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PRZYIMEK I JEGO UŻYCIE 
W PRACACH PISEMNYCH OSÓB DYSLEKTYCZNYCH

WPROWADZENIE

Ostatnie lata przyniosły wzrost zainteresowań językoznawców pisaną 
wersją języka u osób z dysleksją rozwojową. Przyjmując językowy mecha-
nizm dysleksji rozwojowej, należy założyć, że u dzieci w różnym wieku, 
o słabych umiejętnościach w zakresie czytania i pisania, istnieją defi -
cyty w zakresie świadomości językowej, szybkiego nazywania, umiejęt-
ności syntaktycznych i morfologicznych, przetwarzania i konstruowania 
wypowiedzi słownych i pisemnych [Krasowicz-Kupis 2004; 2008; 2009; 
Makarewicz 2006; Boksa 2019]. Stąd w wypowiedziach pisemnych i mó-
wionych osób dyslektycznych obserwuje się nagromadzenie błędów se-
mantycznych i składniowych. Wpływa to niekorzystnie na dekodowanie 
(identyfi kację) słów, uniemożliwiając ich rozpoznanie, co z kolei powstrzy-
muje dostęp do procesów językowych wyższego rzędu, a więc odkrywa-
nia znaczenia z tekstu lub budowania własnej narracji [Boksa 2019]. Cel 
rozważań w niniejszej pracy stanowi pytanie, czy osoby dyslektyczne, 
u których przed podjęciem nauki szkolnej stwierdzono opóźniony rozwój 
mowy, poprawnie stosują przyimki w wypowiedziach pisemnych i jak 
umiejętność operowania wyrażeniami przyimkowymi wpływa u nich na 
tworzenie struktur zdaniowych. Analizy wypracowań uczniów dyslektycz-
nych potwierdziły, że jednym z podstawowych wskaźników ujawnienia 
się dysleksji rozwojowej może być czas akwizycji przyimka, rozumienia 
i stosowania tej części mowy w wypowiedziach ustnych i pisemnych.

DYSLEKSJA ROZWOJOWA

Dysleksja to zaburzenie kompetencji językowej oraz komunikacyjnej 
przejawiające się w nieumiejętnym budowaniu dyskursu rozumianego 
jako strumień mówionych lub pisanych zachowań językowych [Boksa 
2019, 67]. Taka defi nicja zarysowuje obszar badań diagnostycznych 
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i terapeutycznych w edukacji polonistycznej, logopedycznej, językowej. 
W prowadzonych ostatnimi laty analizach na temat przyczyn dysleksji 
szczególne miejsce zajmuje świadomość metajęzykowa [Maurer 1997; 
Krasowicz-Kupis 2004]. Jest to zdolność uzmysłowienia sobie znaczenia 
takich aspektów językowych jak: morfologiczny (rozpoznawanie morfe-
mów, czyli najmniejszych znaczeniowych cząstek języka), syntaktyczny 
(rozpoznawanie i używanie zasad gramatycznych służących do budowa-
nia zdań), semantyczny (wyrażanie myśli, rozumienie znaczeń). Pojawia 
się ona w momencie, gdy dziecko odkrywa istnienie zdania jako formy 
służącej do zwerbalizowania myśli. Jedną z wczesnych oznak pojawienia 
się świadomości fonologicznej u dziecka jest spontaniczne poprawianie 
własnych wypowiedzi. Zdolność ta jest przez wielu autorów uznawana 
za wstępny warunek opanowania umiejętności czytania i pisania [por. 
A. Maurer 1997]. Próby badania kompetencji językowej i jej realizacji na 
innych niż fonologiczny poziomach organizacji języka wykazały jednak, 
że jednym ze wskaźników ujawnienia się dysleksji może być czas wystą-
pienia przyimka w rozwoju mowy oraz stosowania przyimka w zdaniu 
i rozumienia jego znaczenia w procesie komunikacji [Boksa 2019; Zarę-
bina 1994, 107–137].

