się od swoich słyszących rówieśników w dziedzinie rozumienia 
i używania niewerbalnej relacji część–całość, pojęć identyczności i symetrii, pojęć liczbowych, zasad podwójnego 
wyboru, oraz przechodniości relacji, relacji przestrzennych, zasad klasyfikacji figur. Natomiast dzieci głuche 
w starszym wieku szkolnym (12-18 lat), na jaki przypada okres operacji formalnych, są zdolne – podobnie jak 
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ich słyszący rówieśnicy – do rozumienia i używania pojęcia prawdopodobieństwa, prostych logicznych wyrażeń 
symbolicznych. Ponadto stwierdza się między dziećmi głuchymi i słyszącymi różnice ilościowe i jakościowe 
w niektórych sferach myślenia logicznego, takich jak rozumienie i używanie pojęcia przeciwieństwa, zasad 
konserwacji ciężaru i płynu oraz złożonych logicznych wyrażeń symbolicznych. To, że istnieje podobieństwo 
ilościowe i jakościowe między tymi dziećmi w wielu sferach myślenia logicznego, oznacza – zdaniem Furtha 
(1971b; 1991) – że język nie jest warunkiem wstępnym do rozwoju struktur logicznych. Większość dzieci 
głuchych wykazuje opóźnienie w rozwoju „języka społeczeństwa”, jak również nie ma wystarczającego kontaktu 
z językiem migowym. Możliwym wyjaśnieniem jest to, że dzieci te konstruują własne symbole werbalne (gesty3) 
i niewerbalne (wyobrażenia), które oddziałują na ich rozwój umysłowy. Sugeruje to, że czynniki biologiczne 
odgrywają istotną rolę w rozwoju struktur myślenia logicznego u dzieci głuchych, prowadząc poprzez kolejne 
etapy ich rozwoju do pojawienia się pewnych form myślenia formalnego.
Ostatnio w celu wyjaśnienia wpływu czynników genetycznych i środowiskowych na rozwój umysłowy dzieci 
głuchych wyodrębniono dwie grupy dzieci głuchych w obrębie populacji tych dzieci: grupę dzieci głuchych 
rodziców głuchych (DGRG) i grupę dzieci głuchych rodziców słyszących (DGRS). Zakłada się, że DGRG mają 
wczesny i stały kontakt z językiem migowym, podczas gdy DGRS mają kontakt jedynie z językiem mówionym, 
o ile ich słyszący rodzice nie posługują się językiem migowym w interakcji z nimi (Braden, 1994; Meadow, 1980). 
Jak wynika z badań (Braden, 1987; Brill, 1974; Conrad, Weiskrantz, 1981; Courtin, 1997; 2000a; 2000b; 
Courtin, Melot, 1998; Dolman, 1983; Sisco, Anderson, 1980; Zwiebel, 1987), wczesna i konsekwentna komuni-
kacja w języku migowym umożliwia wykształcenie się u dzieci głuchych werbalnego i niewerbalnego systemu 
symbolicznego, który stanowi narzędzie prowadzące do ich rozwoju umysłowego, a zwłaszcza ukształtowania się 
złożonego systemu pojęciowego. Czynnik ten przyczynia się także do wyrafinowanego udoskonalenia zdolności 
poznawczych dzieci głuchych w dziedzinie myślenia kategorialnego (Courtin, 1997), myślenia przestrzennego 
(Conrad, Weiskrantz, 1981; Sisco, Anderson, 1980), niewerbalnego rozumowania przyczynowo-skutkowego 
(Sisco, Anderson, 1980) i rozumienia stanów umysłowych (Courtin, 2000b; Courtin, Melot, 1998) oraz do 
pojawienia się giętkości poznawczej w ich myśleniu (Courtin, 1997; 2000a). Zatem DGRG mogą przewyższać pod 
tym względem swoich słyszących rówieśników mających wczesny i stały kontakt z językiem mówionym (DSRS). 
Natomiast DGRS z powodu późnego i niewystarczającego kontaktu z językiem migowym są opóźnione w rozwoju 
pewnych niewerbalnych sfer myślenia logicznego, takich jak abstrakcyjne rozumowanie przestrzenne (Braden, 
1987; Conrad, Weiskrantz, 1981), rozumienie zasad konserwacji płynu (Dolman, 1983). Z drugiej strony DGRG 
– w przeciwieństwie do DGRS – mają genetycznie uwarunkowaną głuchotę, której nie towarzyszą inne 
dodatkowe upośledzenia (np. deficyty fragmentaryczne, lekkie opóźnienie umysłowe), i to wskazuje, że 
interakcja czynników biologicznych i środowiskowych decyduje o ogólnym rozwoju umysłowym tych dzieci 
(Akamatsu, Musselman, Zwiebel, 2000; Kusche, Greenberg, Garfield, 1983). Ponadto język migowy jest 
traktowany jako język werbalny (Farris, 1994; Hoemann, 1991; Klima, Bellugi, 1979; Marschark, 1993; 
Marschark i in., 1997), gdyż jest on w pełni rozwiniętym systemem językowym, który ma złożoną strukturę 
gramatyczną, możliwość operowania określeniami abstrakcyjnymi i związkami logicznymi, a także for-
mułowania dobrze zorganizowanych zdań. Stąd możliwe byłoby zbadanie werbalnych sfer myślenia logicznego 
u dzieci głuchych przy zachowaniu ścisłych procedur metodologicznych.
Rozwój rozumowania przez analogię u dzieci głuchych był badany przez Panasiuk (1990) i Sharpe (1985). 
Z badań Panasiuk (1990) wynika, że dzieci głuche w wieku 10, 12 i 14 lat nie dorównują swoim słyszącym 
rówieśnikom pod względem rozumienia i używania różnych relacji logicznych (przeciwieństwo, podrzędność 
i część-całość) w trzech sferach rozumowania przez analogię (werbalne, numeryczne i przestrzenne). Panasiuk 
twierdzi, że uszkodzenie zmysłu słuchu uniemożliwia komunikację w języku mówionym, i w ten sposób sprzyja 
rozwojowi konkretno-obrazowych operacji umysłowych u dzieci głuchych. Natomiast badania Sharpe (1985) 
wykazały, że młodzież głucha (wyłącznie DGRS) w wieku od 14 do 19 lat ujmuje relacje wyższego rzędu 
w zadaniach analogii werbalnych i geometrycznych gorzej niż dobrana wiekowo młodzież słysząca. Zdaniem 
Sharpe, początkowy sposób komunikacji, odzwierciedlany dzięki użyciu języka mówionego bądź języka 
migowego, jest przesłanką do rozwoju wyższych złożonych procesów poznawczych, a nie biegłość w którymkol-
wiek z języków, i odpowiada on za odmienne dokonania głuchej i słyszącej młodzieży we wspomnianych 
zadaniach. Oralno-audytywny sposób komunikacji dzieci słyszących dostarcza doświadczenia zmysłowego, które 
ułatwia percepcję kontrastu bardziej efektywnie niż doświadczenie zmysłowe będące źródłem gestowo-
wizualnego sposobu komunikacji4 dzieci głuchych. Taka percepcja kontrastu obejmuje analizę wypowiedzi 

3 Zgodnie z twierdzeniem McNeilla (1985) i Marscharka (1993), gesty są symbolami werbalnymi, które mogą umożliwić 
małym dzieciom głuchym i słyszącym rozpoznawanie określonych właściwości leżących u podstaw znaczeń ich pierwszych 
znaków migowych i słów. Zatem gesty te pełnią funkcję symboliczną, która polega nie tylko na reprezentowaniu elementów 
rzeczywistości, ale również na ułatwianiu tym dzieciom przyswajania wszystkich semantycznych cech znaków migowych 
i słów. 
4 Sharpe ma na myśli język migowy używany przez osoby głuche w obrębie społeczności głuchych, zatem ten sposób 
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mówionych, które zawierają kontrast na kilku poziomach, zatem prowadzi ona do złożonego poznania 
i hierarchicznego rozwoju poznawczego, w przeciwieństwie do percepcji kontrastu obejmującej analizę 
wypowiedzi migowych.

ZA O ENIA IŁ Ż  HIPOTEZY

Jak już wspomniano, młodzież głucha nie mająca wczesnego i stałego kontaktu z językiem migowym uzyskała 
gorsze wyniki w zadaniach analogii niż młodzież słysząca. Wyniki te mogą świadczyć – według Sharpe (1985) – 
o nieefektywności gestowo-wizualnego sposobu komunikacji, który jest używany przez osoby głuche. Można 
przyjąć założenie, że brak uwzględnienia w jej badaniu młodzieży głuchej mającej wczesny i stały kontakt 
z językiem migowym doprowadził do sformułowania wyżej wspomnianego wniosku. Dlatego należy ponownie 
rozpatrzyć możliwość, że gestowo-wizualny sposób komunikacji – w równym stopniu co oralno-audytywny 
sposób komunikacji – ułatwia percepcję kontrastu niezbędnego do złożonego poznania, o ile zarówno dzieci 
głuche (język migowy), jak i dzieci słyszące (język mówiony) mają od urodzenia stały kontakt z właściwymi im 
systemami językowymi. Jednak należy przy tym podkreślić, że gestowo-wizualny sposób komunikacji dzieci 
głuchych dostarcza im nieco innego doświadczenia zmysłowego niż oralno-audytywny sposób komunikacji dzieci 
słyszących, co niekoniecznie musi oznaczać, że gestowo-wizualny sposób komunikacji jest gorszy od sposobu 
oralno-audytywnego. Należy również przyjąć, że znaki migowe, które nie mogą być traktowane jako substytuty 
słów, lecz jako ich odpowiedniki, umożliwiają przekaz informacji zawierających treści o różnym stopniu 
abstrakcyjności, zatem pozwalają dzieciom głuchym na wzbogacenie doświadczeń poznawczych.
Zgodnie z powyższymi założeniami, przyjęto następujące hipotezy, które będą poddawane empirycznej 
weryfikacji:
Hipoteza 1: Zdolność dzieci głuchych do ujmowania relacji analogicznych wyrażanych werbalnie i niewerbalnie 
jest zbliżona do zdolności dzieci słyszących, przy czym wczesna i konsekwentna komunikacja w języku migowym 
decyduje o pojawieniu się u dzieci głuchych tych zdolności w tym samym czasie, co u dzieci słyszących mających 
wczesny i stały kontakt z językiem mówionym.
Z powyższej hipotezy o charakterze ogólnym wyprowadzono następujące hipotezy szczegółowe:
Hipoteza 2: Dzieci głuche mające wczesny i stały kontakt z językiem migowym w podobny sposób rozumieją 
różne relacje wyrażane w języku migowym co dzieci słyszące mające wczesny i stały kontakt z językiem 
mówionym i ujmujące relacje wyrażane w języku mówionym.
Hipoteza 3: Kształcenie dzieci głuchych, mających wczesny i stały kontakt z językiem migowym, w sztucznym 
systemie znaków migowych5 bądź w języku mówionym przyczynia się do nieco późniejszego pojawienia się 
zdolności do ujmowania relacji liczbowych, niż ma to miejsce w przypadku dzieci słyszących mających wczesny 
i stały kontakt z językiem mówionym.
Hipoteza 4: Wczesne i konsekwentne wystawienie na oddziaływanie struktur gramatycznych języka migowego – 
w przeciwieństwie do wczesnego i konsekwentnego wystawienia na oddziaływanie gramatyki języka mówionego 
– wyznacza różnice między dziećmi głuchymi a słyszącymi w zakresie ujmowania relacji przestrzennych na 
niekorzyść tych drugich.
W toku weryfikowania na drodze empirycznej wyżej sformułowanych hipotez dokonana zostanie analiza 
określonej zmiennej niezależnej, jaką jest sposób komunikacji (język migowy, język mówiony). Zmienną zależną, 
na którą – zgodnie z powyższymi założeniami – może oddziaływać zmienna niezależna, będzie poziom 
rozumowania przez analogię u dzieci głuchych, a w szczególności poziom rozumienia relacji logicznych 
wyrażanych werbalnie i niewerbalnie.

