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Anna GUZY

Umiejętność czytania ze zrozumieniem 
a kompetencja przestrzenna

już prace z zakresu mnemotechnik i nauczania grafii oraz ortografii wyka‑
zały, że kompetencje językowe zależą od czynników, które wcześniej były po‑
mijane w literaturze z zakresu dydaktyki języka polskiego1. Badania, w których 
spotkamy analizy wpływu wyobraźni i orientacji przestrzennej na kompetencje 
językowe są rzadkie i dotyczą głównie nauk z zakresu pedagogiki i psychologii 
(np. wpływ orientacji przestrzennej na pismo uczniów dyslektycznych2, dzieci 
z porażeniem mózgowym3 itp.). 

niniejszy artykuł stanowi próbę zwrócenia uwagi na zależności pomiędzy 
kompetencją przestrzenną, traktowaną na potrzeby artykułu jako suma umiejęt‑
ności z zakresu wyobraźni i orientacji przestrzennej, a kompetencją językową na 
poziomie czytania ze zrozumieniem. 

Wyobraźnia i orientacja przestrzenna (kompetencja przestrzenna)

pojęcie wyobraźni najpełniej definiowane jest na gruncie psychologii (neuro‑
logii, psychiatrii, neuropsychologii), dydaktyki matematyki (wyobraźnia mate‑
matyczna) oraz sztuk plastycznych (rzeźba, rysunek). 

Wyobraźnia jest ściśle związana z myśleniem i tworzeniem wyobrażeń, a jej 
definicja w literaturze zawężona jest do trzech zasadniczych kręgów4.

józef górniewicz w swoim obszernym studium podejmującym problematykę 
wyobraźni zauważa, że związana jest ona z co najmniej trzema obszarami ak‑

1 poszukuje się innych determinantów kompetencji językowych. 
2 por. i. pietras: Dysortografia — uwarunkowania psychologiczne. gdańsk 2008; g. reid, 

j. Wearmouth: Dysleksja. Teoria i praktyka. gdańsk 2008. 
3 por. j. głodkowska: Pomóżmy dziecku z porażeniem mózgowym doświadczać przestrzeni. 

Warszawa 2000. 
4 M. pąchalska: Neuropsychologia kliniczna. Urazy mózgu. Warszawa 2007, s. 22.
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tywności człowieka: aktywizuje procesy poznawcze, pozwala skupiać się na rze‑
czywistości, przewiduje kształt przyszłych wydarzeń5. Wyobraźnia może pełnić 
funkcję kreatywną, która „wynika z natury tej dyspozycji. tworząc obrazy moż‑
liwych stanów, dotyka ona rzeczywistości, której jeszcze nie ma, która staje się 
w wyniku realizacji nakreślonych w wyobraźni projektów”6, dodatkowo umoż‑
liwia swoistą kreację przyszłości. równie ważną cechą wyobraźni jest funkcja 
kompensacyjna, możliwe jest dzięki niej zastępowanie rzeczywistości, pewnych 
stanów itp. 

nie sposob zrozumieć pojęcia wyobraźnia przestrzenna bez zróżnicowania 
terminów dotyczących płaszczyzny. przykładem może być rysunek. płaszczyzna 
papieru, na której powstaje wytwór plastyczny jest płaska, natomiast jak podkre‑
śla Małgorzata łuszczak: 

rzeczywistość, z której wyobraźnia się wywodzi, która wyobraźnię inspiruje 
i jest z nią w wieloraki sposób związana, jest przestrzenna. obraz powsta‑
jący na płaszczyźnie jest odbierany przestrzennie. złudzenie doznań prze‑
strzeni powstaje w wyniku możliwości percepcyjnych odbiorcy w zakresie 
umiejętności przestrzennego wyobrażania sobie przedstawionej na płasz‑
czyźnie rzeczywistości7. 

