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 Cietrzew 

Zacietrzewiła się cietrzew, 

że za ciepło mu w swetrze! 

Cietrzew w swetrze! W swetrze cietrzew! 

Cietrzew w swetrze? Nie ma mowy! 

Co też przyszło wam do głowy! 

 

Krzysztof Kiełbasiński 

 

 

       Mowa jest narzędziem, dzięki któremu możemy posługiwać się językiem, stanowi 

biologiczną właściwość naszego gatunku. Możliwość porozumiewania się odgrywa istotną 

rolę w życiu społecznym. Żeby jednak być dobrze zrozumiałym i we właściwy sposób móc 

komunikować otoczeniu o swoich emocjach i potrzebach, powinno się mowę doskonalić nie 

tylko w zakresie kompetencji językowych, ale również w płaszczyźnie fonologicznej. Aby to 

osiągnąć, trzeba mieć m.in. odpowiednią budowę i sprawność narządów artykulacyjnych.  

       W niniejszym artykule chciałabym ukazać związek między występującymi wadami 

zgryzu a dźwiękową realizacją polskich fonemów spółgłoskowych.   

       Już w życiu prenatalnym, w łonie matki następuje proces kształtowania się twarzy  

i motoryki jamy ustnej, a po urodzeniu takie funkcje prymarne, niezbędne do prawidłowego 

przetrwania, jak: pobieranie i obróbka pokarmu, oddychanie, nabywanie umiejętności 

językowych w postaci rozumienia i mówienia oraz komunikacja, czyli nawiązywanie  

i podtrzymywanie relacji interpersonalnych, również są wynikiem prawidłowego rozwoju 

ustno-twarzowego [Masgutowa, Regner 2018]. 

      Rozwój mowy jest powiązany z rozwojem grupy mięśni, które używamy w trakcie 

jedzenia, dlatego tak ważne są prawidłowe odruchy ssania, kąsania, żucia, gryzienia  

i połykania oraz pozwolenie dziecku na jedzenie pokarmu rękami (np. metodą BLW).  

 

Motoryka ustno-twarzowa składa się z całościowego funkcjonowania różnych układów oraz 

zespołu twarzowo-szczękowego, składającego się z: 

 twarzy, 

 kości szczęki, 

 żuchwy z zębami, 

 stawów skroniowo-żuchwowych, 

 układu mięśniowo-nerwowego, 

 ośrodków koordynujących CUN. 
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           Prawidłowy zgryz, niezbędny do tego, by normatywnie oddychać, połykać i jeść, 

charakteryzuje się następującymi cechami: 

1. górny łuk zębowy ma kształt elipsy, natomiast dolny – paraboli, 

2. nagryz pionowy siekaczy wynosi ½ - 1/3    wysokości koron siekaczy dolnych, a guzki 

policzkowe bocznych zębów górnych pokrywają guzki policzkowe zębów bocznych 

dolnych, 

3. linia pośrodkowa obu łuków zębowych przechodząca między siekaczami 

przyśrodkowymi jest zgodna z linią pośrodkową twarzy, 

4. każdy ząb  poza dolnymi siekaczami przyśrodkowymi i ostatnimi górnymi zębami 

trzonowymi, zwarciu styka się dwoma przeciwstawnymi, 

5. obecne są punkty styczne między zębami, 

6. guzek przedni policzkowy stałego pierwszego górnego zęba trzonowego styka się  

z bruzdą międzyguzkową stałego pierwszego dolnego zęba trzonowego.  