METODA

Charakterystyka badanych grup
Badaniom poddano ogółem 104 dzieci. Wszystkie dzieci były w normie intelektualnej. Z badań wyeliminowano 
te, które miały dodatkowe upośledzenie od urodzenia. Przy doborze grupy do badań brano pod uwagę takie 
czynniki, które mogą decydować o poziomie ich rozwoju poznawczego:

komunikowania się nie jest oparty na gramatyce języka mówionego. 
5 Sztuczny system znaków migowych jest gestową reprezentacją języka mówionego, tzn. znaki migowe, które towarzyszą 
słowom, są wytwarzane podczas formułowania zdań zgodnie z zasadami gramatyki języka mówionego. System ten jest 
wyłącznie systemem komunikacyjnym (a nie systemem językowym), który został stworzony dla celów edukacyjnych. Jest on 
używany przeważnie przez słyszących nauczycieli i wychowawców w interakcji z dziećmi głuchymi. W tym przypadku 
sztuczny system znaków migowych jest oparty na języku polskim. 
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(1) wiek – badaniami objęto dzieci w wieku od 9 do 11 lat (młodsza grupa wiekowa) i od 12 do 14 lat (starsza 
grupa wiekowa); wiek każdej z grup obejmował charakterystyczne okresy rozwoju myślenia wyróżnione przez 
Piageta: młodsza grupa – stadium operacji konkretnych; starsza grupa – stadium operacji formalnych;
(2) środowisko językowe – badaniami objęto: dzieci głuche rodziców głuchych, mające wczesny i stały kontakt 
z językiem migowym; dzieci głuche rodziców słyszących, mające kontakt z językiem mówionym; dzieci słyszące 
rodziców słyszących, mające wczesny i stały kontakt z językiem mówionym.

Tabela 1.
Dane dotyczące grup badanych dzieci
Kategorie
wiekowa
i środowiskowa

Klasa Ogólna 
liczba 
badanych

Liczba 
dziewcząt

Liczba 
chłopców

Wiek naj-
młodszego 
dziecka

Wiek naj-
starszego 
dziecka

Średni 
wiek bada-
nych

Młodsze dzieci 
głuche rodziców 
głuchych

III SP
IV SP

8
8

4
4

4
4

8; 8 10; 8 9; 10

Starsze dzieci 
głuche rodziców 
głuchych 

VI SP
I G

8
8

4
4

4
4

11; 5 14; 6 12; 10

Młodsze dzieci 
głuche rodziców 
słyszących

IV SP* 16 8 8 9; 6 13; 5 10; 9

Starsze dzieci 
głuche rodziców 
słyszących

VI SP
I G

8
8

4
4

4
4

12; 1 14; 0 13; 1

Młodsze dzieci 
słyszące rodziców 
słyszących

III SP
IV SP

10
10

5
5

5
5

8; 11 10; 10 9; 11

Starsze dzieci sły-
szące rodziców 
słyszących

VI SP
I G

10
10

5
5

5
5

12; 0 13; 10 12; 10

SP – szkoła podstawowa; G – gimnazjum; * badaniami nie zostały objęte dzieci z klasy trzeciej, gdyż nie rozumiały one instrukcji podawanych 
w języku migowym (było pięcioro takich dzieci), zatem badacze zdecydowali nie badać tych dzieci.

Informacje na temat środowiska językowego badanych dzieci głuchych były dostarczane przez nauczycieli 
i psychologów szkolnych. Żaden z rodziców słyszących dzieci głuchych nie miał kontaktu z językiem migowym aż 
do czasu, kiedy dziecko zaczęło uczęszczać do przedszkola (w wieku 6 lat). Rodzice słyszący nie komunikowali się 
ze swoimi dziećmi głuchymi w języku migowym, a rodzice głusi posługiwali się językiem migowym w kontakcie 
ze swoimi dziećmi głuchymi. Niektóre dzieci głuche rodziców słyszących miały głuche rodzeństwo (4 dzieci 
w młodszej grupie i 2 dzieci w starszej grupie). Z badań wyeliminowano te dzieci głuche rodziców głuchych, 
które nie miały wczesnego i stałego kontaktu z językiem migowym, gdyż celem badań było oszacowanie wpływu 
wczesnej i konsekwentnej komunikacji w języku migowym na rozwój poznawczy dzieci głuchych. Dzieci te nie 
były w stanie posługiwać się językiem migowym bądź komunikowały się za pomocą kilku znaków migowych. 
Potwierdzili to nauczyciele, którzy wspominali również o tym, że ich głusi rodzice nie komunikowali się z nimi 
w języku migowym. Wszystkie dzieci głuche uczęszczały do szkół, gdzie nauczyciele używali albo sztucznego 
systemu znaków migowych, albo języka mówionego. Pod względem audiologicznym wszystkie dzieci z uszko-
dzeniem słuchu miały poważną i głęboką prelingwalną głuchotę (powyżej 80 dB w lepszym uchu). Informacje 
o stopniu ubytku słuchu pochodzą ze szkolnych zapisów. Dane o grupach dzieci przedstawia tabela 1.
Badania przeprowadzono w ośrodkach szkolno-wychowawczych dla dzieci głuchych i niedosłyszących 
w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Wejherowie, Lublinie, Otwocku i we Wrocławiu, a także w szkole podstawowej 
i gimnazjum publicznym w Warszawie.

Charakterystyka zada  analogiiń
Do badań dobrano trzy serie zadań analogii opartych na relacjach werbalnych, liczbowych i przestrzennych. 
Kolejność podawania poszczególnych serii zadań była jednakowa dla wszystkich badanych dzieci: (1) seria zadań 
analogii werbalnych; (2) seria zadań analogii liczbowych; (3) seria zadań analogii figuralno-geometrycznych.
Czas rozwiązywania poszczególnych zadań był ograniczony do 90 s. Wyeliminowano pomiar czasu reakcji, a więc 
wszystkie serie zadań miały charakter wydolnościowy, a nie szybkościowy.
Aby wyeliminować możliwość uczenia się, wszystkie zadania analogii były podawane w ustalonym porządku – 
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zgodnie z zasadą kolejności. W każdej serii zadania analogii oparte na tym samym rodzaju relacji logicznych 
były prezentowane oddzielnie.
Prezentacja każdej serii zadań analogii była poprzedzona podaniem instrukcji treściowo właściwej do każdej 
z serii, przy czym treść instrukcji przekazywano dzieciom głuchym w języku migowym, a dzieciom słyszącym – 
w języku mówionym. W razie potrzeby udzielano im dodatkowych objaśnień.
Zadania analogii werbalnych. Analogie werbalne zaczerpnięto z serii zadań analogii werbalnych 
wykorzystywanych przez Jurkowskiego (1967), Pietrulewicza (1983) i Panasiuk (1990; 1995). Użyto zadań 
analogii werbalnych zawierających trzy rodzaje relacji, które – zdaniem Jurkowskiego (1967) – mają uprzy-
wilejowane miejsce w psychologii myślenia: przeciwieństwo, część-całość i przyczynowość. Uwzględniono te 
rodzaje relacji, gdyż celem badań było sprawdzenie, czy dzieci głuche w starszym wieku szkolnym, a więc 
w wieku, na jaki przypada okres operacji formalnych, w którym operacje umysłowe uniezależniają się od rodzaju 
relacji logicznych, są w stanie rozumieć relacje logiczne bez względu na ich rodzaj. Rozumienie relacji 
niezależnie od ich rodzaju jest dowodem osiągnięcia poziomu myślenia formalnego.
Zadania analogii werbalnych miały charakter zadań inwencyjnych, czyli wymagały wytworzenia brakującego 
terminu, który spełniłby analogię. Przedstawiano je dzieciom głuchym w języku migowym, a dzieciom słyszącym 
najpierw w języku mówionym, potem w języku pisanym. Przy ustalaniu listy zadań analogii werbalnych 
dobierano takie wyrazy i znaki migowe, które nie różniły się między sobą pod względem przynależności do 
kategorii: gramatycznych (wyrazy i odpowiadające im znaki migowe należą do jednej z typowych grup: 
rzeczowników, czasowników, przymiotników czy też przysłówków), leksykalno-frekwencyjnych (występują one 
równie często w użyciu), leksykalno-semantycznych (znaczenia wyrazów i odpowiadających im znaków 
migowych niemal pokrywają się). Takie postępowanie jest zgodne z zaleceniami Jurkowskiego (1990) 
dotyczącymi przestrzegania zgodności treściowej między wyrazami języka obcego a wyrazami języka ojczystego. 
Dobrane w ten sposób wyrazy i znaki migowe stanowiły terminy analogii.
Przy prezentowaniu próbnych zadań analogii werbalnych: jajko : kura :: mleko : ... i lato : deszcz :: zima : ... 
podawano instrukcję, której treść brzmiała: „Przeczytaj uważnie trzy kolejne wyrazy. Dwa pierwsze wyrazy 
stanowią ze sobą parę. Porównaj je ze sobą. Potem masz trzeci wyraz, do którego sam dobierzesz czwarty. 
Musisz to uzupełnić tak, aby powstała para podobna do tej, którą tworzą pierwszy i drugi wyraz”. Podczas 
podawania zadań analogii werbalnych dzieciom głuchym wyrazy – stanowiące terminy analogii – zastąpiono 
znakami migowymi, a instrukcję zmodyfikowano.
Seria zadań analogii werbalnych liczyła po 24 próby, przy czym każda relacja logiczna zawarta była w 8 
próbach. Listę zadań analogii werbalnych zamieszczono w Aneksie 1. Zadania te pogrupowano według 
określonej relacji logicznej i oznaczono numerem kolejnym.
W celu dokonania oceny rozwiązań zadań analogii werbalnych zastosowano sformułowane przez Jurkowskiego 
(1967) zasady wyodrębniania rozwiązań poprawnych i błędnych. W odniesieniu do zadań dotyczących relacji 
część–całość zwrócono uwagę na to, że podana w rozwiązaniu całość powinna być zbliżona stopniem do całości 
w pierwszym członie analogii. W stosunku do relacji przeciwieństwa zwrócono uwagę na mieszanie dwu relacji, 
które nie są identyczne pod względem logicznym: przeciwieństwa i negacji. Natomiast w stosunku do relacji 
przyczynowości zwrócono uwagę na to, że skutek musi mieć charakter bezpośredni. Ponadto odpowiedzi musiały 
być poprawne pod względem formy: powinny one mieć odpowiednią liczbę, przypadek, tryb, czas. Zgodnie 
z zaleceniami Jurkowskiego (1967), przy ocenianiu rozwiązań błędy ortograficzne dzieci słyszących powinny być 
pomijane, gdyż celem badań było sprawdzenie zdolności rozumowania przez analogię, a nie umiejętności 
pisania.
Zadania analogii liczbowych. Serię zadań analogii liczbowych zapożyczono z eksperymentu 
przeprowadzonego przez Panasiuk (1990). Seria ta zawierała trzy rodzaje relacji: przeciwieństwo, podrzędność 
i część–całość. Uwzględnienie tych trzech rodzajów relacji miało na celu sprawdzenie, czy starsze dzieci głuche 
potrafią ujmować relacje logiczne niezależnie od ich rodzaju.
Zadania analogii liczbowych miały charakter zadań selekcyjnych, czyli wymagały zaznaczenia wybranej 
odpowiedzi, która mogłaby spełnić analogię.
Podczas podawania pierwszego zadania analogii liczbowej udzielano instrukcji, której treść brzmiała: „Przypatrz 
się uważnie trzem szeregom liczb. Dwa pierwsze szeregi stanowią ze sobą parę. Porównaj je ze sobą. Następnie 
masz trzeci szereg liczb, do którego musisz dobrać taki szereg liczb z podanych niżej w nawiasach szeregów, aby 
powstała para podobna do tej, którą tworzą pierwszy i drugi szereg liczb”.
Seria zadań analogii liczbowych zawierała 18 prób, przy czym każda relacja logiczna liczyła po 6 prób. Seria ta 
przedstawiała rozmaite funkcje matematyczne. Zestaw zadań analogii liczbowych zamieszczono w Aneksie 2. 
Zadania oznaczone są numerem kolejnym i symbolem określającym relację (a – przeciwieństwo, b – 
podrzędność, c – część–całość).
Zadania analogii figuralno-geometrycznych. Seria zadań analogii figuralno-geometrycznych została 
skonstruowana przez Panasiuk (1990; 1995), która wykorzystała tę serię do badań nad rozumowaniem przez 
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analogię u głuchych i słyszących dzieci. Seria ta uwzględniała tylko dwie relacje: przeciwieństwo i część–całość, 
gdyż – zdaniem autorki (1995) – „trudno było ustalić graficzny obraz stosunku logicznego w relacji podrzędność” 
(s. 133).
Zadania analogii figuralno-geometrycznych miały charakter zadań selekcyjnych, zatem wymagały wybrania 
spośród czterech różnych figur tej, która uzupełniłaby drugą parę analogii zgodnie z określoną relacją logiczną.
Przed podaniem serii zadań analogii wyjaśniono: „Popatrz uważnie na te trzy figury. Dwie pierwsze figury 
tworzą ze sobą parę. Porównaj je ze sobą. Teraz popatrz na trzecią figurę, do której należy dobrać taką figurę 
z tych czterech figur, które są w nawiasie, aby powstała para podobna do tej, którą tworzą pierwsza i druga 
figura”.
Seria zadań analogii figuralno-geometrycznych miała 12 prób, po 6 prób dla obu relacji logicznych. Zestaw 
zadań analogii figuralno-geometrycznych jest zamieszczony w Aneksie 3. Zadania oznaczone są numerem 
kolejnym i symbolem określającym relację (a – przeciwieństwo, b – część–całość).