Mamy tutaj do czynienia z pewnym dialogiem przestrzennym. autor stosuje 
przedstawienie przestrzenne, odbiorca jest w stanie je odtworzyć tylko wtedy, 
gdy ma rozwiniętą kompetencję w zakresie wyobraźni przestrzennej. zdaniem 
łuszczak, „wyobraźnia przestrzenna to tworzenie obrazów plastycznych przed‑
stawionych na płaszczyźnie za pomocą formy przestrzennej (imitacji przestrze‑
ni), na którą składają się dwa elementy: treść ideowo ‑przedstawieniowa i forma 
plastyczna”8. 

podkreślając rolę stanowisk dotyczących wyobraźni, w tym w szczególności 
stanowiska obrazowego, warto przyjrzeć się, w jaki sposób dziecko spostrzega 
kształt (każdy kształt ma przecież wymiary przestrzenne) oraz przestrzeń. na wła‑
ściwe percypowanie przestrzeni składa się wiele wzajemnie związanych ze sobą 
czynników: wielkość spostrzeżenia wzrokowego, głębia i odległość, rozróżnienie 
stopnia nachylenia oraz wrażenia dotykowe. Wymienione elementy, rozwinięte 
w odpowiednim stopniu, warunkują kompetencję przestrzenną u danej jednostki. 

zagadnienie orientacji przestrzennej w literaturze przedmiotu (mam na myśli 
literaturę z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki) nie jest jednoznacz‑

5 j. górniewicz: Wstęp do pedagogicznej analizy problematyki wyobraźni. toruń 1991, 
s. 34.

6 ibidem, s. 35.
7 M. łuszczak: Pedagogiczne możliwości kształcenia wyobraźni przestrzennej studentów. 

cieszyn 1997, s. 63.
8 ibidem, s. 65.
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nie opisane. nie do końca wiadomo, w jaki sposób dziecko poznaje przestrzeń9. 
jak zauważa edyta gruszczyk ‑kolczyńska, „wiemy tylko, że różne są drogi 
i sposoby uczenia się i że istnieją pewne prawidłowości, według których wiedza 
o przestrzeni kształtuje się w umyśle dziecka”10. 

W przypadku dzieci poznawanie przestrzeni odbywa się stopniowo, pierwszym 
etapem tego procesu jest świadomość własnego ciała, bycia odrębną osobą. kolej‑
nym etapem jest rozpatrywanie wszystkiego z własnego punktu widzenia, dziecko 
stopniowo zdaje sobie sprawę z otaczającej go rzeczywistości. poznaje przedmioty 
znajdujące się dookoła: nad nim, pod nim, z boku, po prawej i po lewej jego stronie.

Warto również podkreślić, że okres dziecięcego egocentryzmu stanowi waż‑
ny element w kształtowaniu się orientacji przestrzennej. Właśnie w tym czasie 
dziecko chętnie mówi do siebie, opisując przedmioty i osoby będące w jego oto‑
czeniu, co sprzyja kształtowaniu się pojęć z interesującego nas zakresu. etap 
egocentryzmu nie stanowi jeszcze świadomego posługiwania się elementami 
przestrzeni, powoduje jednak stopniowe przechodzenie do decentracji. dopiero 
wtedy dziecko zaczyna widzieć świat oczami innej osoby: 

dziecko powoli zdaje sobie sprawę, że drugi człowiek jest podobny do nie‑
go: ma zbliżoną budowę ciała, posiada swoje imię i funkcjonuje w tym sa‑
mym otoczeniu […]. gdy dorosły stanie obok dziecka i patrzą przed siebie, 
to widzą przedmioty w podobny sposób. Wystarczy jednak, aby jeden z nich 
odwrócił się i już widzą co innego11.

podsumowując rozważania dotyczące kształtowania orientacji przestrzennej, 
należy podkreślić, że dziecko uczy się przede wszystkim poprzez doświadczenia, 
własny ruch i obserwacje; chcąc więc nauczyć je orientowania się w przestrzeni, 
trzeba zapewnić mu odpowiednie stymulatory. istotną rolę pełnią w tej kwestii 
ćwiczenia z zakresu kształtowania świadomości własnego ciała. orientacja prze‑
strzenna odgrywa największą rolę na początku nauki czytania, angażuje przede 
wszystkim procesy percepcyjne12. najważniejszym procesem psychologicznym 
jest wówczas spostrzeganie i różnicowanie liter — ich kształtu, lokalizacji prze‑
strzennej, sekwencji w wyrazach i zdaniach. dla dziecka uczącego się czytać 
każdy czytany tekst jest percepcyjnie złożony i odbierany jako zbiór odmiennych 
form graficznych. 