ETAPY ROZWOJU SYSTEMU ZNACZENIOWEGO

W rozwoju mowy dziecka można zatem wyróżnić trzy stadia rozwo-
jowe systemu znaczeniowego [Zarębina 1994; Porayski-Pomsta 2007]. 
W pierwszym stadium, przypadającym na okres między 9./12. a 18./24. 
miesiącem życia dziecka, formuje się pierwsza sfera słownikowa, którą 
tworzą: wykrzykniki, które w tym okresie odgrywają znaczną rolę 
w mowie dzieci (np. bah, be, sisi, hau-hau); wyrazy nazywające, przede 
wszystkim rzeczowniki (np. mama, tata, baba, ciocia, wujek, kicia, hau-
hau, buzia, kolanko, bucie), następnie czasowniki (np. daj, ma, pa); wy-
razy nazywające: przymiotniki (np. caca ‘ładny’, be ‘brzydki’) i przysłówki, 
również śladowo pojawiają się wyrazy wskazujące – zaimki. Obserwując 
rozwój mowy dziecka w tym okresie, trudno jest określić jednoznacznie 
znaczenie wyrazu; większość wyrazów jest wieloznaczna, część ma cha-
rakter dźwiękonaśladowczy [Porayski-Pomsta 2007].

W drugim stadium rozwojowym, które przypada na okres między 24. 
a 36. miesiącem życia, następuje gwałtowny przyrost słownictwa – śred-
nio do około pięciuset–tysiąca wyrazów [Porayski-Pomsta 2007]. Zmienia 
się struktura słownika. Na pierwszym miejscu znajdują się rzeczowniki, 
które zajmują niewiele ponad 50% całego zasobu leksykalnego. Na dru-
gim – czasowniki, które stanowią blisko 25% słownika, na trzecim – wy-
krzykniki, około 5%, również około 5% słownika stanowią przymiotniki, 
dalej – przysłówki, około 3%, zaimki, również około 3%. W tym etapie 
rozwojowym pojawia się nowa warstwa leksykalna: wyrazy szeregujące, 
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czyli liczebniki, które stanowią około 2% wszystkich wyrazów, i tzw. mor-
femy luźne, czyli inaczej wyrazy gramatyczne: przyimki (nieco ponad 1% 
słownika) i spójniki (około 0,5%) oraz wyrazy modyfi kujące znaczenie 
wyrazów nazywających – partykuły (około 0,5%). Struktura słownika 
dziecka zbliża się do struktury słownika dorosłego użytkownika języka. 
Zanikają wyrazy wieloznaczne, znamienne dla poprzedniej fazy rozwojo-
wej. Istotną właściwością drugiego stadium jest – w związku z rozwojem 
składni – pojawienie się wyrazów gramatycznych: przyimków i spójni-
ków oraz wzrost liczby zaimków względnych, które służą łączeniu zdań 
złożonych.

W trzecim stadium rozwojowym zwanym okresem swoistej mowy 
dziecka (4–7 lat) kształtuje się warstwa słownikowa, którą charaktery-
zuje umocnienie i ustalenie funkcji wyrazów z drugiego stadium roz-
wojowego, a więc wyrazów szeregujących, liczebników oraz wyrazów 
gramatycznych: przyimków i spójników. Dzieci coraz lepiej rozumieją 
znaczenie wyrazów porządkujących; wiąże się to ze wzrostem umiejęt-
ności liczenia i porządkowania obiektów, co jest wyraźnym wynikiem 
działań edukacyjnych otoczenia. Wzrasta także rozumienie użycia wy-
razów gramatycznych: przyimków i spójników. Należy tu zwrócić uwagę 
na istotną funkcję przyimka, która wpływa na kształtowanie kompetencji 
językowej przez to, że wyznacza relacje między składnikami wypowiedze-
nia, ustala rząd przypadkowy [Grochowalski 1997, 16–17].

