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WSTĘP
Kwestionariusz Wrażliwości Przetwarzania Sensorycznego u Dzieci (KWPS) jest 
kwestionariuszem przeznaczonym do pomiaru cechy osobowości, jaką jest wrażliwość 
przetwarzania sensorycznego (ang. Sensory Processing Sensitivity - SPS) u dzieci w wieku 
od 3 do 10 lat. SPS jest fenotypową cechą osobowości, która charakteryzuje się głębokim 
przetwarzaniem informacji o środowisku na poziomie poznawczym, sensorycznym i 
emocjonalnym. SPS ma zróżnicowany poziom, klasyfikując jednostki na niskim, średnim 
i wysokim poziomie wrażliwości (Greven i in., 2019). SPS ma więc istotne znaczenie dla 
różnych obszarów życia (Acevedo, 2020). 

Na pytania zawarte w kwestionariuszu odpowiadają dorośli opiekunowie dziecka. 
Kwestionariusz został opracowany w wersji dla rodziców oraz w wersji dla nauczycieli. 
Niniejsze opracowanie przybliża sposób zastosowania narzędzia i interpretację jego 
wyników. Po pierwsze, zawiera teoretyczny opis wrażliwości przetwarzania sensorycznego 
i implikacje posiadania tej cechy w obszarach życia (rozdział 1 Podstawy teoretyczne). Po 
drugie, w podręczniku opisano proces konstruowania kwestionariusza (rozdział 2) i opis 
ostatecznej jego wersji (rozdział 3). Kolejno przedstawiono własności psychometryczne 
kwestionariuszy, w tym rzetelność, trafność i analizy czynnikowe (rozdział 4). Wreszcie, w 
rozdziale 5 opisano zastosowanie narzędzia i informacje dotyczące interpretacji wyników 
wraz z przykładami poglądowymi.  Przygotowane opracowanie jest próbą znalezienia 
rzetelnych i trafnych metod pomiaru szerokiego spektrum SPS.

Publikacja jest częścią badań nad tematem wrażliwości przetwarzania sensorycznego 
i próbą wsparcia pedagogów, psychologów, szkolnych specjalistów i rodziców we 
wspieraniu dzieci wysoko wrażliwych. Wyniki badań z wykorzystaniem kwestionariusza 
mogą być pomocne w projektowaniu i opracowywaniu programów edukacyjnych i 
programów wsparcia dzieci wysoko wrażliwych. 
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1.1. Wrażliwość przetwarzania sensorycznego

Wrażliwość przetwarzania sensorycznego została zdefiniowana jako cecha, która 
reprezentuje gradient różnic indywidualnych w odniesieniu do odbioru, modulacji i analizy 
bodźców wewnętrznych i zewnętrznych, w celu reagowania na wymagania sytuacyjne 
(Aron & Aron, 1997, za: Greven i in., 2019; Lionetti i in., 2018; Meyerson, Gelkopf, Eli & 
Uziel, 2020; Ogawa i in., 2019; Pluess, 2015). W ostatnich dziesięcioleciach SPS została 
określona na podstawie niektórych badań jako cecha fenotypowa, charakteryzująca się 
głębszym przetwarzaniem informacji poznawczych, sensorycznych i emocjonalnych. 
Zdaniem badaczy (m.in. Acevedo, 2020; Aron & Aron, 1997; Greven i in., 2019) związana 
jest prawdopodobnie z budową układu nerwowego. Zgodnie z teorią wrażliwości 
środowiskowej (Pluess, 2015), ludzie są przygotowani do odbierania i analizowania 
bodźców środowiskowych. Taki sposób przetwarzania informacji umożliwia adaptację do 
środowiska w celu niezbędnego przetrwania (Pluess i in., 2018). Wrażliwość środowiskowa 
definiowana jest jako „zdolność do rejestrowania, a następnie przetwarzania bodźców 
zewnętrznych” (Pluess i in., 2018, p.52). Zaobserwowano istotne różnice w sposobie 
reagowania na bodźce środowiskowe przy czym, niektóre jednostki charakteryzują 
się większą wrażliwością na nie, pomimo istnienia neurobiologicznych predyspozycji 
ukierunkowanych na rozwój tej funkcji adaptacyjnej u ludzi (Pluess, 2015). Osoby wysoko 
wrażliwe wykazują więc znacznie większą niż inni reaktywność na środowisko i kontekst 
(Belsky & Pluess, 2009; Ellis, Boyce, Belsky, Bakermans-Kranenburg & Van IJzendoorn, 
2011; Greven, i in., 2019), stąd cecha wrażliwości przetwarzania sensorycznego 
została powiązana z wymiarami psychologicznymi takimi jak zwiększona reaktywność 
emocjonalna i empatia, większa świadomość subtelności środowiskowych i łatwość 
ulegania nadmiernej stymulacji (Acevedo i in., 2014; 2018; Aron, Aron & Jagiellowicz, 
2012; Goldberg & Scharf, 2020; Homberg, Schubert, Asan & Aron, 2016; Pluess, 2015).

Dodatkowo, z perspektywy psychologii rozwojowej, w celu wyjaśnienia zróżnicowanej 
wrażliwości na środowisko, zaproponowano teorię zróżnicowanej podatności (inaczej 
wrażliwość dyferencyjna – tłumaczona także jako podatność dyferencyjna; ang. 
Differential Susceptibility) (Belsky & Pluess, 2009; Pluess & Belsky, 2015). Indywidualne 
różnice we wrażliwości środowiskowej pociągają za sobą dwie alternatywne strategie 
reagowania na środowisko: plastyczność i adaptację. Zgodnie z tym biologicznym 
podejściem, geny są zaangażowane we wrażliwość środowiskową i mogą czynić ludzi 
bardziej podatnymi na bodźce kontekstowe (Pluess & Belsky, 2015). Ostatnie badania 

1. PODSTAWY TEORETYCZNE
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neurobiologiczne pozwoliły zidentyfikować kilka fizjologicznych markerów wysokiej 
wrażliwości (Belsky & Pluess, 2016), więc wykazano znaczącą rolę neuroprzekaźników 
(serotoniny i dopaminy) w SPS (Chen i in., 2011; Licht, Mortensen & Knudsen, 2011). 
Niektóre badania z wykorzystaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI) i 
morfometrii opartej na wokselach (VBM) prezentują dokładność wykrywania subtelnych 
zmian w mózgu osób wysoko wrażliwych (Wu, Zhang, Li, Feng & Yan, 2021). Te techniki 
neuroobrazowania wskazują na rosnący czas reakcji i aktywację obszarów mózgu, które 
zajmują się przetwarzaniem wzrokowym i uwagą wysokiego rzędu, a nawet implikują 
procesy afektywne i poznawcze (Jagiełowicz i in., 2010; Wu i in., 2021). W szczególności 
zaobserwowano aktywację niektórych regionów mózgu odpowiedzialnych za integrację 
sensoryczną i świadomość, empatię, uwagę i przygotowanie do działania, a także 
samokontrolę poznawczą, podejmowanie decyzji i samoregulację (Acevedo i in., 2014). 
Zatem, z perspektywy neurobiologicznej, teoria biologicznej wrażliwości na kontekst (ang. 
Biological Sensitivity to Context) (Ellis & Boyce, 2011) wyjaśnia fizjologiczne różnice w 
reaktywności na środowisko. Teoria ta określa, że niektóre osoby silniej reagujące na stres, 
są bardziej narażone na odczuwanie negatywnych jego konsekwencji, gdy funkcjonują w 
trudnym, negatywnym środowisku (Ellis & Boyce, 2011). 

Inne badania dotyczące cech temperamentu i osobowości, według teorii osobowości 
Eysencka (Eysenck, 1967; Sargent, 1981), potwierdzają istnienie pozytywnego związku 
między SPS a neurotycznością (Aron & Aron, 1997; Greven i in., 2019; Homberg i in., 2016). 
Ponadto wykazano, że SPS jest ujemnie powiązana z ekstrawersją (Lionetti i in., 2018; 
Pluess i in., 2017). Osoby wysoko wrażliwe mogą przejawiać trudności behawioralne, gdy 
funkcjonują w niekorzystnym środowisku, ale także charakteryzować się szczególnym 
potencjałem, gdy doświadczają budujących, pozytywnych wydarzeń życiowych (Booth, 
Standage & Fox, 2015; Kibe, Suzuki, Hirano & Boniwell, 2020).

1.1.1.	 Sfera	fizyczna

Jak już wspomniano, osoby wysoko wrażliwe są bardziej reaktywne zarówno na bodźce 
zewnętrzne, jak i wewnętrzne (Meyerson i in., 2020). Po pierwsze, jeśli chodzi  o zewnętrzną 
reaktywność fizyczną, współczesne badania donoszą, że osoby wysoko wrażliwe są w 
stanie odbierać subtelne bodźce, takie jak delikatne zapachy, dźwięki, drobne gesty, zmiany 
w tonie głosu i inne delikatne bodźce (Acevedo, 2020; Meyer & Carver, 2000). Ponadto, 
osoby wysoko wrażliwe charakteryzują się przyjmowaniem strategii unikania w sytuacji 
niebezpieczeństw, zagrażających ich zdrowiu i życiu. Umiejętność ta pozwala osobom 

1. PODSTAWY TEORETYCZNE
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wysoko wrażliwym być bardziej świadomym możliwości, zasobów i źródeł satysfakcji 
(Acevedo, 2020; Aron i in., 2012). Wcześniejsze badania fizjologiczne udowadniają, że 
osoby wysoko wrażliwe prezentują niższy próg wrażliwości, dzięki czemu są w większym 
stopniu obdarzone umiejętnościami radzenia sobie ze zmianami środowiska w szybszy 
i bardziej adekwatny sposób niż osoby, które nie są wysoko wrażliwe. Zatem ta cecha 
temperamentu może stanowić czynnik ryzyka, jak również czynnik chroniący w odpowiedzi 
na wrogie środowisko (Hartman & Belsky, 2018; Jagiełowicz, Zarinafsar & Acevedo, 2020). 

Analizując reaktywność na bodźce fizyczne, badania potwierdzają, że osoby wysoko 
wrażliwe mogą odczuwać zmęczenie fizyczne obniżające ich jakość życia związaną ze 
zdrowiem fizycznym. Dzieje się tak w wysoko stymulującym środowisku, kiedy przez 
dłuższy czas osoby te są pozbawione odpoczynku  (Pérez-Chacón, Chacón, Borda-Mas 
& Avargues-Navarro, 2021). W związku z tym zwykle zwracają one uwagę na każdy 
postrzegany bodziec, aby odpowiedzieć jak najszybciej i najbardziej adekwatnie (Acevedo, 
2020), co zwiększa ich zmęczenie sensoryczne i fizyczne. Istotnie, osoby wysoko wrażliwe 
częściej lub intensywniej doświadczają doznań z poziomu ciała, takich jak głód czy ból niż 
osoby, które nie są wysoko wrażliwe (Rappaport & Corbally, 2018). Dodatkowo, istotne 
jest podkreślenie obecności fizjologicznych różnic w systemach reagowania na stres i 
postrzeganego przez siebie stresu, predysponujących do wystąpienia objawów fizycznych 
(Benham, 2006; Greven & Homberg, 2020; Meyerson i in., 2020). W rzeczywistości 
wysoka wrażliwość jest również związana z nadpobudliwością, która powoduje zaburzenia 
fizjologiczne, takie jak wyższa produkcja kortyzolu, podwyższone ciśnienie tętnicze i 
wyższa reaktywność immunologiczna osób wysoko wrażliwych (Engel-Yeger i in., 2017).

Chociaż osoby wysoko wrażliwe mogą manifestować reakcje dyskomfortu fizycznego i 
trudności ze snem, mogą mieć również wyjątkowo dobrze rozwinięte zdolności percepcji 
sensorycznej (Acevedo, 2020).

1.1.2.	 Sfera	poznawcza

Związana z tą sferą specyfika funkcjonowania osób wysoko wrażliwych to sztywność 
poznawcza, przeciążenie poznawcze, głębokie przetwarzanie poznawcze, perfekcjonizm, 
potrzeba kontroli, myśli lękowe i niepokój (Weyn i in., 2019). Niemniej uznaje się, że 
plastyczność neuronalna właściwa dla SPS może skutkować u osób wysoko wrażliwych 
pozytywnymi cechami, takimi jak zwiększona kreatywność, świadomość i otwartość 
(Bridges & Schendan, 2019; Jagiellowicz i in., 2020). Ponadto, wrażliwość przetwarzania 

1. PODSTAWY TEORETYCZNE
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sensorycznego jest powiązana ze snem. Osoby wysoko wrażliwe mają żywe sny i bogatą 
wyobraźnię, a także tendencję do szczegółowej refleksji nad różnymi czynnościami 
(Bridges & Schendan, 2019; Jagiellowicz i in., 2020). Z drugiej strony, badania dowodzą, 
że u osób wysoko wrażliwych może wystąpić wzrost pobudliwości osi podwzgórze-
przysadka-nadnercza, który implikuje zaburzenia jakości snu (Engel-Yeger i in., 2017; Zald, 
2003). 

Osoby wysoko wrażliwe mogą wyróżniać się zdolnością do wykrywania subtelności i 
zapamiętywania dużej liczby szczegółów obserwowanych zdarzeń, sytuacji, zjawisk, 
a także zwracania uwagi na mniej oczywiste elementy, które dla osób nie będących 
wysoko wrażliwe mogą być nieistotne. Dzieje się tak ze względu na głębszy i dłuższy 
czas przetwarzania nowych informacji w porównaniu z rówieśnikami (Aron i Aron, 1997; 
Jagiełowicz i in., 2020). Zapewnia im to bardziej efektywne uczenie się na podstawie 
własnych doświadczeń oraz umiejętność wyprowadzania wniosków z doświadczeń, w 
celu zwiększenia skuteczności działania (Acevedo i in., 2014). 