 9 a. szemińska: Niezmienność stosunków w przestrzeni. W: Nauczanie początkowe matema-
tyki. Podręcznik dla nauczyciela. red. z. semadeni. t. 1. Warszawa 1991; e. stucki: Metodyka 
nauczania matematyki w klasach niższych. część 1. Bydgoszcz 1992.

10 e. gruszczyk ‑kolczyńska, e. ziel ińska: Dziecięca matematyka. Książka dla rodzi-
ców i nauczycieli. Warszawa 2007, s. 14.

11 ibidem, s. 15.
12 U dorosłego będą zaangażowane już procesy na poziomie syntaktyczno ‑leksykalnym i pro‑

cesy myślowe. 
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dopiero gdy uczeń opanuje czytanie na poziomie percepcyjnym i odróżniania 
znaków będzie dokonywał w sposób automatyczny, zostaną uruchomione w tym 
procesie wyższe funkcje językowe (dominuje wówczas prawa półkula mózgu). 
z powyższych rozważań wynika, że już w modelu teoretycznym istnieją zależ‑
ności pomiędzy kompetencją przestrzenną a umiejętnością czytania ze zrozumie‑
niem. trudno jednak bez uprzednich badań empirycznych określić, jak bardzo 
kompetencja przestrzenna wpływa na umiejętność czytania ze zrozumieniem 
(lub w ogóle czytania). 

Opis badania

W celu zbadania zależności pomiędzy kompetencją przestrzenną a poziomem 
czytania ze zrozumieniem przeprowadziłam badanie w klasie Vi szkoły podsta‑
wowej w gliwicach ‑łabędach. łącznie wzięłam pod uwagę wyniki 54 badanych 
(n = 54), w tym 18 chłopców oraz 36 dziewczynek13. test dla uczniów (zob. 
aneks) na tym poziomie edukacji składał się z 12 zadań i cechował się różnorod‑
nością poleceń (zadania otwarte, zamknięte, z luką, prawda ‑fałsz, na dobieranie, 
zadanie typu rozprawka). na jego wykonanie uczniowie mieli jedną jednostkę 
lekcyjną, czyli 45 minut. W teście czytania ze zrozumieniem można było uzyskać 
maksymalnie 18 punktów. żadnemu uczniowi nie udało się jednak zdobyć naj‑
większej liczby punktów. tabela 1. przedstawia uzyskane wyniki badań.

do oceny poziomu kompetencji przestrzennej posłużył standaryzowany na 
małej próbie badawczej test wyobraźni i orientacji przestrzennej. składał się 
on z 6 zadań. zadanie pierwsze polegało na narysowaniu we wskazanym miej‑
scu postaci (zgodnie z opisem nauczyciela), zadanie drugie wymagało od ucznia 
sporządzania mapy (narysowanej z zachowaniem odpowiednich proporcji) na 
podstawie zamieszczonego opisu. kolejnym zadaniem było dyktando graficzne 
(łączenie punktów we wskazanej przez nauczyciela kolejności), zadanie czwarte 
wymagało od ucznia umiejętności wyodrębnienia z większej figury jej mniej‑
szych elementów (części). zadanie piąte sprawdzało umiejętność rysowania 
lustrzanego odbicia obiektów. W ostatnim zadaniu uczeń miał wskazać odpo‑
wiedni rzut figury, niepasujący do pozostałych. za wykonanie wszystkich po‑
leceń można było uzyskać 122 punkty14. na rozwiązanie testu uczniowie mieli 
45 minut. 