Jak widać, przyimek pojawia się w drugim etapie rozwoju mowy 
dziecka, kiedy kształtują się kompetencje składniowe. Wtedy też w mowie 
dziecka możemy wyróżnić zdanie oraz inne wyrażenia funkcjonalno-syn-
taktyczne, np. wyrażenia przyimkowe. Opóźnienie rozumienia znaczenia 
przyimka w zdaniu widoczne jest podczas badań przesiewowych dotyczą-
cych oceny rozwoju mowy [Tarkowski 1992; Grabias, Kukowski, Woź-
niak 2007; Emiluta-Rozya, Smoczyńska, Haman i współp. 2015]. Warto 
więc zwrócić uwagę, że rozumienie przyimków przez dziecko i ich stoso-
wanie w mowie czynnej potwierdza przyrost kompetencji językowej, tym 
samym prowadzi do wykształcenia się i utrwalenia w umyśle dziecka od-
rębnych grup wyrazów o specyfi cznych właściwościach semantycznych, 
służących do podejmowania różnorodnych funkcji komunikacyjnych, 
między innymi tekstotwórczych. W związku z powyższym konieczne jest 
poczynienie kilku uwag na temat przyimka.

ROLA PRZYIMKA W ZDANIU

Przyimek (łac. praepositio) – w ujęciu tradycyjnym to nieodmienna 
i niesamodzielna część mowy, która łączy się z innymi wyrazami i na-
daje im określony sens. Na przykład rzeczownik stół tworzy z przyimkami 
wiele zestawień: na stole, o stole, za stołem, obok stołu, po stole, pod sto-
łem, zza stołu, koło stołu, przy stole, ponad stołem, od stołu, ku stołowi 
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itp. Przyimki w, z, ze w połączeniu z rzeczownikiem, przymiotnikiem lub 
liczebnikiem tworzą wyrażenia przyimkowe, np. z nudów, ze strachu, 
sklep z butami, zeszyt w kratkę, z piętnaście, ze sto, z milion [Zgółkowa 
1980, 17]. Wyjaśnienie powyższej defi nicji tłumaczy się funkcją syntak-
tyczną przyimków w związkach wyrazowych.

We współczesnych pracach językoznawczych przyimek traktowany 
jest przede wszystkim jako jednostka leksykalna, choć rzeczywiście nie 
spełnia wszystkich warunków wyrazu tekstowego. Nie tworzy bowiem 
samodzielnie wypowiedzenia, nie może zmienić pozycji względem rze-
czownika w wyrażeniu przyimkowym. Ma jednak pewne cechy, które po-
zwalają uznać go za leksem. Do nich należy przede wszystkim możliwość 
wstawienia przymiotnika (zaimka) między nim a rządzonym rzeczowni-
kiem [Janowska 2015, 16].

Drugie stanowisko wiąże przyimek z morfemem, stojącym przed 
formą przypadkową wyrazu, z którego końcówką postulowaną przez sie-
bie tworzy całość określającą funkcje gramatyczne danego wyrazu w zda-
niu [Gołąb, Heinz, Polański 1968, 452; Janowska 2015, 15]. Również 
Tadeusz Milewski [2005, 84–86] zwraca uwagę na powyższe właściwości 
przyimka. Jerzy Kuryłowicz podaje natomiast, że przyimek wraz z koń-
cówką przypadka stanowi funkcjonalną jednostkę języka jako samo-
dzielny morfem nieciągły [por. Kuryłowicz 1949; Zgółkowa 1980, 17–19; 
Polański 1993, 432; Buttler, Kurkowska, Satkiewicz 1973, 35; Kleba-
nowska 1971, 5].