Procedura badawcza
Badania przeprowadzono w pomieszczeniach szkolnych, w warunkach sprzyjających koncentracji uwagi na 
zadaniu. Wszystkie badania miały charakter indywidualny, czyli w eksperymencie uczestniczyły wyłącznie dwie 
osoby: eksperymentator i osoba badana. Eksperyment składał się z jednej sesji. Dzieci głuche i słyszące były 
badane przez głuchego badacza (Marcina Bandurskiego), który potrafi komunikować się ze słyszącymi osobami, 
odczytując wypowiedzi z ich ust. W wieku trzech lat stracił on słuch, zatem może poprawnie wymawiać słowa 
i zdania w języku polskim (biegle posługuje się językiem polskim). Ponadto słyszący pedagodzy szkolni pomagali 
mu przekazywać instrukcje dotyczące zadań analogii, kiedy dzieci słyszące nie rozumiały tych instrukcji.
Sesja zaczynała się od nawiązania kontaktu z badanym dzieckiem. W tym celu inicjowane były rozmowy poprzez 
zadawanie pytań dotyczących tego, jakie zainteresowania ma dziecko, czy lubi się uczyć, jakie przedmioty 
szkolne lubi itp. Ponadto dzieciom głuchym rodziców głuchych zadawano pytania odnośnie do tego, czy ich 
rodzice posługują się językiem migowym, a także obserwowano, czy potrafią one biegle posługiwać się tym 
językiem. Celem było wyeliminowanie z badań tych DGRG, które nie miały od urodzenia stałego kontaktu 
z językiem migowym.
Każde badane dziecko było informowane, że będzie rozwiązywało ciekawe zadania. Następnie po przekazaniu 
instrukcji i dodatkowych wyjaśnień podawano w ustalonej kolejności trzy serie zadań analogii. Obserwowano na 
bieżąco czynności badanego dziecka, które polegały w serii zadań analogii werbalnych na samodzielnym 
wytworzeniu terminu spełniającego analogię, a w serii zadań analogii niewerbalnych – na zaznaczeniu wybranej 
odpowiedzi. Podczas rozwiązywania zadań analogii werbalnych dzieci słyszące najpierw podawały odpowiedzi 
w języku mówionym, następnie same zapisywały te odpowiedzi na kartce (odpowiedzi w obu językach pokrywały 
się ze sobą), a dzieci głuche podawały w języku migowym odpowiedzi, które następnie były zapisywane przez 
eksperymentatora. Po sesji wyniki dziecka były notowane na arkuszu zapisu wyników. Sesja z młodszymi 
dziećmi trwała od 45 do 60 min., a ze starszymi – od 30 do 45 min.

WYNIKI
ROZWÓJ WERBALNEGO ROZUMOWANIA PRZEZ ANALOGIĘ

Niniejsza część artykułu jest poświęcona rozumieniu przez dzieci głuche i słyszące relacji werbalnych o różnym 
stopniu trudności (przeciwieństwo, część–całość i przyczynowość).

Relacja przeciwie stwań
Najłatwiejszą relacją dla niemal wszystkich grup okazała się relacja przeciwieństwa, która charakteryzuje się 
najwyższymi przeciętnymi wynikami.

Tabela 2.
Średnie i odchylenia standardowe w zadaniach analogii werbalnych opartych na relacji przeciwieństwa
Grupa wiekowa DGRG DGRS DSRS

M S M S M S

Młodsza
Starsza

5,2500
6,1250

0,854
0,881

2,1250
5,8750

1,994
0,881

5,9000
6,9500

1,021
1,097

M – średnia arytmetyczna; S – odchylenie standardowe
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Tabela 3.
Wartości testu t i poziomy istotności różnic między średnimi wynikami: a) poszczególnych grup środowiskowych 
na obu poziomach wiekowych; b) grup wiekowych (młodszej i starszej) w każdej populacji
Zestawienie młodszych grup 
środowiskowych

Zestawienie starszych grup 
środowiskowych

Zestawienie grup 
wiekowych (młodszej 
i starszej) w populacji

DGRG-DGRS, t(20) = 5,77, 
p<0,05
DGRG-DSRS, t(34) = 2,04, 
p<0,05
DGRS-DSRS, t(25) = 6,90, 
p<0,05

DGRG-DGRS, t(30) = 0,80, n. i.
DGRG-DSRS, t(34) = 2,44, 
p<0,05
DGRS-DSRS, t(34) = 3,18, 
p<0,05

DGRG, t(30) = 2,85, p<0,05
DGRS, t(21) = 6,89, p<0,05
DSRS, t(38) = 3,14, p<0,05

t – wartość funkcji testu Studenta; p – poziom istotności

Z wyjątkiem zestawienia starszych grup DGRG i DGRS, we wszystkich pozostałych grupach stwierdzono istotne 
różnice między średnimi wynikami w zakresie rozumienia relacji przeciwieństwa. W populacji DGRS zaznacza 
się większy przyrost osiągnięć niż w pozostałych grupach (DGRG i DSRS). W zakresie ujmowania relacji 
przeciwieństwa między grupami wiekowymi młodszą i starszą istnieje istotne zróżnicowanie w każdej populacji. 
Ogólny 3-czynnikowy model ANOVA z powtórzonymi pomiarami został zastosowany do poszukiwania interakcji 
między członkiem grupy, wiekiem i zadaniem. Ponieważ interakcja trzech czynników była istotna 
[F(14,686) = 3,79; p<0,0001], analiza została przeprowadzona przez oddzielne ANOVA dla poszczególnych 
zadań, łącznie z testami LSD. Dla werbalnej relacji przeciwieństwa na podstawie modelu ANOVA stwierdzono 
istotne oddziaływanie wieku [F(1,98) = 65,82; p<0,0001], istotne oddziaływanie grupy [F(2,98) = 38,30; 
p<0,0001] i istotną interakcję między wiekiem a grupą [F(2,98) = 15,33; p<0,0001]. Testy LSD wykazały, że 
w obu grupach DGRS wyniki są niskie. Wszystkie młodsze grupy miały niższe wyniki w porównaniu ze 
starszymi grupami. Wyniki młodszej grupy DGRG nie różnią się istotnie od wyników młodszej grupy DSRS, zaś 
w starszej grupie DGRG wyniki są nieco niższe.
Analiza jakościowa. Przy rozwiązywaniu zadania 22 (sprzedawać : kupować :: odpoczywać : …) dzieci słyszące 
uzupełniały analogię wyrazami pracować, robić, biegać, męczyć się. Natomiast dzieci głuche pochodzące z dwóch 
środowisk językowych miały tendencję do uzupełniania tej analogii jednym terminem (pracować). Dzieci 
słyszące potrafią wyjść poza schematyczne związki i operować szerszym zakresem terminów. Zestawienie 
błędnych rozwiązań podawanych przez wszystkie grupy dzieci w wielu zadaniach pozwoli wnioskować o braku 
różnic jakościowych między nimi. Przy rozwiązywaniu próby 22 (sprzedawać : kupować :: odpoczywać : ...), dzieci 
podawały określenia mające charakter skojarzeniowy lub sytuacyjny, takie jak leżeć, leniuchować, nie pracować. 
Natomiast niewłaściwe rozwiązania podawane przez młodsze DGRS stanowią odrębną kategorię błędów. Niemal 
wszystkie zadania były uzupełniane terminami, które nie mają żadnego związku treściowego z jakimkolwiek 
terminem analogii. W zadaniu 1 (dobrze : źle :: ładnie : ...) pojawiły się następujące określenia: bałagan, mądry, 
ubranie, pisanie.

Relacja cz –ca oęść ł ść
Nieco trudniejsza od poprzedniego stosunku jest relacja część–całość, czego dowodem są niższe przeciętne 
wskaźniki.

Tabela 4.
Średnie i odchylenia standardowe w zadaniach analogii werbalnych opartych na relacji część–całość
Grupa wiekowa DGRG DGRS DSRS

M S M S M S

Młodsza
Starsza

2,6250
6,3750

0,957
1,627

1,9375
4,9375

1,609
1,178

4,7000
6,3000

1,894
1,559

M – średnia arytmetyczna; S – odchylenie standardowe

Tabela 5.
Wartości testu t i poziomy istotności różnic między średnimi wynikami: a) poszczególnych grup środowiskowych 
na obu poziomach wiekowych; b) grup wiekowych (młodszej i starszej) w każdej populacji
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Zestawienie młodszych grup 
środowiskowych

Zestawienie starszych grup 
środowiskowych

Zestawienie grup
wiekowych (młodszej
i starszej) w populacji

DGRG-DGRS, t(24) = 1,46, n. i.
DGRG-DSRS, t(25) = 4,27, 
p<0,05
DGRS-DSRS, t(34) = 4,65, 
p<0,05

DGRG-DGRS, t(30) = 2,86, 
p<0,05
DGRG-DSRS, t(34) = 0,14, n. i.
DGRS-DSRS, t(34) = 2,89, 
p<0,05