13 W analizie porównawczej brałam pod uwagę 51 wyników, ponieważ w przypadku trzech 
uczniów nie posiadałam obu testów (kompetencji przestrzennej oraz czytania ze zrozumieniem). 
przedstawione wyniki są częścią badań prowadzonych nad wpływem orientacji i wyobraźni prze‑
strzennej na wybrane kompetencje językowe ucznia w szkole podstawowej. Badania prowadzone 
były na próbie ponad 700 uczniów z klas iii i Vi w środowisku miejskim, osiedlowym i wiejskim. 

14 za zadanie 1. maksymalnie 22 punkty, za zadanie 2. — 15 punktów, za zadanie 3. — 54 punk‑
ty, za zadanie 4. — 16 punktów, za zadanie 5. — 14 punktów oraz 1 punkt za ostatnie zadanie.
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tabela  1
Wyniki testu czytania ze zrozumieniem (N = 51)

Uczeń Wynik testu 
wyobraźni zadania WW* zadania ko zadanie nd zadanie r

Wynik testu 
czytania ze 

zrozumieniem

1 2 3 4 5 6 7

Uczeń  1 112 2 7 1 4 14
Uczeń  2 114 3 7 1 2 13
Uczeń  3 80 2 7 1 3 13
Uczeń  4 108 2 7 1 0 10
Uczeń  5  72 2 6 1 3 12
Uczeń  6  80 1 7 1 0  9
Uczeń  7  76 3 6 1 3 13
Uczeń  8  87 2 6 0 2 10
Uczeń  9  83 2 7 1 2 12
Uczeń 10  99 1 7 1 3 12
Uczeń 11  93 2 6 1 2 11
Uczeń 12 104 2 6 1 4 13
Uczeń 13  98 2 7 1 0 10
Uczeń 14  40 1 4 0 0  5
Uczeń 15  75 2 6 1 3 12
Uczeń 16  91 2 5 1 0  8
Uczeń 17  72 3 8 1 3 15
Uczeń 18 103 2 5 0 0  7
Uczeń 19 109 1 5 0 0  6
Uczeń 20  73 2 6 1 2 11
Uczeń 21  73 2 6 1 0  9
Uczeń 22  88 1 5 0 0  6
Uczeń 23  83 3 7 1 4 15
Uczeń 24  76 2 7 1 0 10
Uczeń 25  57 1 6 0 0  7
Uczeń 26 115 3 7 0 0 10
Uczeń 27  86 2 8 1 4 15
Uczeń 28  36 3 7 1 3 14
Uczeń 29  74 3 8 1 4 16
Uczeń 30 108 3 8 1 4 16
Uczeń 31  96 2 5 1 0  8
Uczeń 32  36 2 6 1 0  9
Uczeń 33  94 2 4 0 0  6
Uczeń 34  40 2 3 1 1  7
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1 2 3 4 5 6 7

Uczeń 35  59 2 6 1 3 12
Uczeń 36  92 1 8 0 3 12
Uczeń 37  64 2 4 1 1  8
Uczeń 38 107 2 6 1 2 11
Uczeń 39 117 2 8 1 4 15
Uczeń 40  96 2 8 1 4 15
Uczeń 41 116 2 9 1 4 16
Uczeń 42 115 2 6 1 2 11
Uczeń 43 118 3 9 1 4 17
Uczeń 44 103 2 8 1 3 14
Uczeń 45 114 2 9 1 4 16
Uczeń 46  88 3 8 1 3 15
Uczeń 47 102 3 7 0 5 15
Uczeń 48 103 2 5 0 0  7
Uczeń 49 103 2 8 1 3 14
Uczeń 50  40 2 5 1 0  8
Uczeń 51 111 3 7 1 4 15

* WW — zadanie wielokrotnego wyboru, ko — zadanie krótkiej odpowiedzi, nd — zadanie na dobieranie, r — zadanie 
typu rozprawka.