Należy podkreślić, że niektóre czynniki poznawcze związane z uwagą, kontrolą inhibicyjną 
i zachowaniami samoregulacyjnymi mogą moderować skutki temperamentu osób 
wysoko wrażliwych. Również dzieci wysoko wrażliwe, które prezentują wysoki poziom 
hamowania behawioralnego, wykazują większą kontrolę działania, są w mniejszym stopniu 
narażone na doświadczanie problemów emocjonalnych, co ma istotne znaczenie dla 
zdrowia psychicznego (Boeke, Moscarello, LeDoux, Phelps & Hartley, 2017; Jagiełowicz 
i in., 2020; McDermott & Fox, 2010; Rothbart, Ellis, Rueda & Posner, 2003; Eisenberg, 
Downs, Golberstein & Zivin, 2009; White, McDermott, Degnan, Henderson & Fox, 
2011). W związku z tym, osoby wysoko wrażliwe mogą osiągać większą satysfakcję z 
długoterminowych konsekwencji własnych działań (Boterberg & Warryen, 2016). Ponadto, 
wysoka wrażliwość wiąże się z dysfunkcjami w zakresie wykonywania codziennych 
czynności, mających wpływ na funkcje wykonawcze i zmianę zarządzania podejmowanymi 
aktywnościami (Engel-Yeger & Rosenblum, 2021). Może to zwiększać poziom stresu 
podczas wykonywania niektórych zadań poznawczych, a nawet powodować większe 
zakłócenie podczas wykonywania trudnych zadań percepcyjnych (Gerstenberg, 2012). 
Stąd, kiedy pobudzenie osób wysoko wrażliwych wzrasta, mogą one mieć tendencję do 
unikania sytuacji, ponieważ by reagować, wymagają one bodźców o niskiej intensywności 
(Dunn, 1997; Engel-Yeger i in., 2016). 

1. PODSTAWY TEORETYCZNE



_9

ZASTOSOWANIE I INTERPRETACJA

Podręcznik

KWESTIONARIUSZ WRAŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA SENSORYCZNEGO U DZIECI 

Ponadto, inne pozytywne aspekty tej cechy to analizowanie i poszukiwanie zależności, 
szukanie podobieństw między obecnym doświadczeniem a poprzednimi, tworzenie 
strategii radzenia sobie, a także stosowanie porównań i schematów figuratywnych (Dean, 
Little, Tomchek & Dunn, 2018). Jednak przetwarzanie zbyt wielu możliwości implikuje 
trudności w podejmowaniu decyzji (Acevedo, 2020; Greven i in., 2019). Pomimo tych 
zalet, osoby wysoko wrażliwe są szczególnie podatne na pogorszenie stanu zdrowia 
psychicznego i zmęczenie poznawcze (Engel-Yeger i in., 2019; Jagiełowicz i in., 2020). 

W sprzyjającym środowisku dzieci wysoko wrażliwe osiągają lepsze oceny w szkole, 
mają bardziej konstruktywne postawy moralne i potrafią posługiwać się bardziej 
skomplikowanym słownictwem niż ich rówieśnicy (Aron, 2002; Pluess & Belsky, 2013). 
Stąd niektórzy autorzy wskazują, że nie tylko angażują się one w głębokie przetwarzanie, 
podejmują lepsze decyzje, rozważają egzystencjalne pytania i angażują się w znaczącą 
pracę, ale są również kreatywne, często uzdolnione i obdarzone intuicją (Acevedo, 2020; 
Aron & Aron, 1997; Aron i in., 2012).

1.1.3.	Sfera	emocjonalna

Przejawy wysokiej wrażliwości w tej sferze to między innymi emocjonalność bądź 
nieadaptacyjne reakcje emocjonalne, głębokie przeżywanie, wysoki poziom stresu, 
przywiązanie do przedmiotów i interakcja emocjonalna z naturą, sztuką i zwierzętami 
(Engel-Yeger & Dunn, 2011; Greven i in., 2019; Ogawa i in., 2019). Potwierdzono, że 
płacz, stan „flow”, negatywny afekt oraz słaba samoregulacja są powiązane z wysoką 
wrażliwością (Acevedo, 2020; Engel-Yeger & Dunn, 2011). Poziom SPS jest istotnie 
związany z dobrostanem społeczno-emocjonalnym, przejawia się niską samooceną i 
wstydem, ponieważ osoby wysoko wrażliwe czują się przestraszone możliwością bycia 
niezrozumianym z powodu osądzania z góry (Acevedo, Aron & Aron, 2018; Acevedo i in., 
2018; Acevedo, 2020; Aron i in., 2010; Limura, 2021). Niemniej, osoby wysoko wrażliwe 
wykazują pozytywne aspekty emocjonalne, takie jak empatia i wrażliwość na innych, 
intensywność w przeżywaniu uczuć i inteligentne poczucie humoru (Aron i in., 2012; 
Acevedo i in., 2017; Acevedo, 2020). 

Aktualne badania potwierdzają również, że osoby wysoko wrażliwe ujawniają wysoki 
poziom empatii, ponieważ prezentują wysoką inteligencję emocjonalną, taką jak bycie 
bardziej zestrojonym z własnymi myślami i emocjami, bardziej świadomym emocji 
innych oraz bardziej wrażliwym na zmiany i świadomym zmian środowiskowych 
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(Nocentini, Menesini & Pluess, 2018; Slagt i in., 2018). W ten sposób, poza empatią, 
wysoka wrażliwość pomaga w tworzeniu wspierającego środowiska, dostosowując je i 
czyniąc bardziej komfortowym dla innych, dzięki czemu przyczynia się do mniejszego 
doświadczania chaosu (Acevedo, 2020). W przeciwieństwie do zaburzeń ze spektrum 
autyzmu (ASD), wysoka wrażliwość wiąże się z lepszym przygotowaniem do  postrzegania 
czyjegoś smutku, złości i radości (Acevedo i in., 2014). Z badań wynika, że rodzice dzieci 
wysoko wrażliwych są bardziej empatyczni i świadomi potrzeb swoich dzieci, co sprzyja 
stabilności i współpracy w relacjach oraz buduje zaufanie wśród bliskich osób. W ten 
sposób pomagają dzieciom wysoko wrażliwym być bardziej przystosowanymi społecznie 
(Aron i in., 2019; McNamara & Houston, 2009). Wrażliwość w obszarze funkcjonowania 
emocjonalnego może przynosić korzyści osobom wysoko wrażliwym. Konieczne jest 
jednak znalezienie odpowiednich strategii radzenia sobie z sytuacjami, kiedy czują się 
obciążone emocjonalnie (Acevedo, 2020; Fehr & Rockenbach, 2004; Preston, Hofelich 
& Stansfield, 2013; Raghanti i in., 2018). Natomiast wspierające otoczenie może pomóc 
dzieciom wysoko wrażliwym osiągnąć wyższy poziomu samoregulacji i większe poczucie 
bezpieczeństwa wynikające z doświadczania miłości rodziny (Aron, 2002; Pluess & Belsky, 
2013). Stąd też można osoby wysoko wrażliwe uznać za zarówno empatyczne, jak i 
opiekuńcze (Acevedo, 2020). W ten sposób wysoka wrażliwość może być interpretowana 
raczej jako podatność (czy wrażliwość) na wpływ otoczenia, niż skłonność do zranień 
(Limura, 2021). 

Co więcej, wysoki poziom empatii pozwala osobom wysoko wrażliwym radzić sobie 
z uczuciami innych osób, a także osoby te są bardziej skłonne do identyfikowania 
niesprawiedliwości i obrony tych, którzy są postrzegani jako słabi (Acevedo, 2020; Aron i 
in., 2012). W konsekwencji, częściej dostrzegają cierpienie i stres innych ludzi (Acevedo, 
2020). Stąd osoby wysoko wrażliwe intensywniej reagują na obrazy wywołujące zarówno 
przyjemne, jak i nieprzyjemne emocje. W istocie osoby wysoko wrażliwe, które miały 
szczęśliwe dzieciństwo, reagują intensywniej na przyjemne zdjęcia (Jagiełowicz i in., 2010). 
Wyniki te dostarczyły dowodów na szczególny wpływ środowiska wychowawczego 
na funkcjonowanie dzieci wysoko wrażliwych. Ta intensywna percepcja emocjonalna 
zarówno przyjemnych, jak i nieprzyjemnych emocji może być wyjaśniona rolą niektórych 
obszarów mózgu aktywnie zaangażowanych w reakcję emocjonalną tej cechy (układ 
limbiczny) (Acevedo, 2014). 
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1.1.4.	Sfera	interpersonalna	

Wymiar ten jest szczególnie istotny ze względu na znaczenie środowiska, w którym 
osoby wysoko wrażliwe się wychowują i przebywają. Sama cecha nie jest symptomem, 
a raczej symptomy mogą się pojawić, gdy jednostki doświadczają ciągłej ekspozycji na 
przeciwności losu i niedostosowane lub stresujące środowiska (Scrimin, Osler, Pozzoli 
& Moscardino, 2018). W istocie, badania cech temperamentu dowodzą, że trudne 
dzieciństwo (m.in. niewydolność wychowawcza środowiska, trauma, życie w skrajnym 
ubóstwie oraz zaniedbaniu)  jest uważane za czynnik ryzyka, który poprzedza negatywne 
konsekwencje emocjonalne w dorosłym życiu (Aron i in., 2005; Aron, Aron, Nardone & 
Zhou, 2019; Jagiełowicz i in., 2020). Również style rodzicielskie były badane w odniesieniu 
do cechy wysokiej wrażliwości. Zmienna ta może mieć istotne znaczenie dla zachowania 
dzieci, poprzez wspieranie dzieci w zakresie adaptacyjnych technik samoregulacji, w celu 
zarządzania swoimi emocjami i myślami (Degnan i Fox, 2007). Podobnie, pozytywne 
style rodzicielskie mogą wpływać na dobre samopoczucie dzieci, skutkując lepszym 
funkcjonowaniem społecznym, poprzez współbrzmienie z dzieckiem, zapewnianie 
ciepła, wsparcia, akceptacji, odpowiedzi na potrzeby i zapewnieniu autonomii (Eisenberg, 
Damon & Lerner, 2006; Hane, Cheah, Rubin & Fox, 2008; Hankin i in., 2011; Scrimin i 
in., 2018). Ponadto, również wzorce przywiązania rodziców są związane z jakością życia 
dzieci, a także z ich wrażliwością, która jest większa, gdy relacje z dziećmi są pozbawione 
bezpieczeństwa. W rzeczywistości, wcześniejsze badania wykazały, że rodzice, którzy 
są wysoko wrażliwi promują nieprawidłowe style rodzicielskie, takie jak permisywny, 
autorytarny, mniej ciepła w relacji z dzieckiem i kontrolujące zachowania rodzicielskie 
(Branjerdporn, Meredith, Strong & Green, 2019). Wrodzona wrażliwość środowiskowa 
pozwala jednostkom pozostawać pod silnym wpływem otoczenia zarówno “na dobre, jak 
i na złe”  (Jagiełłowicz i in., 2020). 

Osoby wysoko wrażliwe przejawiają tę cechę temperamentu w postaci dystansowania 
społecznego i unikania nadmiernej stymulacji, blokad umysłowych oraz braku umiejętności 
komunikowania się w celu zaspokojenia swoich potrzeb (Aron, Aron & Davies, 2005; 
Hofmann & Bitran, 2006). W porównaniu z mniej wrażliwymi rówieśnikami, u dzieci 
wysoko wrażliwych zauważa się powolną adaptację do nowych osób i sytuacji ze względu 
na chęć uważnej obserwacji i refleksji. Wysoka wrażliwość na subtelności jest cechą, którą 
osoby wysoko wrażliwe mogą wykorzystywać w sporcie, komunikacji interpersonalnej, w 
szkole itp. Cecha ta ułatwia im interpretację oczekiwań, w tym oczekiwań rówieśników i 
nauczycieli (Aron, 2002). 
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Ponadto, zgodnie z modelem Dunna (1999), osoby wysoko wrażliwe są rozdrażnione i 
przejawiają zachowania lękowe, co skutkuje złymi relacjami społecznymi. Ponadto, 
osoby wysoko wrażliwe wykazują wysoką reaktywność na nagrody i kary . W sytuacjach 
społecznych okazują lęk, starają się unikać kłopotów i konfliktów, łatwo wpadają w poczucie 
winy (Kibe i in., 2020; Pluess & Boniwell, 2015). Osoby z wzorcami nadwrażliwości mogą 
reagować na bodźce w środowisku społecznym w sposób niedostosowany (Engel-Yeger, 
DeLuca, Hake & Goverover, 2019). Stąd, jak wskazano wcześniej, osoby wysoko wrażliwe 
dorastające w niekorzystnych lub hamujących warunkach częściej chorują i cierpią z 
powodu negatywnych skutków fizycznych i psychologicznych (Acevedo, 2020; Aron i in., 
2005). Jednakże we wspierającym środowisku dzieci wysoko wrażliwe osiągają wyższy 
poziom kompetencji społecznych, a warunki te pozwalają im szczególnie korzystać z 
pozytywnych stylów wychowawczych, a także z nauczania w przeciwieństwie do dzieci, 
które nie są wysoko wrażliwe (Aron, 2002; Pluess & Belsky, 2013). Istotnie, wsparcie 
społeczne jest czynnikiem, który może buforować negatywne konsekwencje zdrowotne, 
promując odporność u osób wysoko wrażliwych, które doświadczyły dzieciństwa 
obfitującego w stresujące wydarzenia życiowe (Pluess & Boniwell, 2015). Co więcej, 
osoby wysoko wrażliwe korzystniej reagują na szkolne programy budowania odporności, 
co skutkuje mniejszą liczbą problemów ze zdrowiem psychicznym wśród dzieci wysoko 
wrażliwych. Dodatkowo, ten rodzaj programów pozytywnie przeciwdziała mobbingowi 
i prognozuje pozytywne efekty (takie jak obniżenie poziomu depresji i wiktymizacji) 
(Limura, 2021; Mitchell i in., 2011; Nocentini i in., 2018; Pluess & Belsky, 2010; Pluess & 
Boniwell, 2015).