DGRG, t(24) = 7,96, p<0,05
DGRS, t(30) = 6,03, p<0,05
DSRS, t(38) = 2,91, p<0,05

t – wartość funkcji testu Studenta; p – poziom istotności

W sferze rozumienia relacji część–całość zachodzi istotne zróżnicowanie między: młodszymi grupami DGRG 
i DSRS; młodszymi grupami DGRS i DSRS, starszymi grupami DGRG i DGRS, starszymi grupami DGRS 
i DSRS. W pozostałych porównaniach nie stwierdzono istotnych różnic. W grupach DGRG i DGRS obserwuje się 
większy trend rozwojowy niż w populacji DSRS. Jednak przyrost wyników między grupami wiekowymi młodszą 
i starszą osiąga w każdej populacji poziom istotny. Dla werbalnej relacji część–całość na podstawie ANOVA 
stwierdzono istotne oddziaływanie wieku [F(1,98) = 85,70; p<0,0001], istotne oddziaływanie grupy 
[F(2,98) = 16,30 p<0,0001] i istotną interakcję czynników [F(2,98) = 4,65; p<0,02]. Wyniki testów LSD sugerują, 
że wszystkie różnice są istotne, z wyjątkiem nieistotnej różnicy między młodszymi grupami DGRG i DGRS.
Analiza jakościowa. Przy rozwiązywaniu zadania 23 (wełna : owca :: pióra : ...) młodsze DGRG miały 
tendencję do uzupełniania analogii pojęciami konkretnymi, takimi jak kura, paw, kaczka, gołąb, gęś, podczas 
gdy młodsze DSRS – do podawania pojęcia ogólnego ptak. Te proporcje (37,5% i 65% – użycie pojęcia ptak) 
wyrównują się u starszych dzieci (68,75% i 65%). W odniesieniu do zadania 17 (szuflady : biurko :: kieszenie : ...) 
można zaobserwować odmienną tendencję. DGRG z obu grup wiekowych (18,75% i 37,5%) podawały nazwę 
ogólną ubranie częściej, niż DSRS (5% i 20%), które z kolei podawały więcej nazw określonych rodzajów ubioru: 
kurtka, spodnie, marynarka, bluza. Ponadto w zadaniu 14 (korytarze : szkoła :: ulice : ...) można dostrzec 
skojarzeniowe określenia, takie jak samochody, podwórze, domy, sklepy, latarnie. W próbie 8 (minuta : godzina :: 
centymetr : ...) dzieci podawały odległe określenia, takie jak kilometr, decymetr, milimetr. Wspomniane błędy 
występują najczęściej u młodszych dzieci, częściej u głuchych niż słyszących.

Relacja przyczynowo ciś
Najtrudniejszą relacją wyrażaną werbalnie jest relacja przyczynowości, która odznacza się najniższymi 
przeciętnymi średnimi.

Tabela 6.
Średnie i odchylenia standardowe w zadaniach analogii werbalnych opartych na relacji przyczynowości
Grupa wiekowa DGRG DGRS DSRS

M S M S M S

Młodsza
Starsza

3,6250
5,5625

1,543
1,786

0,9375
3,6875

0,924
1,578

2,6000
5,2500

1,666
1,772

M – średnia arytmetyczna; S – odchylenie standardowe

W zakresie rozumienia relacji przyczynowości obserwuje się istotne różnice między: młodszymi grupami DGRG 
i DGRS; młodszymi grupami DGRS i DSRS; starszymi grupami DGRG i DGRS; starszymi grupami DGRS 
i DSRS. W pozostałych porównaniach nie stwierdzono istotnych różnic. W grupie DGRG obserwuje się nieco 
mniejszy przyrost sprawności w zakresie rozumienia relacji przyczynowości niż w pozostałych grupach (DGRS 
i DSRS), przy czym przyrost osiągnięć w każdej grupie jest istotny. Dla werbalnej relacji przyczynowości na 
podstawie modelu ANOVA stwierdzono istotne oddziaływanie wieku [F(1,98) = = 61,12; p<0,0001], istotne 
oddziaływanie grupy [F(2,98) = 17,63; p<0,0001] i nieistotną interakcję [F(2,98) = 0,63; n.i.]. Wszystkie młodsze 
grupy miały niższe wyniki w porównaniu ze starszymi grupami. Grupy DGRS miały niższe wyniki w porówna-
niu z innymi grupami.

Tabela 7.
Wartości testu t i poziomy istotności różnic między średnimi wynikami: a) poszczególnych grup środowiskowych 
na obu poziomach wiekowych; b) grup wiekowych (młodszej i starszej) w każdej populacji



MARCIN BANDURSKI, TADEUSZ GAŁKOWSKI

Zestawienie młodszych grup 
środowiskowych

Zestawienie starszych grup 
środowiskowych

Zestawienie grup
wiekowych (młodszej
i starszej) w populacji

DGRG-DGRS, t(24) = 5,99, p<0,05
DGRG-DSRS, t(34) = 1,89, n.i.
DGRS-DSRS, t(26) = 3,79, p<0,05

DGRG-DGRS, t(30) = 3,15, p<0,05
DGRG-DSRS, t(34) = 0,52, n.i.
DGRS-DSRS, t(34) = 2,76, p<0,05

DGRG, t(30) = 3,28, p<0,05
DGRS, t(24) = 6,03, p<0,05
DSRS, t(38) = 4,88, p<0,05

t – wartość funkcji testu Studenta; p – poziom istotności

Analiza jakościowa. W zadaniu 6 (mrozy : lód :: deszcze : …), które wymagało dostrzeżenia bezpośredniego 
związku przyczynowego między zjawiskami atmosferycznymi, DGRG podawały określenia, takie jak powódź, 
błoto, kałuże, a DSRS – jedynie to ostatnie określenie. Próba 12 (bomba : ruiny :: piorun : …), która dotyczy 
zjawisk akustycznych, była dużo łatwiejsza dla grup DGRG niż dla grup DSRS. U DGRG można spotkać 
rozwiązania, które odnoszą się do wizualnie postrzeganych zjawisk: zniszczenia, pożar, ogień, zwalone drzewo, 
a u DSRS – trzy pierwsze wyrazy. Ponadto w zadaniu 6 (mrozy: lód: : deszcze: …) można zauważyć 
skojarzeniowe odpowiedzi, takie jak woda, burza, mokro, piorun. Przy rozwiązywaniu próby 9 (nieostrożność : 
wypadek :: brak jedzenia : …), zamiast wymaganego wyrazu głód, pojawiły się takie określenia, jak śmierć, 
choroba. Tutaj skutek ma charakter pośredni. Te błędy są charakterystyczne dla każdej grupy, z tym że 
najwięcej pojawia się ich u młodszych dzieci, częściej u DGRS niż u DGRG i DSRS.

ROZWÓJ NUMERYCZNEGO ROZUMOWANIA PRZEZ ANALOGIĘ

Kolejny zestaw prób podawanych dzieciom stanowiła seria zadań analogii liczbowych, które reprezentowały trzy 
rodzaje relacji logicznych: podrzędność, przeciwieństwo, część–całość.

Relacja podrz dno cię ś
Najłatwiejszym stosunkiem jest relacja podrzędności, a przeciętne wskaźniki w tej relacji mają najwyższe 
wartości.

Tabela 8.
Średnie i odchylenia standardowe w zadaniach analogii liczbowych opartych na relacji podrzędności
Grupa wiekowa DGRG DGRS DSRS

M S M S M S

Młodsza
Starsza

5,5000
5,8750

0,816
0,333

4,6875
5,7500

1,535
0,443

5,6000
5,8000

0,681
0,522

M – średnia arytmetyczna; S – odchylenie standardowe

Tabela 9.
Wartości testu t i poziomy istotności różnic między średnimi wynikami: a) poszczególnych grup środowiskowych 
na obu poziomach wiekowych; b) grup wiekowych (młodszej i starszej) w każdej populacji
Zestawienie młodszych grup 
środowiskowych

Zestawienie starszych grup 
środowiskowych

Zestawienie grup wiekowych 
(młodszej i starszej) w popula-
cji

DGRG-DGRS, t(23) = 1,87, n.i.
DGRG-DSRS, t(34) = 0,40, n.i.
DGRS-DSRS, t(23) = 2,21, 
p<0,05

DGRG-DGRS, t(30) = 0,90, n.i.
DGRG-DSRS, t(29) = 0,53, n.i.
DGRS-DSRS, t(34) = 0,30, n.i. 

DGRG, t(20) = 1,71, n.i.
DGRS, t(17) = 2,65, p<0,05
DSRS, t(38) = 1,04, n.i. 

t – wartość funkcji testu Studenta; p – poziom istotności

W zakresie rozumienia relacji podrzędności istotna różnica zachodzi jedynie między młodszymi grupami DGRS i 
DSRS, a w pozostałych porównaniach grup środowiskowych na obu poziomach wiekowych nie stwierdza się 
istotnych różnic. Większy przyrost sprawności w zakresie rozumienia relacji podrzędności obserwuje się 
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w populacji DGRS, a w pozostałych populacjach – mniejszy. Natomiast przyrost osiągnięć jest istotny tylko 
w populacji DGRS. Dla liczbowej relacji podrzędności, na podstawie modelu ANOVA stwierdzono istotne od-
działywanie wieku [F(1,98) = 11,69; p<0,001], istotne oddziaływanie grupy [F(2,98) = 3,82; p<0,05] i nieistotną 
interakcję czynników [F(2,98) = 2,70; p<0,08]. Testy LSD wykazały, że tylko młodsza grupa DGRS ma znacząco 
niższe wyniki w porównaniu z innymi młodszymi grupami.
Analiza jakościowa. Funkcje matematyczne we wszystkich zadaniach analogii liczbowych opartych na relacji 
podrzędności są te same i mają postać: (n + n + n + n) › (4n) :: (m + m + m) › (3m). Dzieci musiały wnioskować 
z dodawania kilku identycznych elementów o pomnożeniu tych elementów przez ich liczbę. Najczęstszym 
błędem, typowym dla wszystkich grup, był rodzaj perseweracji (powtórzenia) terminu B analogii. W zadaniu 2 
[(8 + 8) › (8 • 2) :: (2 + 2 + 2 + 2) › (…)] podaje się przeważnie szereg liczb (2 • 8).

Relacja przeciwie stwań
Nieco trudniejsza od poprzedniej jest relacja przeciwieństwa, która charakteryzuje się niższymi przeciętnymi 
średnimi.

Tabela 10.
Średnie i odchylenia standardowe w zadaniach analogii liczbowych opartych na relacji przeciwieństwa
Grupa wiekowa DGRG DGRS DSRS

M S M S M S

Młodsza
Starsza

4,5000
5,1250

0,894
0,802

3,5625
4,7500

1,457
0,575

4,5000
4,7500

0,888
1,249

M – średnia arytmetyczna; S – odchylenie standardowe

Tabela 11.
Wartości testu t i poziomy istotności różnic między średnimi wynikami: a) poszczególnych grup środowiskowych 
na obu poziomach wiekowych; b) grup wiekowych (młodszej i starszej) w każdej populacji
Zestawienie młodszych grup 
środowiskowych

Zestawienie starszych grup 
środowiskowych

Zestawienie grup wiekowych (młodszej 
i starszej) w populacji

DGRG-DGRS, t(25) = 2,20, p<0,05
DGRG-DSRS, t(34) = 0,00, n.i.
DGRS-DSRS, t(28) = 2,26, p<0,05

DGRG-DGRS, t(30) = 1,52, n.i.
DGRG-DSRS, t(29) = 1,09, n.i.
DGRS-DSRS, t(24) = 0,00, n.i. 