Źród ło: Badania własne.

tabela 2. przedstawia plan testu z uwzględnieniem poziomu i celu. 

tabela  2
Tabelaryczny plan testu czytania ze zrozumieniem z uwzględnieniem poziomu i celu

numer 
zadania sprawdzana czynność ucznia kategoria 

celów
poziom 

wymagań
rodzaj 
zadania

1 2 3 4 5

1. Uczeń odszukuje informacje podane wprost.  B* p WW
2. Uczeń wnioskuje i argumentuje na podstawie tekstu. C pp ko
3. Uczeń odszukuje informacje podane wprost. B p WW

4. Uczeń odszukuje informacje podane wprost. określa  
część mowy odszukanego wyrazu.

C pp ko

5. Uczeń odszukuje informacje podane wprost. B p ND

6. Uczeń redaguje dialog. 
Uczeń wyobraża sobie spotkanie przy privet drivet.

D p R

6. Uczeń tworzy wypowiedź poprawną pod względem 
stylistycznym i ortograficznym.

B p R

7. Uczeń odnajduje i objaśnia słowo nonsens. D pp ko

cd. tab. 1
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1 2 3 4 5

 8. Uczeń zna różne rodzaje słowników i wie, w jakim 
celu z nich korzystamy.

C p WW

 9. Uczeń odszukuje informacje podane wprost. B p ko
10. Uczeń odszukuje informacje podane wprost. B p ko
11. Uczeń odszukuje informacje podane wprost. B p ko
12. Uczeń odszukuje informacje podane wprost. B p ko

* Użyte w tabeli skróty oznaczają kategorie taksonomiczne w ujęciu B. niem iecko (Pomiar wyników kształcenia. War‑
szawa 1999): a — zapamiętanie wiadomości, B — zrozumienie wiadomości, c — stosowanie wiadomości w sytuacjach 
typowych, d — stosowanie wiadomości w sytuacjach nowych.

Źród ło: opracowanie własne.

Wykres 1. przedstawia wyniki uzyskane z testu czytania ze zrozumieniem.
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Źród ło: Badania własne.
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Źród ło: Badania własne.

cd. tab. 2
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Średni wynik testu czytania ze zrozumieniem wyniósł 11,1 punktu (w tym 
dla chłopców — 10,1, natomiast dla dziewcząt — 11,6). taki rezultat należy 
uznać za zadowalający, ponieważ większość uczniów uzyskała wysokie lub 
średnie wyniki. 

W celu określenia zależności pomiędzy wynikiem testu czytania ze zrozu‑
mieniem i kompetencją przestrzenną mierzoną testem wyobraźni i orientacji 
przestrzennej przyjrzyjmy się wykresowi 2.

już pobieżna jego analiza zwraca uwagę na wzajemne korelacje badanych 
wielkości. W większości przypadków obserwujemy proporcjonalną zależność: 
wraz ze wzrostem liczby punktów z testu czytania ze zrozumieniem wzrasta 
również liczba punktów uzyskanych z testu wyobraźni i orientacji przestrzennej 
— i odwrotnie. 

dokonując bardziej wnikliwych analiz uzyskanych wyników badań (por. ta‑
bela 2.) pod kątem ich wzajemnych relacji, należy zauważyć, że chłopcy, którzy 
uzyskali najniższe wyniki z testu czytania ze zrozumieniem, z testu wyobraź‑
ni zdobyli średnio 86 punktów, analogicznie dziewczęta uzyskały 83,8 punktu. 
chłopcy z najwyższymi wynikami z testu czytania ze zrozumieniem osiągnęli 
średnio po 115 punktów z testu wyobraźni, natomiast dziewczęta — 106,6 punk‑
tu. Badania wykazują zatem istnienie zależności pomiędzy umiejętnością czyta‑
nia ze zrozumieniem i kompetencją przestrzenną. 