1.2. Ocena wrażliwości przetwarzania sensorycznego

Badacze napotykali trudności w ocenie cechy SPS, ponieważ wymaga ona rozróżnienia od 
innych cech temperamentu i osobowości (Aron, 2020). Pierwszą miarą służącą do oceny 
SPS była Highly Sensitive Person Scale (HSPS), która jest 27-itemowym kwestionariuszem 
samoopisowym składającym się z pytań o pozytywne i negatywne reakcje poznawcze i 
emocjonalne na bodźce środowiskowe takie jak: sztuka, hałasy, zapachy itp. (Acevedo 
i in., 2014; Aron & Aron, 1997; Greven i in., 2019; Lionetti i in., 2018). Wstępna wersja 
tego narzędzia została opracowana opierając sią na wywiadach jakościowych, w tym 
stwierdzeniach uwzględniających niektóre markery zwiększonej wrażliwości, takie jak 
wysoka sumienność, lękliwość, bogactwo życia wewnętrznego i zwiększona wrażliwość na 
ból (Aron & Aron, 1997; Greven i in., 2019). Wskaźniki te przyczyniły się do opracowania 
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konstruktu SPS składającego się z wielu wymiarów, zamiast określania go po prostu jako 
wrażliwości na bodźce sensoryczne (Greven i in., 2019). Właściwości psychometryczne 
i trafność 27-itemowej skali zostały potwierdzone w licznych badaniach (Acevedo i in., 
2014; Greven i in., 2019; Lionetti i in., 2018; Pluess i in., 2018; Rubaltelli i in., 2018). 

W ten sposób, podczas analizy skali HSP dla dorosłych (Pluess i in., 2018 powstała 
skala Highly Sensitive Child (HSC) składająca się z 12 pozycji i jej zrewidowana wersja 
zawierająca 21 pytań. Wcześniejsze badania potwierdziły zadowalające właściwości 
psychometryczne skali HSC (Pluess i in., 2018; Weyn i in., 2019).  

Skala HSC została również wykorzystana do pomiaru wrażliwości dzieci w wieku 
przedszkolnym (Slagt, Dubas, van Aken, Ellis, & Deković, 2017). W tym celu zmieniono 
formę pytań zadawanych rodzicom. Pytania zostały przeformułowane w taki sposób, aby 
to rodzic odnosił się do obserwowanych przez niego zachowań  dziecka. 

Ponadto Aron (2002) opracowała również inny, 23-itemowy kwestionariusz do pomiaru 
SPS u dzieci w formie raportu rodzica. Kwestionariusz ten był wykorzystywany do analizy 
związku między SPS a codziennym funkcjonowaniem (Boterberg & Warreyn, 2016). Mimo 
że pozycje tej skali częściowo pokrywają się z kwestionariuszem HSC, skala ta nie jest 
w pełni zwalidowana i nie jest jasne, czy dzieci osiągające wysokie wyniki są bardziej 
wrażliwe na wpływy środowiskowe czy też głębiej przetwarzają poznawczo (Greven i in., 
2019). Aktualnie, celem wielu badań prowadzonych na całym świecie jest opracowanie 
rzetelnej miary wrażliwości. Zarówno skala HSP jak i skala HSC zostały przetłumaczone 
na wiele języków (Baryła-Matejczuk, Kata, & Poleszak, 2021; Greven i in., 2019; Kibe 
i in., 2018; Konrad & Herzberg, 2017; Nocentini i in., 2017; Şengül-İnal i Sümer, 2017; 
Þoìrarinsdoìttir, 2018). 

1.2.1	Wymiary	wysokiej	wrażliwości	

Pierwsza skala opracowana do pomiaru wrażliwości przetwarzania sensorycznego miała 
charakter jednowymiarowy. Jednakże badania przeprowadzone z jej użyciem wskazują 
na obecność komponentów/skal SPS. Początkowe analizy czynnikowe na wynikach skali 
HSP sugerowały istnienie jednolitego czynnika (ang. unitary sensitivity factor) wrażliwości 
(Aron i Aron, 1997). Późniejsze badania rzuciły nowe światło na pierwsze analizy. Badania 
prowadzone m.in. przez Smolewska, McCabe i Woody (2006) wskazują na występowanie 
trzech czynników. W ostatnich latach były one często stosowane w badaniach SPS jako 
sposób na opisanie cech charakteryzujących wysoką wrażliwość. Pogłębione analizy 
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prowadzone w czasie adaptacji skal w wielu krajach wskazywały na występowanie od 
dwóch do sześciu czynników. Najbardziej popularnym rozwiązaniem, popartym analizami 
psychometrycznymi, jest wyodrębnienie w skalach HSP i HSC następujących czynników 
(Pluess i in., 2017; Smolewska i in., 2006):

1. Niski próg wrażliwości sensorycznej (ang. Low Sensory Threshold – LST), inaczej 
wrażliwość na subtelne, zewnętrzne bodźce,

2 Łatwość pobudzenia (ang. Ease of Excitation – EOE), 

3. Wrażliwość estetyczna (ang. Aesthetic Sensitivity – AES), inaczej otwartość „na” i 
przyjemność „z” doznań estetycznych i pozytywnych bodźców/stymulacji. 

W badaniach stwierdzono, że EOE i LST są umiarkowanie związane z negatywną 
emocjonalnością, lękiem i depresją. Z kolei LST (ale nie EOE) jest pozytywnie skorelowany 
z samooceną dyskomfortu sensorycznego. I odwrotnie, AES była związana z pozytywną 
emocjonalnością, taką jak pozytywny afekt i samoocena, ale nie była związana z 
negatywną emocjonalnością, zarówno w dorosłości, jak i w dzieciństwie (Liss, Timmel, 
Baxley, & Killingsworth, 2005; Pluess i in., 2017; Smolewska i in., 2006). Autorzy 
przeglądu badań obszaru wrażliwości przetwarzania sensorycznego w kontekście 
wrażliwości środowiskowej (Greven i in., 2019) zauważają, że trzy wymienione skale: LST, 
EOE i AES nie są efektem zamierzonym, nie zostały zaprojektowane, zdefiniowane ani nie 
powstały opierając się na konstrukcji narzędzia. Skale zostały wyłonione w wyniku analizy 
czynnikowej. Wskazuje to na fakt, że ich znaczenie nie jest jasne, nie jest wyjaśnione 
również, co składniki te mierzą lub oznaczają, gdy są analizowane czy brane pod uwagę 
osobno.

1.2.2.	Wrażliwość	przetwarzania	sensorycznego	jako	kontinuum	

Badania prowadzone w USA wskazują, że wysoka wrażliwość charakteryzuje około 
20% populacji (Aron i in., 2012). Autorzy prac z zakresu wrażliwości przetwarzania 
sensorycznego (np. Boyce i Ellis, 2005; Aron i Aron, 1997; Belsky i Pluess, 2009; 
Jagiełłowicz i in., 2012) szacują rozkład wysokiej wrażliwości w populacji na 10-35%. 
Rozkład cechy w populacji został po raz pierwszy zaproponowany w koncepcji wrażliwości  
przetwarzania sensorycznego. Propozycja ta stanowiła analogię do prac nad zdefiniowaną 
przez Kagana (1994), reaktywnością niemowląt (lub hamowaniem behawioralnym). W 
pracy zatytułowanej „On the nature of emotion” niemowlęta zaklasyfikowane zostały 
do grup różnej ich reaktywności. Klasyfikacja ta została opracowana na podstawie ram 
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teoretycznych dotyczących różnic w pobudliwości struktur limbicznych. Zastosowali ten 
model do obserwacyjnej oceny reakcji motorycznych i płaczu u niemowląt (Kagan, 1994). 
W przeglądzie Greven i in. (2019) zauważają, że analizy taksometryczne przeprowadzone 
w późniejszych latach wspierały ramy teoretyczne koncepcji wrażliwości przetwarzania 
sensorycznego, wskazując, że mniejszość (około 10%) niemowląt była wysoko reaktywna 
na bodźce wzrokowe, słuchowe i węchowe. Pozostałe niemowlęta były klasyfikowane jako 
mniej reaktywne. Analizy wyników uzyskanych za pomocą skal HSP i HSC przeprowadzono 
metodą analizy klas latentnych (ang. latent class analysis). 

W pierwszym badaniu zidentyfikowano trzy klasy osób wysoko wrażliwych w czterech 
zróżnicowanych etnicznie brytyjskich próbach respondentów w wieku 8-19 lat (łącznie N 
= 3581). Wskazano, że niska wrażliwość charakteryzowała 25-35%, średnia wrażliwość - 
41-47%, a wysoka - 20-35% (Pluess i in., 2017). Uzyskane wyniki zostały powtórzone w 
badaniach przeprowadzonych wśród dorosłych mieszkańców USA (N = 451 i N = 450) z 
wykorzystaniem skali HSP, w których również wyodrębniono trzy grupy: 31% o wysokiej 
wrażliwości, 40% o średniej wrażliwości i 29% o niskiej wrażliwości (Lionetti i in., 2018). 
Autorzy wspomnianych badań (Pluess i in., 2017; Lionetti i in., 2018) określili trzecią 
grupę (osób średnio wrażliwych) mianem tulipanów. Replika badań przeprowadzona w 
próbie adolescentów uczęszczających do szkół w Niemczech (próba 749 nastolatków) 
potwierdziła istnienie trzech grup wrażliwości, które różniły się istotnie pod względem 
średnich wyników skali HSP. Zgodnie z wynikami uzyskanymi przez badaczy (Tillmann i 
in., 2021, s.9) 17,90% nastolatków należało do grupy o niskiej wrażliwości, 55,10% do 
grupy o średniej wrażliwości, a 27,00% do grupy o wysokiej wrażliwości. Wyniki badań 
na polskiej próbie młodzieży doprowadziły do wyodrębnienia trzech grup adolescentów 
(nisko, przeciętnie i wysoko wrażliwych). Każda z nich charakteryzowała się istotnie 
różnym wynikiem sumarycznym skali HSC. Uczniowie o najwyższym nasileniu badanej 
cechy stanowili 37,7% ogółu. Osoby o przeciętnej wrażliwości stanowiły 21% grupy, a te 
o najniższej wrażliwości - 41,8%.

1.3. Profil osoby wysoko wrażliwej – podsumowanie

Jak wskazano, osoby wysoko wrażliwe (OWW) interpretują informacje i bodźce 
środowiskowe głębiej niż inni. Czasami osoby wysoko wrażliwe mogą być określane 
jako nadreaktywne, dramatyzujące, ekscentryczne, nieśmiałe, neurotyczne, lękowe 
lub depresyjne (Degnan i Fox, 2007; Fox, Henderson, Marshall, Nichols i Ghera, 2005). 

1. PODSTAWY TEORETYCZNE
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Jednak ostatnie badania nie identyfikują wysokiego nasilenia wrażliwości przetwarzania 
sensorycznego jako zaburzenia, ponieważ sugerowałoby to, że osoby te mają trudności w 
integracji sygnałów sensorycznych (Acevedo, 2020). Jak wspomniano wcześniej, istnieją 
różne stopnie wrażliwości przetwarzania sensorycznego, a osoby wysoko wrażliwe mogą 
znaleźć swój własny próg modulowany przez środowisko (Acevedo, 2020; Greven i in., 
2019). Poza tym opracowano akronim DOES, aby wskazać, że cecha wrażliwości jest 
charakteryzowana przez cztery wymiary, co oznacza: 1) Głębokość przetwarzania (duża 
ilość szczegółowych informacji przetwarzanych w odniesieniu do obiektu, informacji 
lub bodźca; ang. depth of processing); 2) Nadmierna stymulacja, czy łatwość ulegania 
przestymulowaniu (przetwarzanie sytuacji, w tym działań i zachowań innych ludzi, 
głębiej i dokładniej niż rówieśnicy; ang. overstimulation); 3) Reaktywność emocjonalna 
(intensywne reakcje zarówno na pozytywne, jak i negatywne emocjonalne wydarzenia 
życiowe; ang. emotional reactivity); oraz 4) Wyczulenie na subtelne bodźce  (większa 
świadomość szczegółów, subtelnych dźwięków, dotyku, zapachu i innych delikatnych 
bodźców; ang. subtle stimuli) (Acevedo i in. , 2014; Aron i Aron, 1997; Aron i in., 2012). 
Niemniej jednak, pomimo związku występującego pomiędzy wysoką wrażliwością a 
problemami zdrowia psychicznego, istnieje “jasna strona” tego zjawiska, która sprawia, 
że osoby wysoko wrażliwe charakteryzują się szczególnymi umiejętnościami, które mogą 
poprawić ich dobrostan (Pluess, 2017; Limura, 2021). Stąd wiadomo, że osoby wysoko 
wrażliwe mogą również osiągnąć optymalny rozwój (Acevedo, 2020; Aron i in., 2012; 
Aron, 2020; Greven i in., 2019).

1. PODSTAWY TEORETYCZNE
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Konstrukcja kwestionariusza wrażliwości przetwarzania sensorycznego u dzieci składała 
się z szeregu etapów. Kolejne z nich zostaną opisane w poniższych paragrafach. Wspomnieć 
należy również o metodologicznych podstawach konstrukcji narzędzia, które były bazą 
dla przeprowadzonych badań.

2.1.  Podstawowe założenia metodologiczne

Opisany wyżej stan wiedzy spowodował, że u podstaw konstrukcji są określone założenia 
wynikające z dorobku psychologii rozwojowej i psychologii różnic indywidualnych, a także 
psychologii międzykulturowej. 

1.  Cechy temperamentu są częściowo biologicznie zdeterminowane i obecne są u 
człowieka od wczesnej ontogenezy i występują również w świecie zwierząt (zob. 
Strelau i Zawadzki, 1998; Strelau i Zawadzki, 2018; Buss i Plomin, 1984, Eysenck, 
1970), co podkreślają założenia Wrażliwości Środowiskowej (Pluess, 2015). Cechy 
temperamentu należą do tych własności psychologicznych, które są wspólne 
ludziom niezależnie od kultury, w której wzrastają – mają charakter uniwersalny. 
Cechy temperamentu mogą jednak być wyrażane w różny sposób (mogą 
manifestować się różnym zachowaniem), który z kolei może zależeć od specyfiki 
kontekstu kulturowego. Każda więc cecha może przejawiać się w różnych, kulturowo 
specyficznych zachowaniach. 

