
Wyniki ankiety 
na temat jąkania

ankieta przeprowadzona przez Michała, 12 lat



Osoby biorące udział w ankiecie

Kobiety/dziewczynki: 106 osób

Mężczyźni/chłopcy: 64 osoby

Łącznie zebrano 170 ankiet



1. Na czym polega jąkanie?

Najczęściej padające odpowiedzi:
•na powtarzaniu głosek, sylab,
•zacinaniu się.

Inne wybrane odpowiedzi:
•na problemach z oddychaniem,
•niepoprawnym przepływie informacji z głowy 
do języka.



2. Jakie są przyczyny jąkania?

Najczęściej padająca odpowiedź:  
•STRES

A ponadto:
• trauma, wypadek,
•choroby,
•wady narządów mowy,
•problemy z oddychaniem.

Inne wybrane odpowiedzi:  

•Za dużo pomysłów na to, co 

się chce powiedzieć.

•Nieumiejętność szybkiego 

myślenia.



3. Jakiego rodzaju odczucia mogą towarzyszyć 
osobie jąkającej się?

Prawie wszyscy ankietowani odpowiedzieli:
•ZAWSTYDZENIE, STRES, STRACH

A ponadto:
•złość,
• lęk przed wypowiadaniem się,
•obawa przed reakcją otoczenia, wyśmiewaniem.



4. W jaki sposób można reagować, aby 
wspomóc ucznia jąkającego się w klasie?
Najczęściej padające odpowiedzi:
•Nie reagować, nie zwracać uwagi na jąkanie.
•Nie przerywać wypowiedzi, wysłuchać.
•Nie krytykować, nie wyśmiewać.
•Akceptować, traktować tak jak innych 
uczniów.

•Nie traktować jąkania jak choroby, 
rozmawiać w klasie o jąkaniu, wytłumaczyć 
innym uczniom, że jąkanie to nic złego.

•Zadbać o dobrą atmosferę w klasie.



4. W jaki sposób można reagować, aby 
wspomóc ucznia jąkającego się w klasie?

Pozostałe odpowiedzi:

•Mówić wolno i wyraźnie.
•Uspokoić ucznia.
•Pomagać uczniowi wysłowić się.
•Dostosować poziom trudności czytanych 
tekstów.

•Dokańczać zdania za osobę jąkającą się. 
•Ustalić skróty. 😊



5. Czy zna Pan/Pani jakieś słynne osoby 
jąkające się? 

•Jurek Owsiak
•Adam Michnik
•Łukasz Golec

• Król Jerzy VI
• Bruce Willis
• Marilyn Monroe
• Winston Churchill
• Nicole Kidman
• Drew Lynch (komik)



6. Gdyby Pan/Pani się jąkał, to jak chciałby 
Pan/chciałaby Pani, aby ludzie się zachowywali – jak 
mieliby reagować na Pana/Pani jąkanie?

Najczęściej padające odpowiedzi:
•Nie zwracać uwagi, nie reagować w ogóle.
•Wysłuchać cierpliwie, dać czas na 
dokończenie wypowiedzi.

•Nie wyśmiewać.
•Traktować mnie normalnie, jak innych.
•Nie dokańczać za mnie wypowiedzi.
•Nie zgadywać, co chcę powiedzieć.



6. Gdyby Pan/Pani się jąkał to, jak chciałby 
Pan/chciałaby Pani, aby ludzie się zachowywali – jak 
mieliby reagować na Pana/ Pani jąkanie?

Pozostałe, wybrane odpowiedzi:
•Okazać wyrozumiałość.
•Nie współczuć.
•Nie dawać mi specjalnych ulg.
•Nie oceniać mnie po tym, jak się jąkam.
•Nie izolować mnie od grupy.
•Akceptować mnie.



Dziękujemy za uwagę!