Warto zastanowić się również nad charakterem badanych korelacji (por. wy‑
kres 3.). W tym celu zanalizowano wyniki uzyskane przez uczniów,  uwzględnia‑
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Wykres 3. typ zadania na teście czytania ze zrozumieniem a kompetencja przestrzenna
Źród ło: Badania własne.
oznaczenia: a — średnia za zadanie, B — średnia uczniów z najniższym wynikiem testu wyobraźni i orienta‑
cji15, c — średnia uczniów z najwyższym wynikiem testu wyobraźni i orientacji, d — różnica pomiędzy wyni‑
kiem średnim za dany typ zadania a wynikiem średnim uzyskanym przez uczniów z najmniejszą liczbą punktów 
w teście wyobraźni i orientacji przestrzennej, e — różnica pomiędzy średnim wynikiem uczniów z największą 
i najmniejszą liczbą punktów w teście.

15 Wynik najniższy oznacza średnią arytmetyczną 10 najniższych odnotowanych wyników, na‑
tomiast wynik najwyższy — średnią arytmetyczną 10 najwyższych wyników. 
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jąc poziom wymagań oraz różne typy zadań na teście czytania ze zrozumie‑
niem. 

Wpływ kompetencji przestrzennej najsilniej widoczny jest w przypadku 
zadań wymagających precyzyjnych i konkretnych umiejętności językowych, 
w zadaniach krótkiej odpowiedzi (różnica wyniosła 1,9 punktu) oraz w tworze‑
niu dłuższej wypowiedzi pisemnej (zadanie typu rozprawka — różnica wynio‑
sła 1,4 punktu). W przypadku pozostałych zadań rozbieżności były niewielkie 
(w zadaniach wielokrotnego wyboru wyniosły 0,3 punktu), natomiast w ogóle 
nie odnotowano ich w analizie zadań na dobieranie. ponadto uczniowie z naj‑
niższymi wynikami z testu kompetencji przestrzennych osiągali ogólne wyniki 
niższe aniżeli uczniowie z wynikami średnimi z testu wyobraźni i orientacji 
przestrzennej. 

oprócz określenia zależności między typem zadania na teście czytania ze 
zrozumieniem a kompetencją przestrzenną, możemy również zastanowić się nad 
relacjami pomiędzy wynikiem testu wyobraźni i orientacji przestrzennej a celem 
taksonomicznym, z którym związane jest dane zadanie (por. tabelę 2.). zależno‑
ści takie przedstawiono na wykresie 4.
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Wykres 4. kompetencja przestrzenna a cel taksonomiczny zadania
Źród ło: Badania własne.

Widoczne są różnice w wynikach uczniów z najniższymi i najwyższymi wy‑
nikami z testu kompetencji przestrzennej a wynikami z testu czytania ze zrozu‑
mieniem w zależności od celu taksonomicznego danego zadania. różnice zauwa‑
żalne są w odniesieniu do wszystkich rodzajów celów, których dotyczyły zadania 
testowe. największe rozbieżności widoczne są w celach d — różnica16 wynioła 
3 punkty, nieco słabsze zależności występują w przypadku celów B — 1,7 punk‑
tu, najmniejsze zaś dla celów c — 1 punkt. 

Wykres 5. przedstawia zależności pomiędzy kompetencją przestrzenną i po‑
ziomem zadania (p lub pp). 

16 różnica pomiędzy wynikami osób z najwyższą i najniższą liczbą punktów na teście wyobraź‑
ni i orientacji przestrzennej. 
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zadania PP zadania P
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Wykres 5. poziom zadania a kompetencja przestrzenna
Źród ło: Badania własne.

również na tym obszarze widoczne są zależności między poziomem zadania 
i kompetencją przestrzenną. Uczniowie z wyższymi wynikami z testu wyobraźni 
osiągnęli odpowiednio wyższe wyniki na danym poziomie (p lub pp) — różnice 
te były zbliżone niezależnie od poziomu (wyniosły 1,7 dla pp oraz 1,9 dla p).

Wnioski

na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że:
1. zachodzi zależność pomiędzy poziomem kompetencji przestrzennej 

i umiejętnością czytania ze zrozumieniem. 
2. zależność ta najsilniej uwidacznia się w przypadku kompetencji tworzenia 

dłuższych form wypowiedzi (zadania typu rozprawka) oraz w zadaniach krótkiej 
odpowiedzi, a zatem w przypadku konieczności wykazania się umiejętnością 
konstruowania poprawnych zdań oraz logicznego i spójnego tekstu. 