 W konstrukcji kwestionariusza starano się zatem ująć kulturowo uniwersalne 
składniki definicyjne wrażliwości u dzieci. W procesie opracowania wykorzystano 
procedurę zaproponowaną przez Strelaua i Angleitner (1994). Procedura uwzględnia 
z jednej strony aspekty uniwersalne temperamentu [w psychologii międzykulturowej 
określane jako etic approach]. Z drugiej strony bierze pod uwagę przejawy 
temperamentu specyficzne dla danej kultury [w psychologii międzykulturowej 
określane zaś jako [emic approach] (zob. Strelau, Zawadzki, 1998).

2.  Elain Aron, autorka pierwszej skali do pomiaru wrażliwość przetwarzania 
sensorycznego uznała, że jest to jednowymiarowa cecha temperamentu (Aron & 
Aron, 1997). E. Aron osoby obdarzone wysokim nasileniem cechy określiła jako 
wysoko wrażliwe, stąd opracowanej skali nadała nazwę Highly Sensitive Persona 
Scale (HSPS). Skala HSP została przygotowana (wraz z teoretycznymi ramami 
wrażliwości przetwarzania sensorycznego) w wyniku badań eksploracyjnych. 

2. PROCES KONSTRUOWANIA KWESTIONARIUSZA
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Dotychczasowe badania z wykorzystaniem skali (np. Evans & Rothbart, 2008; 
Konrad & Herzberg, 2017; Listou Grimen & Diseth, 2016; Smolewska, i in, 2006) 
dawały nowe światło pierwotnie poczynionym założeniom. W wyniku analiz badań 
prowadzonych z wykorzystaniem skali, wyłonionych zostało od dwóch do sześciu 
czynników. Biorąc jednak pod uwagę, że analizy głównie prowadzone były na danych 
pochodzących z grupy osób dorosłych a także fakt, że czynniki wyłoniono z analiz 
statystycznych w konstrukcji narzędzia zdecydowano się na badania eksploracyjne 
o charakterze jakościowym. 

3.  Podstawą teoretyczną kwestionariusza jest koncepcja Wrażliwości Przetwarzania 
Sensorycznego u dzieci (Aron & Aron, 1997). Wrażliwość przetwarzania sensorycznego 
to cecha opisująca indywidualne różnice we wrażliwości, zarówno na pozytywne 
(sprzyjające, korzystne, wspierające, przyjemne) jak i negatywne (trudne, obciążające, 
stresogenne) bodźce ze środowiska. Wrażliwość przetwarzania sensorycznego wiąże 
się z: głębokością przetwarzania, skłonnością do przestymulowania, reaktywnością 
emocjonalną i empatią, a także wrażliwością estetyczną. Cecha ta przejawia się w 
różnych sferach życia. W kwestionariuszu, ocenie podlegać będą jej przejawy w 
czterech sferach funkcjonowania: fizycznej, emocjonalnej, relacji interpersonalnych 
i poznawczej.

2.2  Grupy fokusowe

Pierwsza eksperymentalna wersja kwestionariusza powstawała jako wynik analiz kategorii 
wyników grup fokusowych z rodzicami i nauczycielami dzieci wysoko wrażliwych. W 
proces rekrutacji do grup fokusowych zaangażowani zostali psycholodzy i/lub pedagodzy 
szkolni. Otrzymali oni protokół rekrutacji do grup wraz z kryteriami przyjęcia i wykluczenia. 

Opracowano również wywiady pół-otwarte z rodzicami dzieci wysoko wrażliwych i 
nauczycielami dzieci wysoko wrażliwych. Badania przeprowadzono w Polsce, Hiszpanii 
(kontynent i wyspa Teneryfa), Włoszech, Rumunii i Macedonii Północnej. Badania 
prowadzono zgodnie z metodologią realizacji grup fokusowych z różnych krajów (Moretti, 
Vliet, Bensing, & Deledda, 2011). Aby ocenić rzetelność przeprowadzonych badań, 
przeprowadzono wywiady z kluczowymi informatorami zgodnie z ogólnymi zasadami dla 
protokołu kluczowych  informatorów. Kolejno przygotowano transkrypcje, w oparciu o 
które opracowano wspólne kategorie. Na podstawie tak powstałych kategorii opracowano 
pozycje kwestionariuszowe do narzędzia. Do każdej z kategorii w dwóch niezależnych 

2. PROCES KONSTRUOWANIA KWESTIONARIUSZA
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zespołach (eksperci z WSEI i eksperci z UA) wygenerowano maksymalną ilość pozycji 
kwestionariuszowych. Zostały one następnie przetłumaczone na język polski. Usunięto 
pozycje powtarzające się i ponownie sprawdzono, czy każda z kategorii jest wysycona 
pytaniami. Pozycje testowe analizowane zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi ewaluacji 
itemów (ang. Guidelines for the items evaluation) (Muñiz, 2005). Uwzględniono zasady: 
reprezentatywności, trafności, jasności, zrozumiałości.

W ten sposób z 200 pozycji do oceny przez sędziów kompetentnych wybrano 167 
pozycji. Pozycje testowe pozostały również poddanie ocenie pod względem etycznym 
i poprawności językowej1. Obliczona spójność ocen sędziów pozwoliła wybrać te itemy, 
co do których panowała zgodność między sędziami. Autorzy starali się, by pozycje 
kwestionariuszowe były krótkie i zrozumiałe, wolne od skrajnych poziomów aprobaty 
społecznej, zróżnicowane w treści, odpowiednie dla osób reprezentujących różne kultury 
oraz populacje społeczne i zawodowe. Wśród zdań sędziowie zwrócili uwagę na te 
zachowania, które mogą być wynikiem wychowania (nie zaś posiadania samej cechy), czy 
te związane z innymi cechami temperamentu czy osobowości. W ten sposób powstała 
pierwsza wersja kwestionariusza zastosowana w badaniach pilotażowych w Polsce. 
W celu przeprowadzenia badań pilotażowych opracowano protokoły zbierające dane 
społeczno-demograficzne od nauczycieli i rodziców. Zaproszenie do testowania narzędzia 
zostało wysłane do szkół i przedszkoli w całej Polsce. Następnie badania pilotażowe z 
wykorzystaniem kwestionariusza przeprowadzone zostały w szkołach i przedszkolach, 
które wyraziły chęć współpracy w prowadzonych badaniach. Uzyskane wyniki poddano 
analizie. Na ich podstawie wybrano pozycje do ostatecznej wersji kwestionariusza z 
wykorzystaniem którego prowadzono dalsze badania własności psychometrycznych. 

1 Podziękowanie za udział w ocenie składamy ekspertom: Teresie Panas, Dorocie Macander, Zbigniewowi Gasiowi, 
Tomaszowi Knopikowi i Justynie Malickiej

2. PROCES KONSTRUOWANIA KWESTIONARIUSZA
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Ze względu na specyfikę funkcjonowania dziecka w wieku przedszkolnym i 
wczesnoszkolnym i na podstawie analiz wyników badań pilotażowych opracowano cztery 
wersje kwestionariusza:

>  Kwestionariusz Wrażliwości Przetwarzania Sensorycznego u Dzieci (KWPS-RP) - 
wersja dla rodzica dziecka w wieku przedszkolnym (załącznik nr 1)

>  Kwestionariusz Wrażliwości Przetwarzania Sensorycznego u Dzieci (KWPS-RS) - 
wersja dla rodzica dziecka w wieku wczesnoszkolnym (załącznik nr 2)

>  Kwestionariusz Wrażliwości Przetwarzania Sensorycznego u Dzieci (KWPS-NP) - 
wersja dla nauczyciela dziecka w wieku przedszkolnym (załącznik nr 3)

>  Kwestionariusz Wrażliwości Przetwarzania Sensorycznego u Dzieci (KWPS-NS) - 
wersja dla nauczyciela dziecka w wieku wczesnoszkolnym (załącznik nr 4)

Opracowane wersje kwestionariusza odnoszą się do danych uzyskanych od rodziców w 
jednej wersji oraz od nauczycieli w drugiej. Każda z czterech wersji zawiera inną liczbę 
pytań: od 55 do 64 pozycji.

KWPS zawiera itemy oceniane na 7-stopniowej skali Likerta. Kwestionariusz obejmuje 
cztery skale badające sferę fizyczną, emocjonalną, interpersonalną i poznawczą, w których 
manifestuje się cecha wrażliwości przetwarzania sensorycznego. Wszystkie cztery wersje 
mają taką samą konstrukcję, jak zostało to przedstawione w tabeli 1.

3. OPIS OSTATECZNEJ WERSJI KWESTIONARIUSZA



_23

ZASTOSOWANIE I INTERPRETACJA

Podręcznik

KWESTIONARIUSZ WRAŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA SENSORYCZNEGO U DZIECI 

Tabela 1. Charakterystyka KWPS - sfery i ilość itemów

Sfera Opis 

Liczba elementów

Wersja dla rodziców Wersja dla 
nauczycieli 

Przed-
szkole

Szkoła 
Podstawowa 

Przed-
szkole

Szkoła 
Podstawowa

Fizyczna

Ocenia przejawy 
funkcjonowania dzieci 
związane z aspektami 
fizycznymi, takimi jak hałasy, 
zapachy czy światła. 

10 4 12 7

Emocjonalna

Ocenia przejawy 
funkcjonowania dzieci 
związane z aspektami 
emocjonalnymi, takimi jak 
empatia, procesy emocjonalne i 
samoregulacja.

10 12 11 8

Interperso-
nalna

Assesses the Ocenia 
przejawy funkcjonowania 
dzieci związane z aspektami 
interpersonalnymi, takimi jak 
relacje społeczne i sposób 
porozumiewania się.

10 14 7 11

Poznawcza

Ocenia przejawy 
funkcjonowania dzieci 
związane z aspektami 
poznawczymi, takimi jak 
procesy myślowe czy sposób 
stawiania czoła zadaniom.

12 11 9 7

Pozycje mają charakter stwierdzeń. Dorosły opiekun (rodzic, nauczyciel) ocenia prawdziwość 
stwierdzeń, odnosząc się do siedmiopunktowej skali Likerta (od “Zdecydowanie nie” do 
“Zdecydowanie tak”). 

Ze względu na specyfikę funkcjonowania dzieci wysoko wrażliwych (np. szczególną 
wrażliwość na bodźce zewnętrzne, takie jak światło, temperatura, faktura materiału, hałas, 
a także bodźce wewnętrzne, takie jak ból czy głód postanowiono opracować metodę 
pozwalającą na identyfikację cechy na podstawie jej przejawów w codziennych sytuacjach 
życiowych. Założono, że cecha stanowić może przedmiot obserwacji i w związku z tym 
może podlegać pomiarowi i na podstawie jej ilościowej charakterystyki można dokonać 
diagnozy (w sensie diagnozy pozytywnej, czy funkcjonalnej). 

3. OPIS OSTATECZNEJ WERSJI KWESTIONARIUSZA
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CHARAKTERYSTYKA 
PSYCHOMETRYCZNA 
KWESTIONARIUSZA
4.1. Opis grupy badanej

4.2. Wersja dla nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym 

4.3. Wersja dla nauczycieli dzieci w wieku wczesnoszkolnym

4.4. Wersja dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

4.5. Wersja dla rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym

31 2 4 5
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Zgodnie z opisanym modelem teoretycznym, kwestionariusz obejmuje cztery skale 
badające sferę fizyczną, emocjonalną, interpersonalną i poznawczą, w których manifestuje 
się wrażliwość przetwarzania sensorycznego. Przeprowadzono analizy psychometryczne 
dla czterech wersji narzędzia (wersji dla nauczycieli i rodziców zarówno dzieci w wieku 
przedszkolnym, jak i wieku wczesnoszkolnym), przedstawiając dane opisowe dla 
każdej pozycji kwestionariuszowej wymiarów. Statystyki opisowe (średnia i odchylenie 
standardowe) dla wszystkich pozycji użytych w procesie walidacji narzędzia zostały 
przedstawione w Załączniku 5. Dla oceny struktury czynnikowej podskal w każdej z 
grup przeprowadzono eksploracyjną analizę czynnikową (EFA) oraz oceniono parametry 
modelu zgodnie z założeniami teorii odpowiedzi na pozycje testowe (IRT). Uzyskane wyniki 
potwierdzają występowanie dwóch czynników w każdym z wymiarów. W przypadku 
pojedynczych pozycji, przeprowadzenie analizy odpowiedzi na pozycje testowe (IRT) nie 
było możliwe. W tych przypadkach, pojedyncze pozycje testowe nie zostały włączone 
do dalszych analiz (m.in. istniały odpowiedzi o zerowej częstości występowania). W 
pojedynczych sytuacjach zdecydowano się zachować te pozycje testowe w finalnej wersji 
narzędzia ze względu na wskaźniki związku ze sferą, do której się odnosi twierdzenie oraz 
z konstruktem wrażliwości przetwarzania sensorycznego w ogóle. 

Dla oceny stabilności wewnętrznej obliczono wskaźniki rzetelności Omega i Alpha. 
W celu sprawdzenia trafności zbieżnej narzędzia przeprowadzono analizę korelacji z 
Kwestionariuszem Temperamentu EAS Arnolda H. Bussa i Roberta Plomina (1984; 2015) 
i polską wersją skali Highly Sensitive Child (skala Dziecko Wysoko Wrażliwe; Baryła-
Matejczuk, Kata, & Poleszak, 2021; Pluess i in., 2018; Weyn i in. , 2019) dla rodziców i 
nauczycieli. Ostatecznie przyjęto kryteria centylowe w celu ustalenia punktów odcięcia 
w grupach docelowych, co oznacza punkt identyfikacji dzieci o wysokiej wrażliwości 
przetwarzania sensorycznego.