DGRG, t(30) = 2,09, p<0,05
DGRS, t(20) = 3,05, p<0,05
DSRS, t(38) = 0,73, n.i.

t – wartość funkcji testu Studenta; p – poziom istotności

Różnice między wynikami młodszych grup DGRG i DGRS oraz młodszych grup DGRS i DSRS są istotne, 
a różnice między wynikami pozostałych grup nie wykazują znaczącego poziomu. Przyrost osiągnięć w zakresie 
rozumienia relacji przeciwieństwa – większy w grupach środowiskowych DGRS i DGRG, a mniejszy w populacji 
DSRS – jest znaczący jedynie w dwóch pierwszych grupach. Dla liczbowej relacji przeciwieństwa na podstawie 
modelu ANOVA stwierdzono istotne oddziaływanie wieku [F(1,98) = 11,51; p<0,001], istotne oddziaływanie 
grupy [F(2,98) = 3,49; p<0,05] i nieistotną interakcję czynników [F(2,98) = 1,85; p<0,2]. Testy LSD wykazały, że 
tylko młodsza grupa DGRS ma znacząco niższe wyniki w porównaniu z innymi młodszymi grupami.
Analiza jakościowa. Funkcje matematyczne w wielu zadaniach analogii liczbowych opartych na relacji 
przeciwieństwa mają następujący schemat: (n, n + 2, n + 4) › (n + 4, n + 2, n) :: (m, m + 1, m + 2) › (m +2, m + 1, 
m). Te zadania wymagały wnioskowania z ciągu rosnącego o ciągu malejącym. Najczęstszym błędem, typowym 
dla wszystkich grup, było wnioskowanie z ciągu rosnącego o ciągu rosnącym. W zadaniu 8 [(3,6,9) › (18,15,12) ::  
(6,9,12) › (…)] pojawiały się dwa szeregi liczb (15, 18, 21) i (4, 7, 10).

Relacja cz –ca oęść ł ść
Najtrudniejszy stosunek – relacja część–całość – charakteryzuje się również najniższymi przeciętnymi 
wskaźnikami.

Tabela 12.
Średnie i odchylenia standardowe w zadaniach analogii liczbowych opartych na relacji część–całość
Grupa wiekowa DGRG DGRS DSRS

M S M S M S
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Młodsza
Starsza

2,6875
4,5625

1,446
1,894

2,3750
3,2500

1,257
1,914

2,7500
4,7500

1,831
1,369

M – średnia arytmetyczna; S – odchylenie standardowe

Tabela 13.
Wartości testu t i poziomy istotności różnic między średnimi wynikami: a) poszczególnych grup środowiskowych 
na obu poziomach wiekowych; b) grup wiekowych (młodszej i starszej) w każdej populacji
Zestawienie młodszych grup 
środowiskowych

Zestawienie starszych grup 
środowiskowych

Zestawienie grup
wiekowych (młodszej
i starszej) w populacji

DGRG-DGRS, t(30) = 0,65, n.i.
DGRG-DSRS, t(34) = 0,11, n.i.
DGRS-DSRS, t(34) = 0,69, n.i. 

DGRG-DGRS, t(30) = 1,95, n.i.
DGRG-DSRS, t(34) = 0,34, n.i.
DGRS-DSRS, t(34) = 2,74, 
p<0,05

DGRG, t(30) = 3,15, p<0,05
DGRS, t(30) = 1,53, n.i.
DSRS, t(38) = 3,91, p<0,05

t – wartość funkcji testu Studenta; p – poziom istotności

Z wyjątkiem zestawienia starszych grup DGRS i DSRS we wszystkich pozostałych nie stwierdzono między 
średnimi wynikami istotnych różnic w zakresie rozumienia relacji część–całość. W populacjach DGRG i DSRS 
stwierdza się większy przyrost sprawności rozumienia relacji część–całość niż w populacji DGRS, przy czym 
przyrost ten jest znaczący jedynie w dwóch pierwszych grupach. Dla liczbowej relacji część–całość na podstawie 
modelu ANOVA stwierdzono istotne oddziaływanie wieku [F(1,98) = 23,96; p<0,0001], istotne oddziaływanie 
grupy [F(2,98) = 3,25; p<0,05] i nieistotną interakcję czynników [F(2,98) = 1,19; p<0,4]. Jak wynika z analizy 
LSD, starsza grupa DGRS ma niższe wyniki w porównaniu z innymi starszymi grupami.
Analiza jakościowa. Zadania analogii liczbowych oparte na relacji część–całość mają podobną strukturę 
logiczną, a przedstawione w nich funkcje matematyczne przyjmują następującą postać: n › 3n: : m › 3m. 
Najczęstsze niewłaściwe rozwiązania, typowe dla wszystkich grup, odnoszą się do odpowiedzi, które 
uwzględniały inną wielokrotność wzrostu wartości liczbowych. W zadaniu 6 [8 › 24 :: 5 › (...)] można spotkać 
takie rozwiązania, jak 10, 20. Liczba błędów zmniejsza się z wiekiem.

ROZWÓJ PRZESTRZENNEGO ROZUMOWANIA PRZEZ ANALOGIĘ

Ostatni zestaw zadań stanowiła seria zadań analogii figuralno-geometrycznych, która reprezentuje dwa rodzaje 
relacji logicznych: przeciwieństwo i część–całość.

Relacja przeciwie stwań
Łatwiejszym stosunkiem jest relacja przeciwieństwa, która charakteryzuje się wyższymi przeciętnymi średnimi.

Tabela 14.
Średnie i odchylenia standardowe w zadaniach analogii figuralno-geometrycznych opartych na relacji 
przeciwieństwa
Grupa wiekowa DGRG DGRS DSRS

M S M S M S

Młodsza
Starsza

5,8125
5,9375

0,539
0,241

5,4375
5,9375

0,811
0,241

5,3000
5,5000

1,081
1,000

M – średnia arytmetyczna; S – odchylenie standardowe

W zakresie ujmowania relacji przeciwieństwa nie stwierdzono istotnych różnic między wynikami poszczególnych 
grup. W grupie DGRS zaznacza się większy trend rozwojowy niż w pozostałych grupach (DGRG i DSRS), przy 
czym przyrost sprawności w rozumieniu relacji przeciwieństwa osiąga poziom istotny jedynie w tej pierwszej 
grupie. Dla przestrzennej relacji przeciwieństwa na podstawie modelu ANOVA stwierdzono istotne 
oddziaływanie grupy [F(2,98) = 3,53; p<0,05], nieistotne oddziaływanie wieku [F(1,98) = 3,31; p<0,08] i nieis-
totną interakcję czynników [F(2,98) = 0,54; n.i.]. Wyniki grup DGRG są najlepsze, podczas gdy grupy DSRS 
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prezentują najniższe wyniki.

Tabela 15.
Wartości testu t i poziomy istotności różnic między średnimi wynikami: a) poszczególnych grup środowiskowych 
na obu poziomach wiekowych; b) grup wiekowych (młodszej i starszej) w każdej populacji
Zestawienie młodszych grup 
środowiskowych

Zestawienie starszych grup 
środowiskowych

Zestawienie grup wiekowych 
(młodszej i starszej) w popula-
cji

DGRG-DGRS, t(30) = 1,54, n.i.
DGRG-DSRS, t(25) = 1,86, n.i.
DGRS-DSRS, t(34) = 0,42, n.i. 

DGRG-DGRS, t(30) = 0,00, n.i.
DGRG-DSRS, t(19) = 1,89, n.i.
DGRS-DSRS, t(19) = 1,89, n.i. 

DGRG, t(20) = 0,86, n.i.
DGRS, t(17) = 2,35, p<0,05
DSRS, t(38) = 0,60, n.i. 

t – wartość funkcji testu Studenta; p – poziom istotności

Analiza jakościowa. Prawie wszystkie zadania analogii figuralno-geometrycznych oparte na relacji 
przeciwieństwa wymagają wykrycia zasady tożsamości figur i uwzględnienia ich rotacji o 180°. Najczęstszym 
błędem, który występuje przeważnie w obu grupach DSRS i młodszej grupie DGRS, była perseweracja terminu 
C analogii. Przy rozwiązywaniu zadania 3 była podawana odpowiedź (nr 2), która nie uwzględnia rotacji o 180°. 
Wybrana figura, karo z pewnym elementem po lewej stronie, nie jest obrócona o 180° w stosunku do identycznej 
figury w terminie C.

Relacja cz –ca oęść ł ść
Trudniejszy stosunek stanowi relacja część–całość, a przeciętne wskaźniki w tej relacji mają niższe wartości.

Tabela 16.
Średnie i odchylenia standardowe w zadaniach analogii figuralno-geometrycznych opartych na relacji część–
całość
Grupa wiekowa DGRG DGRS DSRS

M S M S M S

Młodsza
Starsza

2,6250
4,5625

1,359
1,091

2,5625
3,4375

1,091
1,929

2,9500
4,2000

1,699
1,641

M – średnia arytmetyczna; S – odchylenie standardowe

Tabela 17.
Wartości testu t i poziomy istotności różnic między średnimi wynikami: a) poszczególnych grup środowiskowych 
na obu poziomach wiekowych; b) grup wiekowych (młodszej i starszej) w każdej populacji
Zestawienie młodszych grup 
środowiskowych

Zestawienie starszych grup 
środowiskowych

Zestawienie grup
wiekowych (młodszej
i starszej) w populacji

DGRG-DGRS, t(30) = 0,14, n.i.
DGRG-DSRS, t(34) = 0,62, n.i.
DGRS-DSRS, t(29) = 0,82, n.i. 

DGRG-DGRS, t(24) = 2,03, n.i.
DGRG-DSRS, t(34) = 0,75, n.i.
DGRS-DSRS, t(34) = 1,28, n.i. 

DGRG, t(30) = 4,46, p<0,05
DGRS, t(24) = 1,58, n.i.
DSRS, t(38) = 2,37, p<0,05

t – wartość funkcji testu Studenta; p – poziom istotności

Różnice w zakresie ujmowania relacji część–całość między wynikami poszczególnych grup środowiskowych na 
obu poziomach wiekowych nie wykazują istotnego poziomu. W populacji DGRG zachodzi znacznie większy 
przyrost wyników niż w pozostałych grupach (DGRS i DSRS), przy czym przyrost osiągnięć w rozumieniu relacji 
część–całość jest znaczący jedynie w grupach DGRG i DSRS. Dla przestrzennej relacji część–całość na podstawie 
modelu ANOVA stwierdzono istotne oddziaływanie wieku [F(1,98) = 20,47; p<0,0001], nieistotne oddziaływanie 
grupy [F(2,98) = 1,63; p<0,2] i nieistotną interakcję czynników [F(2,98) = 1,01; p<0,4]. Testy LSD wykazały, że 
młodsze grupy mają niższe wyniki.
Analiza jakościowa. Wszystkie zadania analogii figuralno-geometrycznych oparte na relacji część–całość 
wymagają dokładnej analizy i syntezy wyglądu elementów poszczególnych figur. Najczęstszym błędem, 
typowym dla wszystkich grup, był transfer relacji przeciwieństwa. Ten rodzaj błędu obserwuje się w próbie 9 



MARCIN BANDURSKI, TADEUSZ GAŁKOWSKI

(nr 1). Tutaj figura wybrana jako uzupełnienie analogii jest obrócona o 180° w stosunku do identycznej figury 
w terminie C. Liczba błędów zmniejsza się z wiekiem.

