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Streszczenie (max. 2 strony formatu A-4): 

Funkcje wykonawcze (FW) odpowiadają za procesy związane z organizowaniem, 

planowaniem i zarządzaniem własnym zachowaniem i emocjami. Są to wyższe procesy 

poznawcze, zawierające w sobie trzy komponenty: pamięć roboczą, hamowanie 

i elastyczność poznawczą. Niniejsza praca koncentruje się na relacji pomiędzy FW 

a osiągnięciami szkolnymi dzieci. Dzieci z wyższym poziomem FW lepiej radzą sobie 

w szkole, zarówno pod względem poznawczym – szybciej przetwarzają materiał (pamięć 

robocza), są w stanie się dłużej się skupić (hamowanie), czy też nie mają trudności ze zmianą 

aktywności (elastyczność poznawcza), jak i emocjonalnym – pamięć o zasadach, umiejętność 

zahamowania swojego zachowania czy też dopasowanie się do wymagań środowiska. 

Celem pracy jest sprawdzenie możliwości predykcji osiągnięć szkolnych bazując na 

wcześniejszych pomiarach FW, a także opis jak w okresie startu szkolnego rozwijają się 



poszczególne aspekty FW. W badaniu wzięło udział 200 dzieci - 99 dzieci uczęszczających 

do najwyższej grupy przedszkolnej i 101 rozpoczynających naukę szkolną wzięło udział 

w podłużnym badaniu FW. Dzieci były badane trzykrotnie w 6 miesięcznych odstępach 

czasu. W czasie projektu był sprawdzany ich poziom FW (pamięci roboczej, hamowania 

i elastyczności poznawczej), każda z tych zdolności minimum 3 podtestami, a także testem 

umiejętności szkolnych w zakresie czytania, pisania i matematyki. Dodatkowo kontrolnie, 

jednorazowo został wykonany test inteligencji, oraz rodzice wypełniali informacje dotyczące 

SES.  

Niniejsza praca składa się z dwóch części. Teoretycznego wprowadzenia do tematu, w którym 

to definiowane są podstawowe pojęcia związane z FW i osiągnięciami szkolnymi, oraz 

dokonany jest przegląd literatury w zakresie rozwoju FW w trakcie życia. Część druga, to 

rozdział empiryczny i składa się z dwóch rodzajów analiz. Pierwszy miał za zadanie wypełnić 

lukę teoretyczną dotyczącą wiedzy na temat rozwoju FW. Drugi natomiast miał cel 

praktyczny – sprawdzić czy bazując jedynie na pomiarach FW jesteśmy w stanie przewidzieć 

przyszłe umiejętności szkolne, a tym samym przesiewowo odnaleźć grupę ryzyka przyszłych 

trudności szkolnych. Dając możliwość objęcia jej dodatkową opieką i wyrównaniem ich szans 

edukacyjnych. 

Na postawie pierwszej analizy wykazano, że tylko pamięć robocza w tym okresie rozwija się, 

wzrasta liniowo i stabilnie. Elastyczność poznawcza i hamowanie, ma nielinearny, 

kwadratowy charakter. Z czego hamowanie w tym okresie prezentuje się bardzo niestabilnie. 

Rozkład średnich jest labilny. W okresach jesiennych się umacnia, w okresie letnim 

gwałtownie spada w zakresie punktów, a w zakresie czasu reakcji rośnie lub stabilizuje się. 

Natomiast elastyczność poznawcza rozwija się w tym okresie bez większych skoków, 

widoczna jest tendencja wzrostowa, o kwadratowym charakterze ale o bardzo małej 

amplitudzie wyników. Może to oznaczać, że wiek ten nie jest kluczowy dla intensywnego 

rozwoju tej funkcji. 

Wyniki drugiej analizy potwierdziły silny związek pomiędzy FW i umiejętnościami 

szkolnymi, a także możliwość predykcji osiągnięć szkolnych pół roku i rok po wykonaniu 

testów FW. Najsilniejszym predykatorem w tym wieku dzieci okazała się pamięć robocza, 

która wyjaśniała 71% zmienności wyników, co wskazuje na bardzo silny związek. Wielu 

autorów wskazuje również ,że odpowiedni trening FW przynosi istotne efekty. W związku 

z tym wiedza na temat poziomu FW u dzieci na etapie przedszkolnym może pozwolić z jednej 



strony na przewidzenie ich przyszłych osiągnięć szkolnych. Z drugiej strony u dzieci z niskim 

wynikiem pozwoli na wprowadzenie treningu i ułatwienie im startu szkolnego. 

Uzyskane wyniki wypełniają nie tylko lukę teoretyczną poprzez opisanie rozwoju FW, ale 

również mają implikacje praktyczne znaczące dla diagnozy, terapii i edukacji dzieci, dając 

dzieciom z grupy ryzyka szansę na równy start z rówieśnikami w szkole. 

 