4.1. Opis grupy badanej

W badaniu uczestniczyli rodzice i nauczyciele dzieci w wieku 3-10 lat. Poniżej 
zaprezentowane zostaną podstawowe dane socjodemograficzne badanych grup. 
Podane tabele prezentują w pierwszej kolejności informacje o badanych nauczycielach 
(tabela 2), a następnie o dzieciach, na temat których wypełniali kwestionariusze. Kolejno 
zaprezentowane zostały informacje dotyczące grupy badanych nauczycieli (tabela 2) i 

4. CHARAKTERYSTYKA PSYCHOMETRYCZNA KWESTIONARIUSZA
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uczniów, na temat których wypełniali kwestionariusze (tabela 3 i 4), a także rodziców 
(tabela 5 i 7) i dzieci w wieku przedszkolnym (tabela 6), i wczesnym wieku szkolnym (tabela 8).

Badania prowadzono w grupie 58 nauczycieli, w znacznej większości reprezentowanych 
przez kobiety (co odpowiada rozkładowi płci nauczycieli przedszkoli i klas 1-3 w Polsce). 
Badani podobnie licznie reprezentowali nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych. 
Wśród badanych, byli też nauczyciele, którzy uczą zarówno w przedszkolu, jak i w szkole 
podstawowej (stąd w pytaniu o stadia edukacyjne mamy po 30 osób). Badani byli w różnym 
wieku (od 20 do 60 r.ż.). Średnia wieku badanych wyniosła niespełna 43 lata (M= 42.89; 
SD=9.956). Były to osoby zatrudnione na pełen etat, w większości posiadające wyższe 
wykształcenie – tytuł magistra (93.1%). 

Tabela 2. Nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych – opis grupy badanej

N % χ² df p

Płeć

Kobieta 57 98.3 54.07 1 <.001

Mężczyzna 1 1.7

Status zatrudnienia jako nauczyciel

Zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin 58 100

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze 
godzin (od 50% do 90%) 0 0

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze 
godzin (mniej niż 50%) 0 0

Najwyższy poziom edukacji formalnej, jaki został 
ukończony przez nauczyciela

Średnie 0 0 93.35 2 <.001

Wyższe (licencjat) 3 5.2

Wyższe (magister) 54 93.1

Wyższe (doktor) 0 0

Inne 1 1.7

Typ szkoły/przedszkola, w której/ym nauczyciel 
aktualnie pracuje

Niepubliczna/e (prywatna/e) 8 13.8 30.414 1 <.001

Niepubliczna/e (społeczna/e) 0 0

Publiczna/e (państwowa/e) 50 86.2

Etap edukacyjny

Przedszkole 30 50

Szkoła Podstawowa 30 50
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N % χ² df p

Grupy/klasy, w których nauczyciel aktualnie uczy

Grupa dzieci w wieku 2-3 lata 4 5

Grupa dzieci w wieku 3-4 lata 9 11.25

Grupa dzieci w wieku 4-5 lat 7 8.75

Grupa dzieci w wieku 5-6 lat 4 5

Zerówka”/przygotowanie do szkoły 
podstawowej (6-7 lat) 8 10

Grupa mieszana 2 2.5

Klasa I (5-7 lat) 9 11.25

Klasa II (7-8 lat) 12 15

Klasa III (8-9 lat) 11 13.75

Klasa IV (9-10 lat) 11 13.75

Klasa V (10-11 lat) 1 1.25

Klasa mieszana 2 2.5

Czy nauczyciel kiedykolwiek wcześniej słyszał o takiej 
cesze, jak Wrażliwość Przetwarzania Sensorycznego?

Tak 43 74.1 13.517 1 <.001

Nie 15 25.9

Czy nauczyciel odbył specjalistyczne szkolenia 
dotyczące Wrażliwości Przetwarzania Sensorycznego?

Tak 6 10.3 36.483 1 <.001

Nie 54 89.7

 Notka. Ndf = stopnie swobody; χ² = test chi-kwadrat; p = prawdopodobieństwo

Średni staż pracy badanych nauczycieli wynosi ponad 18 lat (M=18.35; SD=12.383), a 
staż pracy w szkole/ przedszkolu, w którym aktualnie uczą niespełna 14 lat (M=13.61; 
SD=10.861). Badani w większości słyszeli o cesze temperamentu, jaką jest wrażliwość 
przetwarzania sensorycznego (74.1%), choć zaledwie 10% uczestniczyła w szkoleniu 
dotyczącym wrażliwości. 

Nauczyciele przedszkoli wypełnili kwestionariusze o 257 dziewczynkach i 289 chłopcach. 
Dzieci reprezentowały wszystkie poziomy edukacji przedszkolnej, zarówno grupę 
najmłodszą (13.6%), grupę dzieci 3-4 letnich (24.7%), dzieci 4-5 letnich (29.4%), dzieci 5-6 
letnich (11.4%), a także  “zerówkę”, czyli grupę przygotowującą się do edukacji szkolnej. 
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Tabela 3. Dzieci w wieku przedszkolnym – opis grupy badanej (dane uzyskane od nauczy-
cieli przedszkoli).

N % χ² df p

Płeć dziecka

dziewczynka 257 47.1 1.875 1 .0171

chłopiec 289 52.9

Poziom edukacji przedszkolnej

grupa dzieci w wieku 2-3 lata 61 13.6 51.033 4 <.001

grupa dzieci w wieku 3-4 lata 111 24.7

grupa dzieci w wieku 4-5 lat 132 29.4

grupa dzieci w wieku 5-6 lat 51 11.4

,,zerówka”/przygotowanie do szkoły 
podstawowej (6-7 lat) 94 20.9

grupa mieszana 0 0

Czy dziecko miało/nadal ma trudności z adaptacją?

zdecydowanie tak 84 15.4 124.194 4 <.001

raczej tak 121 22.2

trudno powiedzieć 28 5.1

raczej nie 186 34.1

zdecydowanie nie 126 23.1

Czy dziecko aktualnie jest dobrze zaadaptowane do 
przedszkola?

zdecydowanie tak 263 48.3 455.927 4 <.001

raczej tak 191 35

trudno powiedzieć 25 4.6

raczej nie 51 9.4

zdecydowanie nie 15 2.8

 Notka. df = stopnie swobody; χ² = test chi-kwadrat; p = prawdopodobieństwo

Grupa dzieci była zróżnicowana pod względem trudności w adaptowaniu się do warunków 
przedszkolnych. Zdaniem nauczycieli około 38% dzieci posiadało (bądź nadal posiada) 
trudności adaptacyjne w mniejszym bądź większym stopniu. Aktualnie jednak znaczna 
większość uczniów (83%) jest dobrze zaadaptowana do przedszkola.
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Nauczyciele szkół podstawowych (klas 1-3) wypełniali kwestionariusze o 169 uczennicach 
i 158 uczniach. Były to głównie dzieci uczęszczające do klasy pierwszej (36%), drugiej 
(34%), trzeciej (29,4%). Około 15% badanych dzieci miało zdaniem nauczycieli trudności 
adaptacyjne, zaś aktualnie, dobrze zaadaptowanych do warunków szkolnych jest 92% 
badanych uczniów. 

Tabela 4. Dzieci w wieku wczesnoszkolnym – opis grupy badanej (dane uzyskane od 
nauczycieli szkół podstawowych).

N % χ² df p
Płeć dziecka

dziewczynka 169 51.7 .370 1 .543

chłopiec 158 48.3

Poziom edukacji szkolnej

,,zerówka” szkolna (5-6; 6-7 lat) 1 .3 319.404 5 <.001

klasa I (6-7; 7-8 lat) 117 35.8

klasa II (7-8; 8-9 lat) 111 33.9

klasa III (8-9; 9-10 lat) 96 29.4

klasa IV (9-10; 10-11 lat) 1 .3

klasa mieszana 1 .3

Czy dziecko miało/nadal ma trudności z adaptacją?

zdecydowanie tak 16 4.9 224.364 4 <.001

raczej tak 33 10.2

trudno powiedzieć 18 5.6

raczej nie 149 46.0

zdecydowanie nie 108 33.3

Czy dziecko aktualnie jest dobrze zaadaptowane 
do szkoły?

zdecydowanie tak 154 47.5 371.093 4 <.001

raczej tak 145 44.8

trudno powiedzieć 16 4.9

raczej nie 6 1.9

zdecydowanie nie 3 .9

 Notka. df = stopnie swobody; χ² = test chi-kwadrat; p = prawdopodobieństwo.

W przeprowadzonych badaniach uczestniczyło 207 rodziców dzieci w wieku przedszkolnym 
(194 matek i 13 ojców). W pytaniach o podstawowe dane socjodemograficzne badani 
rodzice uzupełniali informacje o sobie (na temat swojego wykształcenia, wieku, miejsca 
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zamieszkania), ale także o ojcu/matce dziecka. W związku z tym należy zwrócić uwagę, 
że dane dotyczące rodziców dzieci częściowo pochodzą od partnera wypełniającego 
informacje. 

Średnia wieku badanych matek wynosiła niespełna 34 lata. Był to kobiety od 19 do 47 
roku życia (M=33.59; SD=5.359). Badane matki, najczęściej posiadały wykształcenie 
wyższe (67.9%), bądź średnie (26.9%). Niespełna połowa badanych matek zamieszkuje 
obszary wiejskie (49.5%), a kolejnych 35.4% badanych zamieszkuje duże miasta. 

Tabela 5. Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym – opis grupy badanej 

N % χ² df p

Wykształcenie matki

podstawowe 3 1.4 241.925 3 <.001

zawodowe 8 3.8

średnie 57 26.9

wyższe 144 67.9

Wykształcenie ojca

podstawowe 5 2.4 90.717 3 <.001

zawodowe 35 16.5

średnie 85 40.1

wyższe 87 41

Miejsce zamieszkania matki

wieś 105 49.5 113.660 3 <.001

miasto do 50 tys. mieszkańców 23 10.8

miasto od 50 tys. do 100 tys. 
mieszkańców 9 4.2

miasto powyżej 100 tys. 
mieszkańców 75 35.4

Miejsce zamieszkania ojca

wieś 110 51.9 130.906 3 <.001

miasto do 50 tys. mieszkańców 20 9.4

miasto od 50 tys. do 100 tys. 
mieszkańców 7 3.3

miasto powyżej 100 tys. 
mieszkańców 75 35.4

 Notka. df = stopnie swobody; χ² = test chi-kwadrat; p = prawdopodobieństwo
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Średnia wieku badanych ojców wynosiła 36 lat. Badani mężczyźni byli w wieku od 22 
do 53 roku życia (M=36.05; SD=5.285). Badani ojcowie najczęściej reprezentowali grupę 
osób z wyższym wykształceniem (41%), średnim (40.1%), zawodowym (16.5%). Ponad 
połowa badanych ojców zamieszkuje wsie (51.9%), a kolejną pod względem liczebności 
grupę stanowią mężczyźni zamieszkujący duże miasta (35.4%).

Tabela 6. Dzieci w wieku przedszkolnym – opis grupy badanej (dane uzyskane od rodziców 
dzieci w wieku przedszkolnym)

N % χ² df p

Płeć dziecka

dziewczynka 110 49.1 .071 1 .789

chłopiec 114 50.9

Poziom edukacji przedszkolnej

grupa dzieci w wieku 2-3 lata 23 10.7

grupa dzieci w wieku 3-4 lata 43 20

grupa dzieci w wieku 4-5 lat 47 22.1

grupa dzieci w wieku 5-6 lat 22 10.3

zerówka/przygotowanie do szkoły 
podstawowej (5-6; 6-7 lat) 79 36.9

grupa mieszana

Z kim dziecko jest bliżej związane?

z matką (opiekunem prawnym) 44 20.8 187.283 2 <.001

z ojcem (opiekunem prawnym) 6 2.8

tak samo z obydwojgiem rodziców 
(opiekunów prawnych) 162 76.4

inne

 Notka. df = stopnie swobody; χ² = test chi-kwadrat; p = prawdopodobieństwa

Badani rodzice wypełniali kwestionariusze o 110 dziewczynkach i 114 chłopcach. 
Najliczniejszą grupę stanowiły dzieci uczęszczające do klasy „zero” (36.4%), a kolejną 
najliczniej reprezentowaną były dzieci w wieku 4-5 lat (22.1%), w wieku 3-4 lata (20%), 
dzieci 2-3 letnie (10.7%) i dzieci 5-6 letnie (10.3%). Rodzice pytani byli również o to, z 
kim dziecko jest bliżej związane. Z deklaracji wynika, że większość dzieci (76.4%) jest 
podobnie związana z obojgiem rodziców, 20,8% dzieci jest bliżej związana z matką, a 2.8% 
bliżej związana z ojcem. 
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W badaniach rodziców dzieci w wieku szkolnym uczestniczyło 154 rodziców, 148 
matek i 6 ojców. Średnia wieku badanych matek wynosiła 37 lat (M=37.27; SD=5.319). 
Ponad połowa z nich posiadała wyższe wykształcenie (56.4%), a 1/3 matek posiadała 
wykształcenie średnie. Matki pochodziły głównie ze wsi (50%) i małych miast (24.4%).

Tabela 7. Rodzice dzieci w wieku wczesnoszkolnym – opis grupy badanej

N % χ² df p

Wykształcenie matki

podstawowe 2 1.3 117.026 3 <.001

zawodowe 14 9

średnie 52 33.3

wyższe 88 56.4

Wykształcenie ojca

podstawowe 5 3.2 50.513 3 <.001

zawodowe 37 23.7

średnie 66 42.3

wyższe 48 30.8

Miejsce zamieszkania matki

wieś 78 50 57.538 3 <.001

miasto do 50 tys. mieszkańców 38 24.4

miasto od 50 tys. do 100 tys. mieszkańców 20 12.8

miasto powyżej 100 tys. mieszkańców 20 12.8

Miejsce zamieszkania ojca

wieś 78 50 56.667 3 <.001

miasto do 50 tys. mieszkańców 37 23.7

miasto od 50 tys. do 100. mieszkańców 20 12.8

miasto powyżej 100 tys. mieszkańców 21 13.5

 Notka. df = stopnie swobody; χ² = test chi-kwadrat; p = prawdopodobieństwo

Średnia wieku badanych ojców wynosiła 39 lat (M=39.07; SD=5.380). Najliczniej 
reprezentowali osoby ze średnim (30.8%) i wyższym (30.8%) wykształceniem. Połowa z 
nich pochodziła ze wsi, a 23.7% z małych miast. 