3. niezależnie od poziomu taksonomicznego można zaobserwować, że wyż‑
sze wyniki testu kompetencji przestrzennych odnotowano również w grupie osób 
z najwyższym wynikiem z testu czytania ze zrozumieniem. 

4. na każdej badanej płaszczyźnie zaobserwowano związek między umiejęt‑
nością czytania ze zrozumieniem i kompetencją przestrzenną.
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ANeKS

Test czytania ze zrozumieniem  
dla ucznia klasy VI szkoły podstawowej

Najgorsze urodziny

1. nie po raz pierwszy w domu przy privet driver numer cztery śniadanie przerwa‑
ła awantura. Wczesnym rankiem pana dursleya obudziło głośne bębnienie dochodzące 
z pokoju jego siostrzeńca Harry’ego.

— to już trzeci raz w tym tygodniu! — ryknął na niego poprzez stół. — jeśli nie 
potrafisz zapanować nad tą sową, będziesz się musiał z nią pożegnać! Harry jeszcze raz 
próbował to wyjaśnić.

— ona się nudzi. lubi sobie polatać. gdybym mógł ją wypuszczać w nocy… 
— czy ja wyglądam na głupca? — warknął wuj Vernon. z krzaczastego wąsa zwisał 

mu kawałek smażonego jajka. — dobrze wiem, co będzie, jak się ją wypuści. i wymienił 
posępne spojrzenie ze swoją żoną petunią. 

2. Harry próbował coś powiedzieć, ale jego słowa zagłuszyło długie i głośne beknię‑
cie ich syna dudleya.

— chcę więcej bekonu — oświadczył.
— jest jeszcze trochę na patelni, syneczku — odpowiedziała ciotka petunia, spoglą‑

dając tkliwie na swojego potężnego syna. — najedz się dobrze, mój skarbie. jedz, jedz, 
jeśli tylko masz ochotę… tym szkolnym jedzeniem chyba się nie najesz…

3. — ależ to nonsens, petunio! kiedy ja byłem w smeltingu, nigdy nie chodziłem 
głodny — oświadczył stanowczo wuj Vernon. — dudley na pewno dostaje tam tyle, ile 
zechce, prawda synu? […]

dursleyowie nie pamiętali nawet o tym, że dzisiaj są jego dwunaste urodziny. Har‑
ry, rzecz jasna nie miał wielkich nadziei, bo jeszcze nigdy nie dostał od nich godnego 
uwagi prezentu, choćby tortu urodzinowego, ale żeby tak zapomnieć całkowicie o jego 
święcie…

4. Wuj Vernon odchrząknął znacząco i oznajmił:
— dzisiaj, jak wszyscy wiemy, jest bardzo ważny dzień. Harry podniósł głowę, nie 

wierząc własnym uszom.
— to może być dzień, w którym dokonam największej transakcji w całej swojej ka‑

rierze — rzekł wuj Vernon. […]
Wuj Vernon ma na myśli to głupie przyjęcie. Mówił o tym od dwóch tygodni, a wła‑

ściwie od dwóch tygodni nie mówił o niczym innym. na kolacji miał być jakiś bogaty 
przedsiębiorca budowlany ze swoją żoną, a wuj Vernon miał nadzieję, że nakłoni go do 
bardzo dużego zamówienia (fabryka wuja Vernona produkowała świdry).

— Myślę, że dobrze by było jeszcze raz przejrzeć plan zajęć i czynności — powie‑
dział wuj Vernon. 

5. — powinniśmy być na swoich stanowiskach o ósmej. petunio, ty będziesz w…?
— W salonie — odpowiedziała natychmiast ciotka petunia — gotowa powitać ich 

w naszym domu z należytą wdzięcznością.
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— Bardzo dobrze. a dudley?
— ja będę czekał przy drzwiach, żeby im otworzyć. […]
— znakomicie, dudley — pochwalił go wuj Vernon, po czym zwrócił się do Har‑

ry’ego. — a ty?
— ja będę siedział cicho w swojej sypialni, udając, że mnie nie ma — odrzekł Harry 

bezbarwnym tonem.
— dokładnie — powiedział dobitnie wuj Vernon […].

j.k. rowl i ng: Harry Potter i Komnata Tajemnic. tłum. a. pol kowsk i. 
poznań 2006, s. 7—12.