Przyimki stanowią więc klasę otwartą, uzupełnianą przez wyrazy sa-
modzielne, i funkcjonują jako wykładniki stosunków semantyczno-syn-
taktycznych. Przyimek związany jest bowiem z faktami, o których mowa, 
odsyła nas do nich i łączy na oznaczanej przez siebie zasadzie: mogą to 
być relacje przyczynowo-skutkowe, celowe, warunkowe, lokatywne, tem-
poralne itp. bądź też relacje oparte na prostym zestawieniu faktów.

Hanna Jadacka [2008, 213] wyróżnia dwie podstawowe funkcje przy-
imka: wskazywanie związków składniowych między wyrazami samodziel-
nymi semantycznie (np. kiosk przy dworcu); sygnalizowanie typu relacji 
między desygnatami wyrazów samodzielnych znaczeniowo. W konse-
kwencji przyimki wyróżniają się sprecyzowaną semantyką, wyznacza-
niem dość konkretnych relacji między składnikami zdania [Janowska 
2015, 20], tym samym pomagają porządkować logicznie bieg wydarzeń 
i znaczenie wypowiedzi.

BADANIA WŁASNE

Materiał stanowiący podstawę badań funkcji syntaktycznych przyim-
ków i wyrażeń przyimkowych został wyekscerpowany z protokołów bada-
nia rozwoju mowy dzieci sześcioletnich oraz opowiadań tworzonych przez 
te same osoby wiele lat później, będących uczniami ósmej klasy szkoły 
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podstawowej. Dane zostały zgromadzone we wrześniu 2010 i 2018 r. 
i obejmowały:
a. z 2010 r. 10 protokołów z badań przesiewowych dotyczących rozwoju 

mowy uczniów przed rozpoczęciem nauki szkolnej;
b. z 2018 r. 10 tekstów napisanych przez tych samych uczniów, któ-

rzy osiem lat wcześniej, w wieku sześciu lat, w związku z opóźnionym 
rozwojem mowy, uczestniczyli w terapii logopedycznej; analiza zdań 
użytych w wypracowaniach tych uczniów pozwoliła na uchwycenie 
sposobów użycia przyimków w tekstach przez nich tworzonych oraz 
ustalenie, czy ci uczniowie, mający już na etapie klasy ósmej szkoły 
podstawowej zdiagnozowane trudności w czytaniu i pisaniu, zdolni są 
do tworzenia struktur właściwych szerszym kontekstom narracyjnym.
W pierwszym etapie w 2010 r. podczas badania logopedycznego wy-

korzystano Logopedyczny test przesiewowy dla dzieci w wieku szkolnym 
[Grabias, Kurkowski, Woźniak 2007]; w drugim etapie badania w 2018 r. 
zastosowano obserwację oraz analizę językoznawczą uczniowskich wy-
pracowań.

OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ I DYSKUSJA

Zgodnie z funkcjonującym obecnie w Polsce systemem edukacji obo-
wiązkowy czas nauki w przedszkolu, a później w szkole podstawowej, 
przypada na okres między piątym a czternastym rokiem życia. Powszech-
nie przyjmuje się, że mowa dzieci siedmioletnich jest już w pełni ukształ-
towana. Wypowiedzi powinny być poprawne pod względem fonetycznym, 
a dziecko mieć w swoim słowniku kilka tysięcy wyrazów i stosownie do 
sytuacji budować zdania prawidłowe pod względem składniowym. Wy-
niki badania w pierwszym etapie wykazały, że uczniowie, mający wtedy 
sześć lat, uzyskali w przesiewowym teście logopedycznym od 23 do 
36 punktów, czyli poniżej normy. Norma obejmowała przedział od 37 do 
66 punktów. Na gorszy wynik wpłynął mały zasób słownictwa, obni-
żona percepcja dźwięków mowy oraz problemy z budowaniem narracji. 
Uczniowie ci uczęszczali na terapię logopedyczną, następnie terapię pe-
dagogiczną, ponieważ w pierwszej klasie szkoły podstawowej pojawiły 
się u nich problemy związane z nauką czytania. Do końca trzeciej klasy 
szkoły podstawowej, dzięki systematycznej terapii, poszerzyli zasób słow-
nictwa, poprawili umiejętność czytania, jednakże ujawniły się u nich kło-
poty z pisownią, dotyczyły budowania dłuższych tekstów (opowiadań), 
stosowania reguł ortografi cznych w praktyce oraz tworzenia poprawnych 
struktur morfologicznych i syntaktycznych języka.