Rodzice wypełniali kwestionariusze o 92 dziewczynkach i 76 chłopcach. Były to głównie 
dzieci uczęszczające do klasy pierwszej (40.1%), drugiej (49.1%) i trzeciej (7.8%). Z 
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deklaracji rodziców wynika, że większość dzieci (68.6%) jest podobnie związanych z 
obojgiem rodziców, około 1/3 ma bliższe relacje z matką, a 1.3% z ojcem. 

Tabela 8. Dzieci w wieku wczesnoszkolnym – opis grupy (dane uzyskane od rodziców dz-
ieci w wieku wczesnoszkolnym)

N % χ² df p

Płeć dziecka
dziewczynka 92 54.8 1.524 1 .217

chłopiec 76 45.2

Poziom edukacji szkolnej

,,zerówka” szkolna (5-6; 6-7 lat) 2 1.2

klasa I (6-7; 7-8 lat) 67 40.1

klasa II (7-8; 8-9 lat) 83 49.7

klasa III (8-9; 9-10 lat) 13 7.8

klasa IV (9-10; 10-11 lat) 2 1.2

klasa mieszana 0 0

Z kim dziecko jest bliżej związane? 106.731 2 <.001

z matką (opiekunem prawnym) 47 30.1

z ojcem (opiekunem prawnym) 2 1.3

tak samo z obojgiem rodziców 
(opiekunów prawnych) 107 68.6

 Notka. df = stopnie swobody; χ² = test chi-kwadrat; p = prawdopodobieństwo

4.2. Wersja dla nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym 

Analiza czynnikowa

Poniższe tabele 9-12 przedstawiają ładunki czynnikowe dla poszczególnych pozycji 
kwestionariusza w wersji dla nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym w każdej sferze. 
Ze względu na niejednoznaczne ładunki czynnikowe w sferze fizycznej i poznawczej 
usunięto odpowiednio pozycje 7 i pozycje od 1 do 6.

Zgodnie z teorią odpowiedzi na pozycje testowe (IRT) w sferze emocjonalnej pozycje 
od 1 do 3 zostały usunięte ze względu na wskaźnik trudności. Jeśli zaś chodzi o 
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sferę interpersonalną, pozycje od 7 do 13 wykazywały dobre wartości wskaźnika 
dyskryminowalności cechy, natomiast pozycje od 1 do 6 zostały usunięte.

Tabela 9. Sfera fizyczna – zrotowane ładunki czynnikowe i model IRT
 
Analiza	czynnikowa RC1 RC2 comm uni

It1. Źle znosi hałas, gwar 0,896 0,039 0,804 0,196

It2. Nie lubi intensywnego oświetlenia 0,937 0,121 0,893 0,107

It3. Unika przebywania w ostrym słońcu 0,938 0,213 0,926 0,074

It4. Źle znosi metki przy ubraniach, drapiące materiały 0,898 0,328 0,915 0,085

It5. Nie lubi niektórych konsystencji żywności (np. rzadkie, papkowate, grudkowate) 0,824 0,467 0,897 0,103

It6. Odbiera niektóre smaki bardzo intensywnie 0,737 0,588 0,888 0,112

It7. Ma szczególnie wyczulony węch 0,681 0,661 0,901 0,099

It8. Jeśli coś intensywnie przeżywa, to skarży się na bóle (np. głowy, brzucha) 0,595 0,739 0,900 0,100

It9. Częściej niż inne dzieci sygnalizuje potrzebę odpoczynku 0,518 0,801 0,910 0,090

It10. Źle znosi zabrudzenia, zamoczenie itp. na ubraniu, na rękach 0,361 0,883 0,910 0,090

It11. Gdy dzieje się dużo rzeczy jednocześnie, bardzo je to męczy 0,256 0,922 0,915 0,085

It12. Zwraca uwagę nawet na niewielkie zmiany w środowisku/otoczeniu 0,145 0,933 0,892 0,108

It13. Często skarży się na bóle bez wyraźnej przyczyny -0,029 0,891 0,795 0,205

Model	IRT Ext1 Ext2 Ext3 Ext4 Dscr

It1. Źle znosi hałas, gwar 1,47 2,5 3,56 4,13 1,79

It2. Nie lubi intensywnego oświetlenia 0,86 1,72 2,98 3,58 2,35

It3. Unika przebywania w ostrym słońcu 0,57 1,44 2,65 3,29 3,28

It4. Źle znosi metki przy ubraniach, drapiące materiały 0,46 1,53 2,6 3,14 3,14

It5. Nie lubi niektórych konsystencji żywności (np. rzadkie, papkowate, grudkowate) 0,22 1,2 2,1 2,7 3,48

It6. Odbiera niektóre smaki bardzo intensywnie 0,06 1,01 1,8 2,64 3,3

It7. Jeśli coś intensywnie przeżywa, to skarży się na bóle (np. głowy, brzucha) -0,21 0,54 1,83 2,79 2,71

It8. Częściej niż inne dzieci sygnalizuje potrzebę odpoczynku -0,54 0,31 1,25 2,03 2,44

It9. Źle znosi zabrudzenia, zamoczenie itp. na ubraniu, na rękach -0,88 0,17 1,79 2,65 1,65

It10. Gdy dzieje się dużo rzeczy jednocześnie, bardzo je to męczy -1,2 -0,3 1 1,9 1,58

It11. Zwraca uwagę nawet na niewielkie zmiany w środowisku/otoczeniu -1,68 -0,74 0,6 1,58 1,41

It12. Często skarży się na bóle bez wyraźnej przyczyny -1,87 -1,04 -0,26 0,94 1,48

Notka. RC1 and RC2 = czynniki; Comm = zasób zmienności wspólnej; Uni = zasób zmienności swoistej
Ext = ekstrema; Dscr = wskaźnik dyskryminacji
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Tabela 10. Sfera emocjonalna – zrotowane ładunki czynnikowe i model IRT

Analiza	czynnikowa RC1 RC2 comm uni

It 1. Potrzebuje ulubionych przedmiotów, żeby lepiej się poczuć -0,08 0,75 0,56 0,44

It2. Łatwo się zawstydza 0,1 0,88 0,79 0,21

It3. Obawia się oceny innych 0,28 0,88 0,85 0,15

It4. Ma szczególny wstręt do owadów, insektów (np. mucha, meszka, pająk) 0,43 0,81 0,83 0,17

It5. Ma skłonność do przewidywania pesymistycznego i/lub niekorzystne-
go biegu zdarzeń (tzw. czarnowidztwo) 0,51 0,75 0,83 0,17

It6. Bardzo przeżywa sztukę (np. wzruszają je filmy, muzyka) 0,64 0,66 0,84 0,16

It7. Ma tendencje do gromadzenia emocji (kumuluje emocje) 0,73 0,58 0,86 0,15

It8. Trudno mu powstrzymać silne emocje 0,77 0,52 0,86 0,14

It9. Intensywnie przeżywa emocje 0,84 0,43 0,89 0,11

It10. Błahy powód sprawia, że wpada w płacz, histerię 0,88 0,33 0,89 0,11

It11. Zmęczenie manifestuje agresją 0,91 0,25 0,89 0,11

It12. Stresuje się, gdy dzieje się wiele rzeczy jednocześnie 0,92 0,18 0,87 0,13

It13. Potrzebuje więcej czasu, żeby poczuć się komfortowo w nowym 
miejscu 0,9 0,09 0,82 0,18

It14. Gdy raz się rozczaruje, na długo unika podobnych sytuacji, miejsc, 
zdarzeń 0,82 -0,05 0,68 0,32

Model	IRT Ext1 Ext2 Ext3 Ext4 Dscr

It4. Ma szczególny wstręt do owadów, insektów (np. mucha, meszka, pająk) 0,668 1,623 2,970 3,546 2,379

It5. Ma skłonność do przewidywania pesymistycznego i/lub niekorzystnego 
biegu zdarzeń (tzw. czarnowidztwo) 0,397 1,100 2,297 2,927 2,692

It6. Bardzo przeżywa sztukę (np. wzruszają je filmy, muzyka) 0,200 0,934 2,017 2,708 3,158

It7. Ma tendencje do gromadzenia emocji (kumuluje emocje 0,050 0,797 1,749 2,528 3,513

It8. Trudno mu powstrzymać silne emocje -0,023 0,643 1,484 2,532 3,539

It9. Intensywnie przeżywa emocje -0,180 0,527 1,366 2,400 3,543

It10. Błahy powód sprawia, że wpada w płacz, histerię -0,345 0,317 1,113 2,173 3,431

It11. Zmęczenie manifestuje agresją -0,565 0,084 0,869 2,002 3,106

It12. Stresuje się, gdy dzieje się wiele rzeczy jednocześnie -0,777 -0,233 0,474 1,639 2,774

It13. Potrzebuje więcej czasu, żeby poczuć się komfortowo w nowym miejscu -1,171 -0,736 0,048 1,230 2,363

It14. Gdy raz się rozczaruje, na długo unika podobnych sytuacji, miejsc, 
zdarzeń -2,743 -1,689 -0,668 1,185 1,334

Notka. RC1 and RC2 = czynniki; Comm = zasób zmienności wspólnej; Uni = zasób zmienności swoistej;
Ext = ekstrema; Dscr = wskaźnik dyskryminacji
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Tabela 11. Sfera interpersonalna – zrotowane ładunki czynnikowe i model IRT

Analiza	czynnikowa RC1 RC2 comm uni

It 1. W nowej grupie, długo pozostaje obserwatorem, zanim włączy się w aktywność 0,04 0,85 0,72 0,28

It 2. Potrzebuje zachęty, by włączyć się w pracę grupy 0,15 0,91 0,85 0,15

It 3. W grupie, w której wiele się dzieje, sprawia wrażenie nieobecnego 0,25 0,91 0,89 0,11

It 4. Źle znosi presję czasu (np. w trakcie sprawdzianu, konkursu) 0,35 0,87 0,88 0,12

It 5. Wystąpienia publiczne (akademie, konkursy) kosztują je więcej niż inne dzieci 0,49 0,79 0,86 0,14

It 6. Rzadko sygnalizuje swoje potrzeby 0,61 0,69 0,86 0,14

It 7. Konflikty z rówieśnikami przeżywa szczególnie intensywnie i długo 0,67 0,64 0,86 0,14

It 8. Czuje się winne nawet wtedy, gdy nie ma ku temu powodów 0,75 0,56 0,87 0,13

It 9. Niektóre trudne dla niego sytuacje ujawnia i zaczyna o nich mówić dopiero po 
długim czasie 0,86 0,39 0,89 0,11

It 10. W relacjach z innymi sprawia wrażenie nieśmiałego 0,9 0,31 0,9 0,1

It 11. Nie lubi być obserwowane 0,92 0,22 0,9 0,1

It 12. Blokuje się, gdy jest w centrum uwagi 0,92 0,16 0,88 0,12

It 13. Przesadnie reaguje na krytykę 0,85 0,05 0,73 0,28

Model	IRT Ext1 Ext2 Ext3 Ext4 Dscr

It 7.  Konflikty z rówieśnikami przeżywa szczególnie intensywnie i długo -0,12 1,29 2,06 2,89 3,40

It 8.  Czuje się winne nawet wtedy, gdy nie ma ku temu powodów -0,34 0,52 1,18 2,06 3,71

It 9.  Niektóre trudne dla niego sytuacje ujawnia i zaczyna o nich mówić dopiero po 
długim czasie -0,53 0,38 1,03 1,99 3,09

It 10.  W relacjach z innymi sprawia wrażenie nieśmiałego -0,62 0,26 0,81 2,02 2,66

It 11.  Nie lubi być obserwowane -0,91 -0,27 0,40 1,65 2,33

It 12.  Blokuje się, gdy jest w centrum uwagi -1,22 -0,60 0,07 1,35 1,98

It 13.  Przesadnie reaguje na krytykę -2,05 -1,49 -0,71 0,73 1,50

Notka. RC1 and RC2 = czynniki; Comm = zasób zmienności wspólnej; Uni = zasób zmienności swoistej 
Ext = ekstrema; Dscr = wskaźnik dyskryminacji
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Tabela 12. Sfera poznawcza – zrotowane ładunki czynnikowe i model IRT

Analiza	czynnikowa RC1 RC2 comm uni

It 1. Przytłacza je duża ilość informacji podanych jednocześnie 0,79 -0,16 0,66 0,35

It 2. Zadaje wnikliwe, zmuszające do myślenia pytania 0,89 -0,01 0,79 0,21

It 3. Potrafi analizować interesujące go tematy z dużym zaangażowaniem 0,91 0,11 0,85 0,15

It 4. Ma szczególne poczucie humoru, często nie rozumiane przez rówieśników 0,86 0,30 0,84 0,17

It 5. Żartuje w sposób inteligentny 0,83 0,42 0,86 0,14

It 6. Operuje bogatym słownictwem, wykraczającym poza jego wiek 0,78 0,51 0,87 0,13

It 7. Powierzone przez nauczyciela zadania stara się wykonać nadzwyczaj starannie 0,72 0,59 0,87 0,14

It 8. Bywa ,,ekspertem” w jakiejś interesującej je dziedzinie 0,72 0,59 0,87 0,14

It 9. Potrafi zaskakiwać posiadanymi informacjami/wiedzą 0,61 0,70 0,87 0,13

It 10. W obliczu nowego zadania analizuje wszystkie potencjalne scenariusze, 
przewidując trudności i zagrożenia 0,56 0,74 0,86 0,14

It 11. Drobne niepowodzenie powoduje wycofanie się z bardzo wielu 
podejmowanych już wcześniej bez trudu aktywności 0,45 0,79 0,83 0,17