DYSKUSJA

Celem badań było zweryfikowanie hipotez o niemal równorzędnym wpływie wczesnej i konsekwentnej 
komunikacji w języku migowym na rozwój werbalnych i niewerbalnych procesów myślowych u dzieci głuchych. 
Stąd zebrane podczas przeprowadzonych badań dane empiryczne pozwalają nie tylko na ocenę poziomu rozwoju 
umysłowego dzieci głuchych pochodzących z dwóch różnych środowisk językowych, ale i na porównanie tych 
dzieci z dziećmi słyszącymi.
Rezultaty przedstawionych badań potwierdzają hipotezę ogólną, że wczesna i konsekwentna komunikacja 
w języku migowym decyduje o pojawieniu się w tym samym czasie u dzieci głuchych podobnych zdolności do 
rozumienia relacji logicznych – wyrażanych werbalnie i niewerbalnie – co u dzieci słyszących mających wczesny 
i stały kontakt z językiem mówionym. Podobieństwo ilościowe i jakościowe w dokonaniach DGRG i DSRS może 
oznaczać, że dzieci z obu populacji dysponują podobnym złożonym systemem pojęciowym, który wymagany jest 
do rozwiązywania zadań analogii mających skomplikowaną strukturę logiczną. System ten ukształtowany został 
na bazie werbalnego i niewerbalnego systemu symbolicznego. Jeżeli DGRG – podobnie jak DSRS – potrafią 
dostrzec analogię między podobnymi relacjami logicznymi, to należy przypuszczać, iż od wczesnego dzieciństwa 
analogia odgrywa rolę w ich rozwoju poznawczym, pod warunkiem, że dzieci te będą miały od urodzenia stały 
kontakt z właściwym systemem językowym. Komunikacja w języku migowym – podobnie jak komunikacja 
w języku mówionym – stanowi skuteczne narzędzie prowadzące do pojawienia się w odpowiednim czasie 
podobnych zdolności poznawczych, co znajduje potwierdzenie w badaniach Bradena (1987), Brilla (1974), 
Courtina (1997; 2000a; 2000b; Courtin, Melot, 1998), Sisco i Andersona (1980) oraz Zwiebla (1987). Jednak 
dokładna analiza ilościowa i jakościowa dokonań w różnych zadaniach ujawniła pewne różnice między DGRG 
a DSRS, ukazując tym samym wiele możliwości wyjaśnień.
Jedna z trzech hipotez szczegółowych, mówiąca, że dzieci głuche mające wczesny i stały kontakt z językiem 
migowym w podobny sposób rozumieją różne relacje wyrażane w języku migowym co dzieci słyszące mające 
wczesny i stały kontakt z językiem mówionym i ujmujące relacje wyrażane w języku mówionym, została 
częściowo potwierdzona wynikami badań, gdyż ujawniły się istotne różnice w serii zadań analogii werbalnych 
opartych na relacji przeciwieństwa na niekorzyść obu grup wiekowych DGRG. Jednak należy przy tym 
podkreślić, że z wyjątkiem jednego zadania analogii (kłamstwo : prawda :: miłość : …), gdzie dzieci głuche miały 
dość duże trudności w znalezieniu właściwego określenia6, w pozostałych nie stwierdza się różnic ilościowych 
i jakościowych między DGRG a DSRS. Wskazywać to może na podobieństwo ich struktur poznawczych, które 
rozwijają się pod wpływem komunikacji we właściwych im systemach językowych. Wyjaśnieniem dla 
niepowodzeń DGRG we wspomnianym wyżej zadaniu, które zawiera treści oderwane od rzeczywistości, może 
być brak użycia przez nauczycieli podczas lekcji określeń o treści abstrakcyjnej, wskutek czego dzieci te używają 
jedynie konkretnych, dobrze znanych wyrażeń w codziennych sytuacjach życiowych. Dzięki temu mogą one 
z łatwością dostrzec relacje pomiędzy znanymi określeniami w pozostałych zadaniach opartych na stosunku 
przeciwieństwa. Jak zauważa Furth (1966; 1971a), edukacja dzieci głuchych jest nastawiona na powtarzanie 
pewnych czynności bądź też wyrażeń o konkretnym charakterze, co z reguły może prowadzić do zubożenia ich 
doświadczeń zarówno życiowych, jak i językowych. Wydaje się, iż nieuwzględnianie w procesie dydaktycznym 
przeciwstawnych określeń o charakterze abstrakcyjnym (znaki migowe, słowa) może skończyć się 
ukonkretnieniem myślenia dzieci głuchych bez względu na to, czy miały one wczesny i stały kontakt z językiem 
migowym.
Jednak interesujące informacje ujawniła seria zadań analogii werbalnych opartych na relacji część–całość. 
Szczególnie odnosi się to do młodszych DGRG, które – w porównaniu z młodszymi DSRS – osiągnęły gorsze 
wyniki w wielu zadaniach analogii zawierających relację część–całość. Wyjaśnień dla ich niepowodzeń być może 
należy szukać wśród takich czynników, jak niewłaściwe przyswajanie treści niektórych pojęć, trudności 
w polisensorycznym kojarzeniu bodźców pochodzących z otoczenia. Fakt, że gorsze wyniki młodszych DGRG 
mogą być spowodowane brakiem bądź ograniczonym przekazywaniem w trakcie nauczania informacji 
dotyczących właściwości percepcyjnych (kolor, kształt, rozmiar i element) i funkcjonalnych (zastosowanie) 
postrzeganych obiektów, wiąże się z użyciem przez nauczycieli nieefektywnych systemów komunikacyjnych. 
Edukacja dzieci głuchych w polskim szkolnictwie odbywa się przeważnie albo w języku mówionym, albo 
w sztucznym systemie znaków migowych (Tomaszewski, 1999), co utrudnia im przyswojenie we właściwy sposób 

6 Jak wykazała analiza wyników, w zadaniu 13 (kłamstwo: prawda: : miłość: ...) DGRG z obu grup wiekowych (0% i 6, 25%) 
osiągnęły znacznie niższe wyniki niż DSRS z obu grup wiekowych (20% i 65%). 
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treści pojęć nie tylko mających odniesienie rzeczowe, ale również związanych z matematyką. Pojęcia 
matematyczne, takie jak miesiąc, rok, dzień, tydzień, minuta, godzina, centymetr, metr, zawierają wiele 
wymiarów, toteż konieczne może stać się rozporządzanie w umyśle wielowymiarową przestrzenią semantyczną 
w celu określenia stopnia odległości między tymi pojęciami (Biela, 1981; Trzebiński, 1981). DGRG z powodu 
kształcenia się w nieefektywnych systemach komunikacyjnych prawdopodobnie dysponują we wczesnym okresie 
nauki szkolnej przestrzenią semantyczną z ograniczoną liczbą wymiarów, co może przyczynić się do słabego 
ukształtowania się w ich umyśle pojęcia część–całość.
Innym możliwym źródłem niepowodzeń młodszych DGRG w rozumieniu relacji część–całość są ich trudności 
w polisensorycznym kojarzeniu bodźców, o których wspomina Gałkowski (1998) przy omawianiu dokonanej 
przez Baron-Cohena analizy eksperymentalnej procesu wykrywania kierunku spojrzenia (Eye-Direction Detector 
– EDD) i mechanizmu dzielenia uwagi (Shared-Attention Mechanism – SAM), mających znaczenie 
w komunikacji pozajęzykowej. Funkcją tych mechanizmów regulacyjnych jest tworzenie w procesie komunikacji 
wspólnego pola uwagi, z czym wiąże się konieczność wykorzystania modalności zarówno wzrokowej, jak 
i słuchowej. W procesie komunikacji, mającym charakter triady (dziecko – rodzic – obiekt), zachodzi zjawisko 
interpretacji, które związane jest z nadawaniem znaczenia obserwowanym obiektom. Przy silnym skupieniu 
uwagi na danym obiekcie (np. kwiat) dochodzi wtedy do jednoczesnego kojarzenia przez dziecko bodźców 
pochodzących z obiektu z bodźcami symbolicznymi pochodzącymi od rodzica. Polisensoryczne kojarzenie infor-
macji obejmuje wąchanie, dotykanie, obejrzenie obiektu oraz odbieranie informacji symbolicznych o nim, zatem 
wymaga ono jednoczesnego użycia różnych modalności zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku i węchu. Natomiast 
u DGRG wskutek ich głuchoty pojawiają się we wczesnym okresie życia trudności w polisensorycznym 
kojarzeniu bodźców, które polegają na tym, że przy poznawaniu nieznanych obiektów dzieci te mają możliwość 
jedynie ich obserwowania bez jednoczesnego uzyskiwania informacji o ich właściwościach percepcyjnych 
i funkcjonalnych. W związku z tym zachodzi, jak zauważa Tomaszewski (2000a; 2001), proces 
przekierunkowywania uwagi dziecka z obiektu na osobę przekazującą informację o tym obiekcie i z powrotem. 
Opóźniony odbiór informacji o obiekcie we wczesnym dzieciństwie może spowodować ograniczone rozumienie 
relacji część–całość w okresie wczesnoszkolnym, ale tylko w pewnych sferach. Odnosi się to do niektórych zadań 
analogii, takich jak sok : roślina :: krew : …. Zadanie te zawiera pojęcia biologiczne, które są z pewnością znane 
młodszym DGRG, ale które połączone zgodnie z relacją część–całość stwarzają im trudności w rozumieniu tej 
relacji.
Natomiast seria zadań analogii werbalnych opartych na relacji przyczynowości nie ujawniła istotnych różnic 
między grupami środowiskowymi DGRG i DSRS na obu poziomach wiekowych. Świadczyć to może 
o podobieństwie ich struktur poznawczych, które są odpowiedzialne za operacje na najtrudniejszej relacji – 
relacji przyczynowości. Jednak należy przy tym zaznaczyć, że w przypadku obu populacji zachodzi we wczesnej 
młodości proces uniezależniania się operacji umysłowych od rodzaju relacji, na jakich są one wykonywane. 
Starsze DGRG i DSRS – w przeciwieństwie do młodszych DGRG i DSRS – wykazały się rozumieniem relacji 
logicznych bez względu na ich rodzaj, co jest dowodem osiągnięcia przez nie poziomu myślenia formalnego. 
Ponadto przy rozwiązywaniu analogii opartych na relacji przyczynowości niezbędna jest koordynacja operacji 
umysłowych, gdyż analogie te wymagają dostrzeżenia bezpośredniego (a nie pośredniego) związku 
przyczynowego między określonymi zjawiskami, a sama wiedza o tych zjawiskach nie wystarcza do ich 
poprawnego rozwiązania. Koordynacja operacji umysłowych jest możliwa wtedy, kiedy operacje te 
uniezależniają się od rodzaju relacji logicznych (Jurkowski, 1967). To sugeruje, że wczesna i konsekwentna 
komunikacja w języku migowym może w pewnym stopniu decydować o pojawieniu się zdolności do koordynacji 
operacji umysłowych, podobnie jak wczesna i konsekwentna komunikacja w języku mówionym.
Jeżeli chodzi o dzieci głuche, które nie mają wczesnego i stałego kontaktu z językiem migowym, a więc dzieci 
głuche rodziców słyszących, to wykazały się one znacznie niższym poziomem rozumienia różnych relacji 
werbalnych niż DGRG i DSRS. Brak zrozumienia przez młodsze DGRS niektórych wyrażeń stanowiących 
terminy analogii, a także ich trudności w ujęciu poszczególnych relacji mogą wskazywać na to, że dzieci te 
dysponują ograniczonym systemem pojęciowym, który nie pozwala im na względnie szybkie sformowanie pojęć 
przeciwieństwa, części–całości i przyczynowości podczas rozwiązywania analogii. Dane te dają podstawę do 
stwierdzenia, że wczesny i stały kontakt dzieci głuchych jedynie z językiem mówionym pozbawia je możliwości 
pełnego poznania świata. Dzieje się tak, gdyż docierające do nich za pomocą kodu językowego informacje nie 
mają charakteru wizualnego i często są pomijane przez nie w  procesach przetwarzania poznawczego i 
językowego (Tomlinson-Keasey, Kelly, 1974; 1978), o ile procesy te przebiegają w ich umyśle. Ponadto znacznie 
niższy poziom rozumienia relacji przyczynowości, stwierdzany u starszych DGRS, jest przejawem braku 
koordynacji operacji logicznych, a tym samym ich myślenie nie osiąga poziomu operacji formalnych. Przyczyn 
takiego stanu rzeczy należy szukać nie tyle w braku wczesnej i konsekwentnej komunikacji w języku migowym, 
ile w niepełnym uczestnictwie w życiu rodzinnym i związanych z nim wydarzeniach. Wypowiadanie się w języku 
migowym o pewnych wydarzeniach z życia rodzinnego i społecznego jest czynnikiem wzbogacającym 
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doświadczenie językowe i życiowe dzieci głuchych, a to sprzyja rozwojowi ich struktur poznawczych 
odpowiedzialnych za koordynację operacji umysłowych7.
Wyniki przeprowadzonych badań w zakresie rozumienia relacji liczbowych pozostają w sprzeczności z drugą 
hipotezą szczegółową, mówiącą, że kształcenie dzieci głuchych, mających wczesny i stały kontakt z językiem 
migowym, w sztucznym systemie znaków migowych bądź języku mówionym przyczynia się do nieco późniejszego 
pojawienia się zdolności do ujmowania relacji liczbowych, niż ma to miejsce w przypadku dzieci słyszących 
mających wczesny i stały kontakt z językiem mówionym. Brak różnic ilościowych i jakościowych między DGRG 
a DSRS w dziedzinie rozumienia różnych relacji liczbowych może świadczyć o tym, że w ich umyśle funkcjonuje 
podobny złożony system pojęciowy. Ten brak może wynikać z tego, iż DGRG już w okresie przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym prawdopodobnie uczą się od swoich rodziców rozmaitych działań arytmetycznych 
o charakterze odwracalnym, takich jak dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Sytuacja taka jest 
możliwa dlatego, że rodzice ci posługują się w interakcji ze swoimi dziećmi językiem migowym, za 
pośrednictwem którego mogą przekazać im podstawową wiedzę z zakresu matematyki. Wczesne uczenie się 
działań arytmetycznych pozwala na ich lepsze zapamiętywanie, a w konsekwencji prowadzi do poszerzenia 
wiedzy o relacjach zachodzących między funkcjami matematycznymi.
Nieco gorsze dokonania obu grup wiekowych DGRS w zadaniach analogii liczbowych – w porównaniu 
z dokonaniami DGRG i DSRS – należy przypisywać występującemu u nich we wczesnym okresie życia niskiemu 
poziomowi kompetencji poznawczej, który jest następstwem użycia przez rodziców słyszących języka mówionego 
w kontakcie z tymi dziećmi. Język ten nie spełnia specyficznych warunków rozwoju dzieci głuchych, gdyż 
wymaga on użycia kanału słuchowego w procesie komunikacji, a dzieci głuche jedynie drogą wzrokową mogą 
odbierać informacje semantyczne, symboliczne i przestrzenne, które z kolei przetwarzane są przez nie na nowe 
informacje, mające również charakter wizualny. Małe DGRS nie mają możliwości odbioru wielu rozmaitych 
informacji odnoszących się do właściwości percepcyjnych i funkcjonalnych postrzeganych obiektów i zjawisk, 
a w rezultacie przetwarzają i wytwarzają mniej informacji, co czyni ich jednostkami o niskim poziomie myślenia. 
Stąd możliwe jest, że dzieci te mogą nie wykazywać gotowości do uczenia się pojęć liczbowych w szkole. Taka 
interpretacja jest zbieżna z poglądami Sisco i Andersona (1980) oraz Zwiebla (1987). Jednak na uwagę zasługuje 
fakt, że starsze DGRS – w przeciwieństwie do starszych DGRG i DSRS – rozwiązały prawidłowo zadania 
analogii liczbowych w zależności od zawartego w nich rodzaju relacji logicznych. Oznacza to, iż nie są one zdolne 
do koordynacji operacji logicznych, wykazując tym samym poziom myślenia konkretnego. Pozwala to również na 
przypuszczenie, że ich struktury poznawcze odpowiedzialne za operacje na najtrudniejszej relacji – relacji część–
całość – nie osiągają wyższego poziomu funkcjonowania ze względu na stwierdzone u nich we wczesnym okresie 
życia opóźnienie w ogólnym rozwoju umysłowym, które spowodowane jest prawdopodobnie brakiem komunikacji 
w języku migowym.
Uzyskane w trakcie badań rezultaty w zakresie rozumienia relacji przestrzennych częściowo wykazują zbieżność 
z ostatnią hipotezą szczegółową, mówiącą, że wczesne i konsekwentne zetknięcie się z oddziaływaniem struktur 
gramatycznych języka migowego – w odróżnieniu od wczesnego i konsekwentnego zetknięcia się z 
oddziaływaniem gramatyki języka mówionego – wyznacza różnice między dziećmi głuchymi a słyszącymi 
w dziedzinie ujmowania relacji przestrzennych na niekorzyść tych drugich. Chociaż nie stwierdza się istotnej 
przewagi DGRG nad DSRS w sferze rozumienia relacji przestrzennych, to jednak różnice między nimi są na tyle 
duże, że można twierdzić o oddziaływaniu struktur gramatycznych języka migowego na intensywny rozwój 
zdolności wizualno-przestrzennych u dzieci głuchych. W odniesieniu do zadań analogii figuralno-
geometrycznych opartych na relacji przeciwieństwa obserwuje się u DGRG z obu grup wiekowych pewne 
udoskonalenie w zakresie ujmowania wspomnianej relacji. Zadania te wymagają wykrycia zasady tożsamości 
figur przy uwzględnieniu ich rotacji o 180°8, zatem wyrafinowane udoskonalenie funkcji u DGRG w dziedzinie 
rozumienia relacji przeciwieństwa może mieć związek z interpretacją odwróceń, która jest umiejętnością dość 