Drugi etap badania dotyczył już analizy procesów zdaniotwórczych 
w wypowiedziach pisemnych wyżej wymienionych uczniów. Przede 
wszystkim ujawniły się tu nieprawidłowo funkcjonujące procesy ako-
modacji morfologicznej (błędy w budowaniu związków składniowych). 
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Dokonując analizy składniowej opowiadań napisanych przez badanych, 
należy stwierdzić, że syntaktyczna płaszczyzna ich wypowiedzi narracyj-
nych jest nieróżnorodna i mniej skomplikowana, co łączy się z uboższą 
semantycznie stroną opowieści. Tor składniowy tekstów dzieci dyslek-
tycznych został naruszony w wyniku skracania treści opowiadania. Po-
twierdza to zastosowanie mniejszej liczby słów i zdań w opowiadaniu. 
Ocena rozmiarów opowiadań pozwala stwierdzić, że dzieci z dysleksją 
budują teksty ze zdań istotnie krótszych. Analizując warstwę składniową 
opowiadań tworzonych przez uczniów dyslektycznych, można dostrzec 
również tendencję do niekończenia rozpoczętych zdań. Błędy tego ro-
dzaju pojawiają się głównie w zdaniach złożonych podrzędnie lub wie-
lokrotnie złożonych. W tego rodzaju wypowiedziach orzeka się bowiem 
o przyczynie i skutku danej czynności. Uczniowie dyslektyczni w pra-
cach pisemnych używają mniejszej liczby zdań złożonych. W pracach 
pisemnych dzieci dyslektycznych występuje większa liczba zdań złożo-
nych współrzędnie w stosunku do zdań złożonych podrzędnie. Sugeruje 
to kłopoty z odtworzeniem przyczynowo-skutkowego biegu wydarzeń. 
Dzieci dyslektyczne również niepoprawnie stosują reguły gramatyczne, 
czyli niewłaściwie dobierają formy (zgody, rządu lub przynależności) wy-
razu podrzędnego do nadrzędnego, błędnie odmieniają niektóre wyrazy, 
używają jednego rzeczownika w funkcji dopełnienia dwóch czasowników 
[Boksa 2019, 97]. Błędy w użyciu przyimków klasyfi kuje się również jako 
błędy gramatyczne [Cegieła, Markowski 1982; Markowski 1999). Można 
wyodrębnić ich następujące kategorie:
– nieprawidłowy wybór przyimka: Wtedy olbrzym zobaczył dzieci sie-

dzące na ogrodzie. Dla takiego podejścia, przewidujemy.... Olbrzym 
nie lubił ludzi dla najróżniejszych powodów. Dzięki chorobie nie poja-
wił się w ogrodzie;

– nieprawidłową rekcję: Podobny olbrzymem był ten ogród. Nie nada-
wał się na konspirację. Dzieci kupiły wszystko dla ogrodu;

– niepoprawne użycie przyimka w wyrażeniach, w których według 
normy językowej przyimek nie występuje: Chłopiec napotykał w tym 
ogrodzie na różne przeszkody. Daj buzi dla mamy. Student z fi zyki 
widział to wszystko. Piszę z ołówkiem. Nastąpiło u dzieci zrozumienie 
dla zadań.
Ponadto ze względu na funkcje przyimka pojawiły się błędy, które do-

tyczyły [por. Żeberek 1994, 39–40]:

I. oznaczania deiktyczności i anafory:
Dzieci na tym bajkowym ogrodzie zdawały sobie sprawę z tego, jak bar-
dzo są szczęśliwe.
Podczas siedmiu lat nieobecności wrócił olbrzym.
Mieszkał tam, na lewo dworu.
Za lasu wynurzył się olbrzym.
Dom stał na boku drogi.
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Stanie się to w kilka dni.
Na przestrzeni dziesięciu lat ogród stał pusty.