It 12. Zanim zacznie zadanie, zadaje wiele pytań 0,31 0,85 0,82 0,18

It 13. Jest kreatywne 0,15 0,88 0,80 0,20

It 14. Lubi stałość i powtarzalność w zachowaniu i działaniach -0,01 0,87 0,76 0,24

It 15. Z łatwością zapamiętuje szczegóły (np. miejsca, daty, zdarzenia) -0,16 0,79 0,65 0,35

Model	IRT Ext1 Ext2 Ext3 Ext4 Dscr

It 3. Potrafi analizować interesujące go tematy z dużym zaangażowaniem 0,91 2,60 3,76 4,42 2,04

It 4. Ma szczególne poczucie humoru, często nie rozumiane przez rówieśników 0,72 2,28 3,36 4,19 1,97

It 5. Żartuje w sposób inteligentny 0,48 1,84 2,73 3,55 2,40

It 6. Operuje bogatym słownictwem, wykraczającym poza jego wiek 0,30 1,58 2,37 3,24 2,71

It 7. Powierzone przez nauczyciela zadania stara się wykonać nadzwyczaj 
starannie 0,11 1,58 2,40 3,46 2,85

It 8. Bywa ,,ekspertem” w jakiejś interesującej je dziedzinie -0,06 0,97 1,75 2,85 3,27

It 9. Potrafi zaskakiwać posiadanymi informacjami/wiedzą -0,26 0,79 1,58 2,57 3,29

It 10. W obliczu nowego zadania analizuje wszystkie potencjalne scenariusze, 
przewidując trudności i zagrożenia -0,48 0,38 1,11 2,09 3,70

It 11. Drobne niepowodzenie powoduje wycofanie się z bardzo wielu 
podejmowanych już wcześniej bez trudu aktywności -0,75 0,10 0,85 1,91 3,38

It 12. Zanim zacznie zadanie, zadaje wiele pytań -1,36 -0,40 0,47 1,63 2,55

It 13. Jest kreatywne -2,56 -1,41 -0,27 1,73 1,50

It 14. Lubi stałość i powtarzalność w zachowaniu i działaniach -3,47 -3,09 -1,88 0,71 1,20

It 15. Z łatwością zapamiętuje szczegóły (np. miejsca, daty, zdarzenia) -7,33 -6,25 -5,35 -0,54 0,70

Notka. RC1 and RC2 = czynniki; Comm = zasób zmienności wspólnej; Uni = zasób zmienności swoistej 
Ext = ekstrema; Dscr = wskaźnik dyskryminacji
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Rzetelność 

Według wskaźników Alfa i Omega wszystkie sfery osiągnęły zadowalającą rzetelność, 
wyższą niż Skala Highly Sensitive Child (HSC) (tab. 13). Podskale KWPS prezentują dobrą 
dokładność pomiaru w zakresie badanej cechy.

Tabela 13. Rzetelność każdej ze sfer kwestionariusza KWPS i skali HSC

 Alfa Omega

Sfera fizyczna 0,957 0,811

Sfera emocjonalna 0,956 0,823

Sfera interpersonalna 0,960 0,809

Sfera poznawcza 0,952 0,832

HSC 0,928 0,724

Notka. HSC = skala Highly Sensitive Child  

Trafność różnicowa

Wyniki prezentowane w tabeli 14 wskazują, że sfery Fizyczna, Emocjonalna i 
Interpersonalna wykazywały silną korelację ze skalą HSC, a sfera Poznawcza wykazała 
z nią umiarkowaną korelację. Ponadto podskale kwestionariusza KWPS wykazały 
umiarkowane korelacje z wymiarami temperamentu (emocjonalnością, aktywnością 
i towarzyskością). Jednak, jak przewidywano w literaturze, wyniki opracowanego 
kwestionariusza nie współwystępują z nieśmiałością (ujemna i słaba korelacja). Uzyskane 
wyniki wskazują, że KWPS mierzy w większości spójny konstrukt.

Tabela 14. Korelacje między skalami KWPS a skalami kwestionariusza EAS

Sfera fizyczna Sfera emocjonalna Sfera interpersonalna Sfera poznawcza HSC

HSC 0,71*** 0,59*** 0,53*** 0,35***

Emocjonalność 0,37*** 0,52*** 0,36*** 0,29*** 0,40***

Aktywność 0,28*** 0,40*** 0,30***          0,12** 0,26***

Towarzyskość 0,31*** 0,43*** 0,41***          0,06 0,26***

Nieśmiałość -0,16*** -0,22***            -0,11*         -0,13** -0,25***

Notka. HSC = skala Highly Sensitive Child; *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001
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Wartości progowe (ang. Cut-off points)

Aby uzyskać wartość punktową, od której można mówić o identyfikacji dzieci wysoko 
wrażliwych, zastosowano kryterium percentyla. Za wskaźnik wysokiej wrażliwości 
przyjęto średni wynik powyżej wartości 90 percentyla (patrz Tabela 15). 

Tabela 15. Wynik dla percentyli w każdej ze skal KWPS

P25 P50 P75 P90 P95 P99

Sfera fizyczna 2 3 3 4 4 5
Sfera emocjonalna 2 3 4 4 5 5
Sfera interpersonalna 2 3 4 4 5 6
Sfera poznawcza 2 3 4 4 5 5

4.3. Wersja dla nauczycieli dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Analiza czynnikowa 

Poniższe tabele 16-19 przedstawiają ładunki czynnikowe dla pozycji kwestionariusza w 
wersji dla nauczycieli szkół podstawowych (klas 1-3) w każdej sferze.

Zgodnie z teorią odpowiedzi na pozycje testowe (IRT), w sferze fizycznej i emocjonalnej 
usunięto odpowiednio pozycje 1 do 8 i 15 oraz pozycje 1 do 6 ze względu na wskaźnik 
trudności, chociaż pozycja 15 sfery fizycznej została utrzymana z powodu  przyjętych ram 
teoretycznych. Podobnie w sferze interpersonalnej pozycje 1, 13 i 14 zostały usunięte 
również zgodnie z teorią IRT. Ponadto pozycje 13 i 14 miały niejasny wzór wskaźnika 
trudności. W sferze poznawczej usunięto również pozycje od 1 do 3 i od 11 do 13.

Tabela 16. Sfera fizyczna – zrotowane ładunki czynnikowe i model IRT
  
Analiza	czynnikowa RC1 RC2 comm uni

It1. Woli przebywać w cichym otoczeniu -0,19 0,77 0,5 0,5

It2. Uwielbia przyjemne dźwięki -0,17 0,82 0,59 0,41

It3. Nie lubi zbyt ciepłych pokarmów -0,12 0,91 0,77 0,23

It4. Nie lubi intensywnego oświetlenia -0,05 0,91 0,81 0,19

It5. Jest wrażliwe na zmiany temperatury 0,03 0,85 0,78 0,22

It6. Unika przebywania w ostrym słońcu 0,16 0,74 0,71 0,3
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Analiza	czynnikowa RC1 RC2 comm uni

It7. Źle znosi metki przy ubraniach, drapiące materiały 0,33 0,6 0,69 0,32

It8. Nie lubi niektórych konsystencji żywności (np. rzadkie, papkowate, 
grudkowate) 0,49 0,48 0,72 0,28

It9. Odbiera niektóre smaki bardzo intensywnie 0,63 0,34 0,76 0,24

It10. Ma szczególnie wyczulony węch 0,73 0,22 0,77 0,23

It11. Jeśli coś intensywnie przeżywa, to skarży się na bóle (np. głowy, brzucha) 0,88 0,03 0,84 0,16

It12. Częściej niż inne dzieci sygnalizuje potrzebę odpoczynku 0,92 -0,06 0,82 0,18

It13. Źle znosi zabrudzenia, zamoczenie itp. na ubraniu, na rękach 0,92 -0,11 0,8 0,21

It14. Gdy dzieje się dużo rzeczy jednocześnie, bardzo je to męczy 0,87 -0,18 0,67 0,33

It15. Zwraca uwagę nawet na niewielkie zmiany w środowisku/otoczeniu 0,79 -0,26 0,51 0,49

IRT	Model Ext1 Ext2 Ext3 Ext4 Dscr

It9. Odbiera niektóre smaki bardzo intensywnie -1,73 -1,02 1,01 1,81 2,58

It10. Ma szczególnie wyczulony węch -1,88 -1,14 0,78 1,68 3,39

It11. Jeśli coś intensywnie przeżywa, to skarży się na bóle (np. głowy, brzucha) -1,86 -1,40 0,29 1,15 4,08

It12. Częściej niż inne dzieci sygnalizuje potrzebę odpoczynku -2,11 -1,65 0,08 1,07 3,71

It13. Źle znosi zabrudzenia, zamoczenie itp. na ubraniu, na rękach -2,19 -1,96 -0,34 0,74 3,30

It14. Gdy dzieje się dużo rzeczy jednocześnie, bardzo je to męczy -4,41 -3,31 -1,04 0,36 1,82

It15. Zwraca uwagę nawet na niewielkie zmiany w środowisku/otoczeniu NA NA NA NA NA

Notka. RC1 and RC2 = czynniki; Comm = zasób zmienności wspólnej; Uni = zasób zmienności swoistej
Ext = ekstrema; Dscr = wskaźnik dyskryminacji

Tabela 17. Sfera emocjonalna – zrotowane ładunki czynnikowe i model IRT

Analiza	czynnikowa RC1 RC2 comm uni

It1. Bez zahamowania wyraża silne emocje zwłaszcza wobec najbliższych (np. 
wybuchy emocji, odreagowanie) -0,34 0,82 0,53 0,47

It2. Nawet drobne wydarzenia, codzienne sytuacje, są dla niego źródłem 
stresu (np. wycieczka szkolna/wyjście przedszkolne) -0,2 0,94 0,78 0,22

It3. Potrzebuje ulubionych przedmiotów, żeby lepiej się poczuć -0,08 0,95 0,87 0,13

It4. Łatwo się zawstydza 0,04 0,89 0,87 0,13

It5. Obawia się oceny innych 0,16 0,8 0,84 0,16

It6. Ma szczególny wstręt do owadów, insektów (np. mucha, meszka, pająk) 0,29 0,69 0,8 0,2

It7. Ma skłonność do przewidywania pesymistycznego i /lub niekorzystnego 
biegu zdarzeń (tzw. czarnowidztwo) 0,45 0,54 0,78 0,22

It8. Bardzo przeżywa sztukę (np. wzruszają je filmy, muzyka) 0,63 0,37 0,8 0,2

It9. Ma tendencje do gromadzenia emocji (kumuluje emocje) 0,72 0,26 0,83 0,18

It10. Trudno mu powstrzymać silne emocje 0,85 0,09 0,85 0,15

It11. Intensywnie przeżywa emocje -0,92 0 0,88 0,12

It12. Błahy powód sprawia, że wpada w płacz, histerię -0,97 0,14 0,86 0,15

It13. Zmęczenie manifestuje agresją -0,93 0,19 0,75 0,25

It14. Stresuje się, gdy dzieje się wiele rzeczy jednocześnie -0,85 0,23 0,61 0,39
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Model	IRT	 Ext1 Ext2 Ext3 Ext4 Dscr

It7. Ma skłonność do przewidywania pesymistycznego i /lub niekorzystnego 
biegu zdarzeń (tzw. czarnowidztwo) -0,16 1,65 2,48 3,34 2,19

It8. Bardzo przeżywa sztukę (np. wzruszają je filmy, muzyka) -0,24 0,50 1,27 2,21 3,04

It9. Ma tendencje do gromadzenia emocji (kumuluje emocje) -0,30 0,22 0,90 1,84 3,69

It10. Trudno mu powstrzymać silne emocje -0,42 0,06 0,67 1,63 3,88

It11. Intensywnie przeżywa emocje -0,60 -0,13 0,48 1,29 3,73

It12. Błahy powód sprawia, że wpada w płacz, histerię -0,79 -0,34 0,26 1,03 3,21

It13. Zmęczenie manifestuje agresją -1,07 -0,70 -0,05 0,65 2,87

It14. Stresuje się, gdy dzieje się wiele rzeczy jednocześnie -1,27 -0,93 -0,44 0,41 2,83

Notka. RC1 and RC2 = czynniki; Comm = zasób zmienności wspólnej; Uni = zasób zmienności swoistej
Ext = ekstrema; Dscr = wskaźnik dyskryminacji

Tabela 18. Sfera interpersonalna – zrotowane ładunki czynnikowe i model IRT

Analiza	czynnikowa    RC1 RC2 comm uni

It1. Potrzebuje więcej czasu, żeby nawiązać relacje z rówieśnikami 0,91 -0,23 0,64 0,36

It2. Potrzebuje zachęty, by włączyć się w pracę grupy 0,98 -0,19 0,81 0,19

It3. W grupie, w której wiele się dzieje, sprawia wrażenie nieobecnego 0,97 -0,11 0,89 0,11

It4. Źle znosi presję czasu (np. w trakcie sprawdzianu, konkursu) 0,89 0,01 0,87 0,13

It5. Wystąpienia publiczne (akademie, konkursy) kosztują je więcej, niż inne dzieci 0,83 0,09 0,87 0,13

It6. Rzadko sygnalizuje swoje potrzeby 0,71 0,23 0,85 0,15

It7. Konflikty z rówieśnikami przeżywa szczególnie intensywnie i długo 0,55 0,41 0,86 0,15

It8. Czuje się winne nawet wtedy, gdy nie ma ku temu powodów 0,45 0,52 0,87 0,13

It9. Wypowiadane wobec grupy/klasy uwagi nauczyciela, bierze przede wszystkim 
do siebie 0,28 0,69 0,89 0,11

It10. Niektóre trudne dla niego sytuacje ujawnia i zaczyna o nich mówić dopiero po 
długim czasie 0,12 0,81 0,89 0,11

It11. W relacjach z innymi sprawia wrażenie nieśmiałego 0,02 0,89 0,90 0,10

It12. Do nowo poznanych osób podchodzi z dystansem -0,12 0,98 0,90 0,10

It13. Nie lubi być obserwowane -0,22 1,01 0,85 0,15

It14. Blokuje się, gdy jest w centrum uwagi -0,21 0,92 0,70 0,30

Model	IRT	 Ext1 Ext2 Ext3 Ext4 Dscr

It2. Potrzebuje zachęty, by włączyć się w pracę grupy 0,371 1,729 3,269 4,654 1,355