7 Należy wspomnieć, że czworo młodszych DGRS i dwoje starszych DGRS miało głuche rodzeństwo, co może sugerować, że 
dzieci te częściowo komunikowały się ze swoim rodzeństwem w języku migowym. Chociaż mogą one komunikować się ze sobą 
w codziennych sytuacjach życiowych za pomocą języka migowego, to nie oznacza, że mają one stały kontakt z tym językiem. 
Istotne jest to, czy ich słyszący rodzice, którzy mają bogate doświadczenie, są skłonni zaakceptować język migowy jako 
alternatywny sposób komunikowania się. Jak wcześniej wspomniano, żaden z rodziców słyszących dzieci głuchych nie 
posługiwał się językiem migowym w kontakcie ze swoim dzieckiem głuchym. Z drugiej strony, głuche rodzeństwo może nie 
posiadać pełnej kompetencji językowej w języku migowym. Zatem trudno traktować te dzieci jako mające stały kontakt 
z rozwiniętym językiem migowym. W rodzinie, gdzie wszyscy członkowie komunikowaliby się ze sobą w języku migowym, 
interakcje językowe między nimi stawałyby się intensywniejsze. To mogłoby z kolei doprowadzić do wzbogacenia doświadczeń 
językowych i pozajęzykowych tych dzieci. 
8 Wyjątek stanowi ostatnie zadanie analogii figuralno-geometrycznej oparte na relacji przeciwieństwa. W tym zadaniu figura 
w terminie B jest lustrzanym odbiciem figury w terminie A, a więc zadanie te nie wymaga rotacji figury o 180°. 
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często ujawnianą w przetwarzaniu gramatyki w języku migowym9 (Emmorey, Kosslyn, Bellugi, 1993). Wynika 
stąd, że jeżeli doświadczenie percepcyjno-przestrzenne DGRG pokrywa się z treścią zadań na rozumowanie 
abstrakcyjno-przestrzenne, dzieci te mogą wykazać się wyższym poziomem rozumienia logicznych relacji prze-
strzennych niż DSRS. Ponadto z uwagi na to, iż seria zadań analogii figuralno-geometrycznych miała charakter 
wydolnościowy – a nie szybkościowy – nie mogły się ujawnić istotne różnice między wspomnianymi grupami 
środowiskowymi. Potwierdzają to wyniki eksperymentów amerykańskich psychologów (Braden, 1987; Emmorey, 
Kosslyn, Bellugi, 1993), którzy stwierdzili, że DGRG mogą szybciej przetwarzać informacje wizualno-
przestrzenne niż DSRS.
To, że istnieje podobieństwo ilościowe i jakościowe w rozumieniu relacji przestrzennych między poszczególnymi 
grupami środowiskowymi – DGRG, DGRS i DSRS – na obu poziomach wiekowych, może potwierdzić tezę 
Furtha (1971b; 1991) o braku wpływu języka na rozwój pewnych niewerbalnych sfer myślenia logicznego 
u dzieci głuchych. Tym bardziej że rozważa on możliwość udziału innych czynników w kształtowaniu się 
systemu pojęciowego u dzieci głuchych, zwłaszcza DGRS, a mianowicie to, iż DGRS tworzą własne symbole 
werbalne (gesty) i niewerbalne (wyobrażenia), które mogą wspomagać rozwój myślenia logicznego. 
Potwierdzeniem dla rozważań Furtha są wyniki wstępnych badań przeprowadzonych przez Tomaszewskiego 
(2000b; 2001), który badał wpływ czynników biologicznych na tworzenie się i rozwój struktury gramatycznej 
języka gestów u dzieci głuchych rodziców słyszących mających w środowisku przedszkolnym kontakt jedynie 
z językiem mówionym. W takim środowisku dzieci te konstruowały wypowiedzi 3- i 4-gestowe, które pod wzglę-
dem gramatycznym przypominały struktury języka migowego, a więc tworzone były zgodnie z zasadami 
gramatyki wizualno-przestrzennej. Poza tym wypowiedzi te składały się nie tylko z gestów, ale również 
z negacji, przy czym gesty stanowiące środki leksykalne przybierały postać symboliczną, czyli nie były one 
gestami idiosynkratycznymi (prymitywnymi). Wydaje się, iż posługiwanie się przez dzieci głuche gestami 
o znaczeniu symbolicznym może odzwierciedlać ich ogólny rozwój umysłowy, a także w pewnym stopniu 
decydować o rozwoju myślenia logicznego, jak sugeruje Furth (1971b; 1991). Natomiast rozumienie i używanie 
przez nie negacji może wskazywać na ich lepsze rozumienie pewnych zjawisk społecznych (np. zakaz 
wykonywania czegoś i zaprzeczanie faktom). Zatem komunikacja w języku gestów, mającym pewne elementy 
gramatyki wizualno-przestrzennej, może sprzyjać zarówno kształtowaniu się pojęć, w tym pojęć przestrzennych, 
jak i intensywnemu przetwarzaniu informacji wizualno-przestrzennych, a w konsekwencji lepszemu rozumieniu 
relacji przestrzennych przez DGRS w okresie szkolnym. Jednocześnie należy zaznaczyć, że trudno dokładnie 
ustalić, w jaki sposób w określonym momencie rozwoju tych dzieci powstają pierwsze struktury poznawcze, 
które są odpowiedzialne za rozumienie relacji przestrzennych. Chodzi tu o to, czy zdolność do rozumowania 
przestrzennego, która pojawia się we wczesnym dzieciństwie (do 5. roku życia), jest uwarunkowana tylko ich 
własnymi fizycznymi działaniami na przedmiotach, czy też zależy od innych czynników. Jak wynika z badań 
Goldin-Meadow (2002), DGRS już w 2. roku życia zaczynają tworzyć system domowych znaków migowych, który 
posiada prostą gramatykę wraz z określonymi regułami (wypowiedzi zawierają tylko dwa gesty: podmiot-
orzeczenie, dopełnienie-orzeczenie). Można przypuszczać, że struktury poznawcze odpowiedzialne za rozumienie 
relacji przestrzennych mają swoje źródło nie tyle w fizycznych działaniach dzieci na przedmiotach, ile 
w używaniu przez nie wspomnianego systemu, którego gramatyka ma charakter wizualno-przestrzenny. Dzieci 
te, używając tego systemu do komunikowania się z otoczeniem, mogą wystawiać się na sytuacje przestrzenne 
i manipulować nimi.
Rozumienie i używanie relacji logicznych bez względu na ich rodzaj jako wyraz myślenia formalnego (Jurkowski, 
1961; 1967) stanowi przykład metapoznawczej umiejętności, która związana jest ze zdolnością do świadomego, 
celowego używania relacji wyższego rzędu przy rozwiązywaniu zadań niezależnie od ich treści (Goswami, 1991). 
Ta metapoznawcza umiejętność stwierdzana jest u starszych dzieci jedynie w grupach DGRG 
i DSRS. Rozwiązując kolejne analogie oparte na najtrudniejszych relacjach (werbalna relacja przyczynowości, 
liczbowa relacja część–całość i przestrzenna relacja część–całość), dzieci te wykazały się wysokim poziomem 
świadomego wykorzystania tych relacji, dzięki czemu większość zadań analogii została poprawnie rozwiązana. 
W celu zrozumienia i użycia wspomnianych relacji logicznych konieczne jest zarówno posiadanie wiedzy ogólnej, 
jak i dobieranie odpowiednich do treści zadań operacji umysłowych i łączenie ich w sposób systemowy. Ponadto 
umiejętność rozwiązywania werbalnych i niewerbalnych analogii zawierających relacje przeciwieństwa, części–
całości, przyczynowości i podrzędności jest zdolnością do dostrzegania podobieństwa między relacjami 