Jak widać, uczniowie dyslektyczni stosują przyimki wyrażające zależ-
ności lokatywne i temporalne z zamierzeniem odesłania do wypowiedzi 
(do samego aktu mowy, czasu i przestrzeni mówiącego bądź obserwatora, 
wydzielanego tam, gdzie osoba mówiącego nie jest wyrażana), albo do 
czasu i miejsca innych, przedstawianych w wypowiedzi zdarzeń, a więc 
rozumieją funkcję deiktyczną lub anaforyczną przyimka, ale wątpliwości 
budzą błędy gramatyczne w budowanych zdaniach.

II. szeregowania faktów:
Mimo wszystkiego złego olbrzym się poprawił.
Nie mówiąc o złych ludziach w porównaniu do nich olbrzym był niedobry.
Obok zwierząt, dzieci i ich samych wszyscy przyszli.

Funkcję szeregowania faktów przypisujemy przyimkom zawierają-
cym odesłania do zdarzeń porównywalnych, występujących z wykład-
nikami konkatenacji, czyli tworzenia szeregu. Pozostają one w bliskich 
związkach semantycznych ze spójnikami, łączącymi zdania współrzędne. 
Łatwo przyjmują one funkcję spójników. Zaliczymy do nich: oprócz, 
mimo, pomimo, obok, nie mówiąc o, w porównaniu z, w odróżnieniu od, 
w przeciwieństwie do, bez względu na zamiast z wyjątkiem itp. Również 
i w tym aspekcie widać zaburzoną kompetencję składniową oraz znacze-
niową. Przyimki nie odpowiadają kontekstowi zdania.

III. przylegania faktów:
W związku z nieobecnością olbrzyma dzieci się nie bały.

Ten przykład wskazuje na niezrozumienie funkcji właściwej przyim-
kom zawierającym odesłania do dwóch faktów, które mogą być dobierane 
dowolnie i łączone na zasadzie asocjacji semantycznych. Żadne wymogi 
w stosunku do nich nie są przez takie przyimki narzucane, ale pewną 
rolę w porządkowaniu wypowiedzi odgrywa kolejność podawania faktów. 
Wyrazy, o jakich tu mowa, łatwo przyjmują funkcję spójników, łącząc 
zdania na tej samej zasadzie, tworzą też wykładniki spójności między-
zdaniowej. Takie właściwości ma niewielka grupa wyrazów: w związku 
z, w zależności od.

IV. łączenia faktów na zasadzie: przyczyna – skutek, działanie – cel, 
rezultat działania, efekt – warunek jego uzyskania itp.:

Dziewczynka przyszła chętnie w celu pomocy.
Zwyciężył pod warunkiem szczęścia.
W rezultacie olbrzyma, wszyscy się bali.
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Niewłaściwie użyty przyimek tego typu powoduje niejednoznaczne in-
terpretacje, zmusza odbiorcę wypowiedzi do ciągłego odwoływania się do 
kontekstu, wpływa na rozumienie treści.

Przy omawianiu przyimków zwracają więc uwagę zjawiska, które 
mogą wskazywać nie tylko na ich właściwości składniowe, tekstotwór-
cze, ale i znaczeniowe. Pierwsze z nich dotyczy semantyki przyimków, 
zawierających takie odesłania do faktów, które pozwalają na ich porząd-
kowanie np. poprzez szeregowanie, włączanie do szeregów, wyłączanie 
z szeregów, co może służyć uzyskiwaniu spójności semantycznej tekstu. 
Drugie zjawisko dotyczy potwierdzonej badaniami statystycznymi ten-
dencji do umieszczania połączeń przyimkowych na granicy zdania. Rów-
nież i tu w uczniowskich wypracowaniach pojawiły się błędy:

Olbrzym się rozczulił, przy czym był bardzo smutny i zły cały czas. Toteż 
dzieci się bały.