[Konopska 2007] 

 

Natomiast wada zgryzu to „(…)nieprawidłowości w budowie i czynności jednego lub kilku 

elementów zespołu twarzowo – szczękowego. Wśród tych wad przyjęto odróżniać 

stosunkowo drobne zaburzenia dotyczące liczby, położenia, budowy, wielkości zębów,  

a także tempa ich rozwoju – tzw. wady zębowe (wpływające  

w różnym stopniu na zgryz) i znacznie rozleglejsze zaburzenia wzajemnego stosunku obu 

łuków zębowych – tzw. wady zgryzowe” [Masztalerz 1981, s. 98]  

     W Polce przyjęto podział czynników etiologicznych wywołujących zaburzenia  

w narządzie żucia na wewnątrz i zewnątrzpochodne działające na zarodek i płód oraz 

zewnątrzpochodne działające w życiu pozapłodowym. Za przyczynę nabytych wad zgryzu 

uważa się głównie: 

 dysfunkcje, 

 parafunkcje, 

 skutki choroby próchnicowej, 

 choroby ogólne (np. zapalenie ślinianek przyusznych, krzywica, stała lub okresowa 

niedrożność górnych dróg oddechowych, alergie, infekcje wirusowo-bakteryjne, urazy 

w obrębie twarzowej części czaszki), 

 skrócone wędzidełko języka, 

 nieprawidłowy stan spoczynkowy języka, zaburzenia w obrębie połykania. 

     Charakterystyka wad zgryzu związana jest z podziałem w trzech kierunkach 

przestrzennych: 

a) w kierunku przednio-dotylnym: wada dotylna (tyłozgryz)
1
 i wada doprzednia 

(przodozgryz)
2
, 

b) na boki: zgryz krzyżowy
3
, 

                                                           
1
 Rys. nr 1. 

2 Rys. nr 2. 
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c) na wysokość: zgryz otwarty
4
 i zgryz głęboki

5
. 

             Rys. nr 1.  

Źródło: Internet 

 

Rys. nr 2. 

Źródło: Internet 
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 Rys. nr 3. 

4
 Rys. nr 4. 

5
 Rys. nr 5. 
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Rys. nr 3. 

Źródło: Internet 

Rys. nr 4. 

Źródło: Internet 
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Rys. nr 5. 

Źródło: Internet 

       

      Jak wynika z badań prof. Konopskiej [Konopska 2007], najwięcej wad artykulacyjnych 

wiąże się z trzema wadami zgryzu:  

1. zgryzem otwartym, który wpływa na zaburzenia głosek: l,r,j,ń,tdn, sz,ż,cz,dż,ś,ź,ć,dź, 

s,z,c,dz, w większości przypadków powodując  ich deformację w postaci międzyzębowej 

lub dorsalnej wymowy, 

2. wadą dotylną, która przyczynia się do dorsalnej realizacji fonemów: 

p,b,m,l,r,j,ń,tdn,sz,ż,cz,dż,ś,ź,ć,dź,s,z,c,dz , 

3. wadą doprzednią, która wpływa na dysdentalizację i wargowo-zębowość głosek: 

f,w,l,r,j,ń,tdn, sz,ż,cz,dż, ś,ź,ć,dź,s,z,c,dz. 

      Moje obserwacje jako logopedy potwierdzają zależność między zaburzonymi realizacjami 

danych głosek a występowaniem u dziecka określonej wady zgryzu. Dodatkowo wydaje się 

być zasadne stwierdzenie, że istnieje związek pomiędzy boczną realizacją głosek l i r  

 a zgryzem krzyżowym. Pozostaje zadać tylko pytanie: co było pierwsze?  Niestety określenie 

związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy wadami wymowy a wadami zgryzu jest 

niezwykle trudne. Nieprawidłowe czynności bowiem mogą nasilać zmiany morfologiczne, 

tym samym wpływać na artykulację. Z drugiej strony  te same czynności mogą być zarówno 

przyczyną wady wymowy, jak i nabytych wad zgryzu. 

       Dlatego tak istotna i ważna staje się współpraca pomiędzy ortodontami  

a logopedami, którzy w ostatnim czasie proszeni są coraz częściej przez ortodontów  

o skonsultowanie wędzidełka języka,  jego pozycji spoczynkowej, odruchów żucia  

i gryzienia, ponieważ wszelkie nieprawidłowości w tym obszarze wpływają na proces 

leczenia wad zgryzu. 

 

Oprac. mgr Sabina Rosołowska-Patuła – logopeda 
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