9 Interpretacja odwróceń jest procesem umysłowym, którego użycie ułatwia zrozumienie wypowiedzi migowych 
formułowanych przez użytkownika języka migowego. W języku tym składnia jest przestrzennie zorganizowana. Pociąga to za 
sobą konieczność formowania przestrzeni migowej podczas konstruowania zdań. Przestrzeń migowa odzwierciedla rzeczywisty 
świat i jest reprezentowana w umyśle użytkownika języka migowego. Użytkownik ten, tworząc swoje wypowiedzi w języku 
migowym, „używa przestrzeni z własnego punktu widzenia”, zatem obserwator, będący również użytkownikiem tego języka, 
„musi umysłowo odwrócić przestrzenne relacje w celu ustalenia prawidłowego układu przestrzennego” (Lillo-Martin, 1997, 
s. 97) i zrozumienia wspomnianych wypowiedzi migowych. 
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logicznymi (a nie podobieństwa między cechami zewnętrznymi w obrębie tych zadań). Fakt, że umiejętność ta 
jest obserwowana wyłącznie u DGRG i DSRS, oznacza, iż w ich umyśle funkcjonują pojęcia przeciwieństwa, 
części–całości, przyczynowości i podrzędności, a więc dzieci te nie opierają się na percepcyjnie widocznych 
cechach zadań podczas ich rozwiązywania, lecz posługują się złożonym systemem pojęciowym. Warto również 
wspomnieć, że przy rozwiązywaniu trudniejszych zadań analogii werbalnych DGRG – podobnie jak DSRS – 
używały wewnętrznego systemu językowego, który jednak oparty był na języku migowym. Charakterystyczne 
ruchy rąk, jakie zaobserwowano u dzieci głuchych, mogą być odpowiednikami charakterystycznych ruchów warg 
u dzieci słyszących. Wskazywać to może, że zinternalizowany język migowy pełni podobne funkcje, co 
zinternalizowany język mówiony, czyli język ten umożliwia dzieciom głuchym kierowanie złożonymi procesami 
umysłowymi, a także pozwala na stopniowe przechodzenie od myślenia konkretnego, obrazowego do myślenia 
abstrakcyjnego, logicznego (Akamatsu, 1998; Jamieson, 1995). Należy stwierdzić, że celem niniejszych badań 
było oszacowanie jedynie rozwoju rozumowania przez analogię u DGRG, zatem konieczne byłoby 
przeprowadzenie odrębnych badań nad używaniem przez te dzieci zinternalizowanego języka migowego 
w trakcie rozwiązywania zadań o skomplikowanej strukturze logicznej.
Natomiast DGRS z obu grup wiekowych mają mniejsze doświadczenie językowe w zakresie języka migowego. Na 
to doświadczenie składa się zarówno znajomość znaków migowych jako ekwiwalentów słów, jak i wiedza 
o relacjach zachodzących między znakami migowymi, stanowiącymi symboliczne oznaczenia elementów 
rzeczywistości. Występujący u DGRS brak pewnej części wiedzy o relacjach zdecydowanie odróżnia ich od dzieci 
z pozostałych grup, co wydaje się zgodne z tezą Goswami (1991; 1996), według której umiejętność rozwiązywania 
analogii uwarunkowana jest znajomością relacji, na których oparte są analogie. Jeżeli chodzi o ich 
doświadczenie pozajęzykowe, które najczęściej związane jest z przypadkowym uczeniem się, to jest ono na tyle 
bogate, że umożliwia im rozwiązanie wielu zadań niewerbalnych, w tym analogii figuralno-geometrycznych 
i niektórych analogii liczbowych. Warto zwrócić uwagę na charakter prezentowanych dzieciom zadań. Zadania 
analogii werbalnych i liczbowych – w przeciwieństwie do zadań analogii figuralno-geometrycznych – zawierają 
symbole językowe i matematyczne, które są społecznie uznanymi symbolami, i stąd zachodzi konieczność ich 
przyswojenia w celu uzyskania możliwości normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Jednak DGRS z po-
wodu niskiego poziomu kompetencji poznawczej, będącego następstwem braku we wczesnym dzieciństwie 
kontaktu z językiem migowym, mają trudności w przyswajaniu tych symboli, wskutek czego wykazują one 
opóźnienie w rozwoju rozumienia niektórych relacji werbalnych i liczbowych, a tym samym nie osiągają 
w odpowiednim momencie poziomu myślenia formalnego. Nie oznacza to jednak, iż zdolność do koordynacji 
operacji umysłowych nie jest dostępna tym dzieciom. Zdolność ta pojawić się może w ich rozwoju później, niż ma 
to miejsce w przypadku DSRS (Furth, 1991; Furth, Youniss, 1975). Jednakże należy ostrożnie interpretować 
wyniki osiągnięte przez DGRS w zadaniach analogii werbalnych, gdyż może się okazać, że raczej niskie 
zdolności językowe niż opóźnienia w rozwoju rozumowania przez analogię mogą być odpowiedzialne za niższe 
wyniki w grupach DGRS. Potwierdzają to uzyskane przez nie wyniki w zadaniach analogii figuralno-
geometrycznych, które są porównywalne z wynikami dzieci z innych grup, a więc dzieci te są w stanie 
rozumować przez analogię.
Podsumowując należy stwierdzić, że wysunięte przez Sharpe (1985) twierdzenie, iż gestowo-wizualny sposób 
komunikacji uczniów głuchych jest gorszy od oralno-audytywnego sposobu komunikacji uczniów słyszących, nie 
znajduje potwierdzenia w wynikach prezentowanych w niniejszej pracy badań. O charakterze doświadczeń 
językowych i życiowych dzieci głuchych decyduje nie tylko wczesna i konsekwentna komunikacja w języku 
migowym, za pośrednictwem którego przekazywane są przez dorosłych ludzi wiedza, narzędzia myślenia 
i wzorce językowe, ale także aktywność własna tych dzieci, uwarunkowana ich strukturami wewnętrznymi 
(geny). Czynniki te – środowiskowy i genetyczny – oddziałują na siebie, prowadząc poprzez kolejne etapy ich 
rozwoju do złożonych form poznania.
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ANEKS 1. ZESTAW ZADA  ANALOGII WERBALNYCHŃ

A. Seria zadań analogii werbalnych opartych na relacji przeciwieństwa
1. dobrze : źle :: ładnie : ... 13. kłamstwo : prawda :: miłość : ... 

4. lekki : ciężki :: drogi : … 16. daleko : blisko :: długo : …

7. smutny : wesoły :: pracowity : … 19. jasność : ciemność :: biały : …

10. chory : zdrowy :: bogaty : … 22. sprzedawać : kupować :: odpoczywać : …

B. Seria zadań analogii werbalnych opartych na relacji część-całość
2. wanna : łazienka :: koc : ... 14. korytarze : szkoła :: ulice : ... 

5. półki : szafa :: piętra : ... 17. szuflady : biurko :: kieszenie : ... 

8. minuta : godzina :: centymetr : ... 20. sok : roślina :: krew : ... 

11. miesiąc : rok :: dzień : ... 23. wełna : owca :: pióra : ... 

C. Seria zadań analogii werbalnych opartych na relacji przyczynowości
3. trucizna : śmierć :: pokarm : … 15. uczyć się : wiedza :: praca : …

6. mrozy : lód :: deszcze : … 18. smutek : płacz :: radość : …

9. nieostrożność : wypadek :: brak jedzenia : … 21. ulewa : mokro :: upał : …

12. bomba : ruiny :: piorun : … 24. chmura : deszcz :: przeziębienie : …
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ANEKS 2. ZESTAW ZADA  ANALOGII LICZBOWYCHŃ

1a. (2 + 1) → (2 – 1) :: (7 + 3) →(…)
(2 + 1) a
(7 – 3) b
(8 – 2) c
(3 + 7) d

2b. (8 + 8) → (8 • 2) :: (2 + 2 + 2 + 2) →(...)
(3 • 3) a
(2 • 8) b
(8 + 2) c
(2 • 4) d

3c. 4 → 8 :: 3 →(...)
(9) a
(6) b
(10) c
(12) d

4b. (4 + 4 + 4) → (4 • 3) :: (5 + 5 + 5 + 5) →(...)
(3 • 4) a
(5 • 4) b
(4 + 3) c
(5 + 4) d

5a. (8 • 4) → (8 : 4) :: (6 • 2) →(...)
(6 : 2) a
(12 : 2) b
(4 • 1) c
(8 : 2) d

6c. 8 → 24 :: 5 →(...)
(10) a
(20) b
(16) c
(15) d

7b. (6 + 6 + 6 + 6) → (6 • 4) :: (2 + 2 + 2 + 2) →(...)
(4 + 6) a
(2 • 6) b
(2 • 4) c
(6 + 2) d

8a. (3, 6, 9) → (18, 15, 12) :: (6, 9, 12) →(...)
(15, 18, 21) a
(13, 14, 15) b
(13, 10, 7) c
(4, 7, 10) d

9c. 6 → 18 :: 4 →(...)
(8) a
(16) b
(12) c
(20) d

10b. (1 + 1 + 1) → (1 • 3) :: (4 + 4) →(...)
(4 + 2) a
(4 • 2) b
(1 • 4) c
(3 + 1) d

11a. (2, 4, 6) → (6, 4, 2) :: (3, 6, 9) →(...)
(2, 3, 4) a
(3, 6, 10) b
(9, 6, 3) c
(4, 7, 10) d

12c. 5 → 10 :: 10 →(...)
(15) a
(20) b
(25) c
(30) d

13b. (2 + 2 + 2 + 2 + 2) → (2 • 5) :: (3 + 3 + 3) →(...)
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(3 • 3) a
(2 + 5) b
(3 + 2) c
(5 • 2) d

14a. (2, 3, 4) → (4, 3, 2) :: (3, 4, 5) →(...)
(6, 7, 8) a
(5, 4, 3) b
(4, 5, 6) c
(3, 2, 4) d

15c. 4 → 16 :: 2 →(...)
(8) a
(6) b
(12) c
(4) d

16b. (3 + 3 + 3 + 3) → (3 • 4) :: (6 + 6 + 6) →(...)
(6 • 6) a
(4 • 3) b
(6 • 3) c
(3 + 3) d

17a. (2, 4, 6) → (8, 6, 4) :: (6, 8, 10) →(...)
(12, 10, 8) a
(3, 5, 7) b
(4, 6, 8) c
(12, 14, 16) d

18c. 9 → 27 :: 1 →(...)
(1) a
(3) b
(2) c
(54) d

(oznaczenia symboli: a – relacja przeciwieństwa, b – relacja podrzędności, c – relacja część–całość)
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ANEKS 3. ZESTAW ZADA  ANALOGII FIGURALNO-GEOMETRYCZNYCHŃ

(oznaczenia symboli: a – relacja przeciwieństwa, b – relacja część–całość)