 1. kim jest Vernon? podkreśl właściwą odpowiedź.
a) Bratem Harrego pottera.
b) kolegą dudleya.
c) siostrzeńcem petunii.
d) Mężem pani dursley.

 2. napisz, dlaczego urodziny Harry’ego pottera nie były udane? podaj dwa argumen‑
ty.

 3. podkreśl zdanie prawdziwe:
a) dudley jadł na śniadanie płatki owsiane.
b) na obiad do państwa dursley miał przyjść przedsiębiorca z żoną.
c) Vernon uczęszczał do smeltingu.
d) podczas wizyty znajomych Vernona Harry miał podawać do stołu.

 4. przeczytaj uważnie akapit 2. i wypisz te wyrazy, za pomocą których petunia zwraca 
się do swojego syna. określ, jakie to części mowy.

 5. zgodnie z kolejnością opisu w akapicie 5. uporządkuj od 1—4 następujące zachowa‑
nia bohaterów:
— petunia gotowa do powitania gości w salonie.
— Wszyscy powinni być na stanowiskach o 8.
— Harry ma siedzieć cicho w swojej sypialni.
— dudley czeka na gości przy drzwiach wejściowych.

 6. Wyobraź sobie, że jesteś uczestnikiem spotkania pana Vernona z zaproszonym 
przedsiębiorcą. zapisz ich rozmowę (ok. 10 zdań).

 7. W akapicie 3. pojawiło się słowo nonsens (zostało podkreślone). napisz, co ono zna‑
czy.

 8. W jakim słowniku sprawdzisz znaczenie słowa nonsens?
a) W słowniku poprawnej polszczyzny.
b) W słowniku języka angielskiego.
c) W słowniku ortograficznym.
d) W słowniku wyrazów obcych.

 9. które urodziny obchodził potter?
10. kto obudził rano pana Vernona?
11. Wypisz wszystkich bohaterów fragmentu Najgorsze urodziny.
12. jaki tytuł nosi książka, z której pochodzi cytowany fragment?

7 z teorii…
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анна гузы

пространственнаЯ КомпетенциЯ в аспеКте 
умениЯ чтениЯ с пониманием

резюме

статья соотносится с детерминантами языковой компетенции ученика. автор опреде‑
ляет влияние пространственной компетенции (понимаемой в статье как сумма умений 
в области воображения и пространственной ориентации) на умение читать с пониманием. 
работа состоит из двух частей. в первой из них обрисовывается проблематика приобрете‑
ния пространственной компетенции, а также ее воздействие на языковую компетенцию 
(т.е. орфография, лексика). во второй части представлены результаты исследования влия‑
ния пространственной компетенции на умение читать с пониманием с учетом разных типов 
заданий, выполняемых учениками в шестилетней школе (задания краткого ответа, подбора, 
сочинения и т.п.).

исследования показывают существенное влияние воображения и пространственной 
ориентации на компетенцию чтения с пониманием (на примере учеников в выпускном 
классе шестилетней школы).

anna guzy 

spatial coMpetence and reading coMpreHension skills

su m mar y

the article refers to the determinants of learners’ linguistic competence. it defines the influ‑
ence of spatial competence (understood here as a sum of abilities within the scope of imagination 
and spacious orientation) on reading comprehension skills. the article consists of two parts. in the 
first one, it outlines the issue of gaining spatial competence and its impact on linguistic compe‑
tences (i.e. orthography and lexis). the second part, on the other hand, presents the results of the 
studies on the influence of different types of tasks done by primary school learners (short answer, 
matching and essay tasks, etc.). 

the studies show a substantial influence of imagination and spacious orientation on reading 
comprehension skills (on the example of primary school sixth grade learners).