Jak widać w przytoczonych przykładach, wybór i realizacja grama-
tyczna przyimka daje się analizować w kategoriach budowania związ-
ków semantycznych na gruncie odniesień formalnych w tekstach. Można 
założyć, że w wieku 10–14 lat mowa dziecka osiąga pełną dojrzałość 
składniową, zarówno w rozumieniu, jak i budowaniu wypowiedzi [Gra-
bias, Kurkowski, Woźniak 2007, 19], a błędy, które popełniają uczniowie 
w tym przedziale wiekowym nie różnią się od błędów dorosłych użytkow-
ników języka, jednakże u uczniów dyslektycznych zwracają uwagę od-
stępstwa w zakresie budowania wyrażeń przyimkowych. Na ten rodzaj 
błędów wskazywała też Renata Makarewicz [2007, 81]. Status niewłaści-
wie zastosowanego przyimka czy wyrażenia przyimkowego stosowanego 
przez osoby dyslektyczne stanowi istotny wskaźnik zaburzeń kompetencji 
składniowej, ale też potwierdza, że dysleksja rozwojowa jest zaburzeniem 
językowym. Trzeba jednak podkreślić, że już w tradycyjnych gramaty-
kach formułowane są defi nicje zawierające ze współczesnego punktu wi-
dzenia podstawowe cechy przyimków. I tak przykładowo, w opracowaniu 
Stanisława Szobera [1959, 103–104], stosującego semantyczną wykład-
nię klasyfi kacyjną, odnaleźć można adnotację o tym, że:

przyimki są wyrazami niesamodzielnymi, które łączą niejednorodne części zdania 
lub wyrażenia, określają przeto związki podrzędne zachodzące między wyrazami sa-
modzielnymi. Ich cechą formalną jest to, że w odróżnieniu od spójników rządzą one 
przypadkami zależnych od nich wyrazów [Janowska 2015, 17].

Nieprawidłowe zastosowanie reguł gramatycznych, w które wpisany 
jest przyimek, zaburza spójność tekstu, relacje zachodzące w ramach 
linearnej sekwencji wyrazów w obrębie zdania oraz zdań w obrębie aka-
pitu, tym samym może wpływać na znaczenie tekstu. Dzięki zastosowa-
niu przyimka możemy ustalić hierarchię ważności informacji w zdaniu, 
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ustalić współzależność między elementami świata przedstawionego. Na 
zakończenie tych krótkich rozważań przytoczę zdanie Joanny Okoń 
[1987, 9], przekonanej, że nie da się opisywać przyimków bez odniesie-
nia do ich znaczenia:

Mimo różnicy stanowisk badawczych obie podgrupy nakładają się częściowo, dlatego 
stanowią jedną, choć zróżnicowaną całość. Nawet gdy punktem wyjścia jest funkcja 
gramatyczna przyimka, to i tak w końcu dochodzi się do jego znaczenia.
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The preposition and its use in essays of dyslexic students

Summary

The research presented in this paper is aimed to answer the question whether 
dyslexic people who had been diagnosed with delayed speech development before 
they started school use prepositions correctly in statements and how their ability 
to use prepositional phrases affects their formation of sentence structures. The 
material underlying the research on the syntactic functions of prepositions and 
prepositional phrases has been extracted from reports on speech development 
for six-year-old children and stories created by the same people many years 
later, when they were eighth-year students. Analyses of dyslexic students’ 
essays have confi rmed that one of the key indicators of developmental dyslexia, 
which is helpful in diagnosis, could be the preposition acquisition time as well 
as understanding and using this part of speech in utterances and statements.

Keywords: preposition – developmental dyslexia – delayed speech development
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