It3. W grupie, w której wiele się dzieje, sprawia wrażenie nieobecnego -0,020 1,161 2,519 4,426 1,828

It4. Źle znosi presję czasu (np. w trakcie sprawdzianu, konkursu) -0,266 0,730 1,555 2,798 2,163

It5. Wystąpienia publiczne (akademie, konkursy) kosztują je więcej, niż 
inne dzieci -0,410 0,539 1,287 2,323 2,560

It6. Rzadko sygnalizuje swoje potrzeby -0,554 0,277 0,904 1,832 3,189

It7. Konflikty z rówieśnikami przeżywa szczególnie intensywnie i długo -0,683 0,121 0,636 1,515 3,897
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Model	IRT	 Ext1 Ext2 Ext3 Ext4 Dscr

It8. Czuje się winne nawet wtedy, gdy nie ma ku temu powodów -0,865 -0,066 0,488 1,305 4,013

It9. Wypowiadane wobec grupy/klasy uwagi nauczyciela, bierze przede 
wszystkim do siebie -1,056 -0,293 0,241 1,165 4,027

It10. Niektóre trudne dla niego sytuacje ujawnia i zaczyna o nich mówić 
dopiero po długim czasie -1,249 -0,447 -0,012 0,926 3,390

It11. W relacjach z innymi sprawia wrażenie nieśmiałego -1,433 -0,681 -0,216 0,778 2,911

It12. Do nowo poznanych osób podchodzi z dystansem -1,871 -1,047 -0,556 0,475 2,263

Notka. RC1 and RC2 = czynniki; Comm = zasób zmienności wspólnej; Uni = zasób zmienności swoistej
Ext = ekstrema; Dscr = wskaźnik dyskryminacji

Tabela 19. Sfera poznawcza – zrotowane ładunki czynnikowe i model IRT

Analiza	czynnikowa RC1 RC2 comm uni

It1. Nowe sytuacje wywołują u niego silną potrzebę szukania informacji, zadawania 
pytań, rozwiewania wątpliwości -0,23 0,78 0,53 0,47

It2. Nie zadowala się powierzchowną i zdawkową odpowiedzią -0,03 0,78 0,64 0,36

It3. Wolno przyzwyczaja się do nowych ludzi, rzeczy, zjawisk 0,32 0,63 0,74 0,26

It4. Przytłacza je duża ilość informacji podanych jednocześnie 0,48 0,53 0,82 0,19

It5. Zadaje wnikliwe, zmuszające do myślenia pytania 0,62 0,4 0,84 0,16

It6. Potrafi analizować interesujące go tematy z dużym zaangażowaniem 0,7 0,33 0,87 0,13

It7. Ma szczególne poczucie humoru, często nie rozumiane przez rówieśników 0,78 0,24 0,89 0,11

It8. Żartuje w sposób inteligentny 0,85 0,13 0,89 0,11

It9. Operuje bogatym słownictwem, wykraczającym poza jego wiek 0,89 0,07 0,89 0,11

It10. Powierzone przez nauczyciela zadanie stara się wykonać nadzwyczaj starannie 0,93 -0,01 0,88 0,12

It11. Bywa „ekspertem” w jakiejś interesującej je dziedzinie 0,99 -0,19 0,85 0,15

It12. Potrafi zaskakiwać posiadanymi informacjami/wiedzą 1 -0,35 0,79 0,21

It13. W obliczu nowego zadania analizuje wszystkie potencjalne scenariusze, 
przewidując trudności i zagrożenia 0,84 -0,36 0,56 0,45

Model	IRT	  Ext1 Ext2 Ext3 Ext4 Dscr

It4.  Przytłacza je duża ilość informacji podanych jednocześnie -0,203 0,477 1,185 2,423 3,070

It5.  Zadaje wnikliwe, zmuszające do myślenia pytania -0,259 0,358 0,977 2,340 3,152

It6.  Potrafi analizować interesujące go tematy z dużym 
zaangażowaniem -0,412 0,265 0,842 2,108 3,464

It7.  Ma szczególne poczucie humoru, często nie rozumiane przez 
rówieśników -0,544 -0,085 0,339 1,271 4,028

It8.  Żartuje w sposób inteligentny -0,817 -0,290 0,113 1,045 3,644

It9.  Operuje bogatym słownictwem, wykraczającym poza jego wiek -0,927 -0,333 -0,026 1,147 3,558

It10.  Powierzone przez nauczyciela zadanie stara się wykonać 
nadzwyczaj starannie -1,183 -0,594 -0,249 0,690 3,085

Notka. RC1 and RC2 = czynniki; Comm = zasób zmienności wspólnej; Uni = zasób zmienności swoistej 
Ext = ekstrema; Dscr = wskaźnik dyskryminacji
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Rzetelność 

Wszystkie sfery osiągnęły zadowalający indeks Alfa. Jednak pomimo tego, że w sferze 
interpersonalnej i poznawczej wskaźniki Omega są powyżej 0,8 (a nawet wyższe niż dla 
skali HSC), sfera fizyczna i emocjonalna wykazywały niższe wartości (por. Tabela 20). 
Podskale KWPS prezentują lepszą dokładność pomiaru w zakresie sfery interpersonalnej 
i poznawczej.

Tabela 20. Rzetelność każdej ze sfer kwestionariusza KWPS i skali HSC

 Alfa Omega

Sfera fizyczna 0,93 0,71

Sfera emocjonalna 0,94 0,75

Sfera interpersonalna 0,98 0,83

Sfera poznawcza 0,95 0,85

HSC 0,95 0,80

Notka. HSC = Highly Sensitive Child scale 

Trafność różnicowa

Wyniki zaprezentowane w tabeli 21, wskazują, że wszystkie podskale KWSPuD 
wykazywały umiarkowaną korelację ze skalą HSC. W przypadku skal Kwestionariusza 
Temperamentu EAS, podobnie jak w wersji narzędzia dla nauczycieli przedszkoli uzyskano 
ujemne i niskie korelacje pomiędzy nieśmiałością a sferami KWPS. Ponadto stwierdzono 
umiarkowane korelacje między innymi wymiarami temperamentu (emocjonalność, 
aktywność i towarzyskość) oraz podskalami KWPS.

Tabela 21. Korelacje między skalami KWPS a skalami kwestionariusza EAS

Sfera 
fizyczna

Sfera 
emocjonalna

Sfera 
interpersonalna

Sfera 
poznawcza HSC

HSC  0,52***  0,49***   0,27***  0,35***

Emocjonalność  0,32***  0,42***   0,15**  0,34***   0,54***
Aktywność  0,31***  0,36***   0,34***        0,1    0,24***
Towarzyskość  0,32***  0,47***   0,49***        0,09   0,18**
Nieśmiałość -0,28*** -0,35***  -0,20*** -0,24***  -0,28***

Notka. HSC = Highly Sensitive Child scale; **p<0.01; ***p<0.001
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Wartości progowe (ang. Cut-off points)

Aby uzyskać wartość punktową, od której można mówić o identyfikacji dzieci wysoko 
wrażliwych (czyli posiadaniu przez dziecko wysokiego poziomu wrażliwości przetwarzania 
sensorycznego) zastosowano kryterium percentyla. Za wskaźnik wysokiej wrażliwości 
przyjęto średni wynik powyżej wartości 90 percentyla (patrz Tabela 22). 

Tabela 22. Wynik dla percentyli w każdej ze skal KWPS

P25 P50 P75 P90 P95 P99

Sfera fizyczna 3 3 4 5 5 5

Sfera emocjonalna 2 3 4 4 5 5

Sfera interpersonalna 2 3 4 5 5 6

Sfera poznawcza 3 4 5 5 5 6

4.4. Wersja dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym 

Analiza czynnikowa

W poniższych tabelach 23-26 przedstawiono ładunki czynnikowe dla pozycji 
kwestionariusza w wersji dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym w każdej sferze.

W sferze fizycznej pozycje 1, 2, 8, 15 i 16 nie zostały uwzględnione w modelu IRT ze 
względu na zerowe częstości w niektórych kategoriach odpowiedzi skali. Niski związek 
tych pozycji z resztą skali skłania do usunięcia ich z ostatecznej wersji kwestionariusza. 
Ponadto pozycja 9 wydaje się niejednoznaczna w ładowaniu sfery.

W sferze emocjonalnej pozycje 1 do 3 i 14 do 16 oraz w sferze interpersonalnej pozycje 
1, 2, 9, 10, 11 i 16 zostały usunięte ze względu na wskaźniki trudności. 

W sferze poznawczej pozycje 1, 7, 8 i 13 również zostały usunięte ze względu na indeksy 
trudności, w których znaleziono brak odpowiedzi w niektórych kategoriach skali, chociaż 
pod tym względem pozycje 6 i 16 są wątpliwe, zostały one utrzymane z powodu  ram 
teoretycznych narzędzia.
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Tabela 23. Sfera fizyczna – zrotowane ładunki czynnikowe i model IRT

Analiza	czynnikowa RC1 RC2 comm uni

It1. Źle znosi hałas, gwar 0,73 -0,18 0,43 0,57

It2. Uwielbia przyjemne dźwięki 0,92 -0,21 0,71 0,29

It3. Nie lubi zbyt ciepłych pokarmów 0,97 -0,16 0,84 0,16

It4. Nie lubi intensywnego oświetlenia 0,96 -0,08 0,9 0,1

It5 Jest wrażliwe na zmiany temperatury 0,93 -0,02 0,89 0,12

It6. Unika przebywania w ostrym słońcu 0,83 0,1 0,85 0,15

It7. Nie lubi niektórych konsystencji żywności (np. rzadkie, papkowate, grudkowate) 0,75 0,21 0,84 0,16

It8. Odbiera niektóre smaki bardzo intensywnie 0,64 0,34 0,83 0,17

It9. Ma szczególnie wyczulony węch 0,49 0,49 0,8 0,2

It10. Jeśli coś intensywnie przeżywa, to skarży się na bóle (np. głowy, brzucha) 0,38 0,61 0,82 0,18

It11. Częściej niż inne dzieci sygnalizuje potrzebę odpoczynku 0,25 0,72 0,84 0,16

It12. Źle znosi zabrudzenia, zamoczenie itp. na ubraniu, na rękach 0,08 0,85 0,84 0,16

It13. Gdy dzieje się dużo rzeczy jednocześnie, bardzo je to męczy -0,04 0,92 0,85 0,15

It14. Trudno mu zasypiać zwłaszcza po aktywnym dniu -0,12 0,92 0,78 0,22

It15. Zwraca uwagę nawet na niewielkie zmiany w środowisku / otoczeniu -0,21 0,87 0,62 0,38

It16. Chętnie próbuje nowych potraw -0,24 0,65 0,31 0,69

Model	IRT	 Ext1  Ext2 Ext3 Ext4 Dscr

It3.  Nie lubi zbyt ciepłych pokarmów 0,809 0,960 1,085 1,235 6,508

It4.  Nie lubi intensywnego oświetlenia 0,189 0,557 0,861 1,228 2,668

It5.  Jest wrażliwe na zmiany temperatury -0,519 -0,023 0,388 0,885 1,975

It6.  Unika przebywania w ostrym słońcu -1,554 -1,051 -0,635 -0,132 1,949

It7.  Nie lubi niektórych konsystencji żywności (np. rzadkie, papkowate, 
grudkowate -2,197 -1,786 -1,446 -1,035 2,385

It10.  Jeśli coś intensywnie przeżywa, to skarży się na bóle (np. głowy, 
brzucha) -0,875 -0,363 0,694 1,404 3,820

It11.  Częściej niż inne dzieci sygnalizuje potrzebę odpoczynku -1,004 -0,414 0,401 1,085 4,112

It12.  Źle znosi zabrudzenia, zamoczenie itp. na ubraniu, na rękach -1,290 -0,786 0,027 0,685 4,019

It13.  Gdy dzieje się dużo rzeczy jednocześnie, bardzo je to męczy -1,779 -1,208 -0,377 0,346 3,240

It14.  Trudno mu zasypiać zwłaszcza po aktywnym dniu -2,571 -1,681 -1,016 -0,061 2,253

Notka. RC1 and RC2 = czynniki; Comm = zasób zmienności wspólnej; Uni = zasób zmienności swoistej 
Ext = ekstrema; Dscr = wskaźnik dyskryminacji
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Tabela 24. Sfera emocjonalna – zrotowane ładunki czynnikowe i model IRT

Analiza	czynnikowa RC1 RC2 comm uni

It1. Silnie reaguje na nastroje i emocje innych osób -0,20 0,81 0,54 0,47

It2. Źle znosi trudne emocje innych osób (np. smutek, złość, napięcie) -0,23 0,96 0,77 0,24

It3. Bez zahamowania wyraża silne emocje zwłaszcza wobec najbliższych (np. 
wybuchy emocji, odreagowanie) -0,14 0,96 0,84 0,16

It4. Nawet drobne wydarzenia, codzienne sytuacje, są dla niego źródłem stresu (np. 
wycieczka szkolna/wyjście przedszkolne) -0,02 0,91 0,89 0,11

It5. Potrzebuje ulubionych przedmiotów, żeby lepiej się poczuć 0,12 0,81 0,87 0,13

It6. Łatwo się zawstydza 0,28 0,68 0,84 0,16

It7. Obawia się oceny innych 0,41 0,54 0,81 0,19

It8. Ma szczególny wstręt do owadów, insektów (np. mucha, meszka, pająk) 0,49 0,47 0,82 0,18

It9. Ma skłonność do przewidywania pesymistycznego i /lub niekorzystnego biegu 
zdarzeń (tzw. czarnowidztwo) 0,60 0,36 0,84 0,16

It10. Bardzo przeżywa sztukę (np. wzruszają je filmy, muzyka) 0,71 0,25 0,86 0,14

It11. Ma tendencje do gromadzenia emocji (kumuluje emocje) 0,78 0,17 0,87 0,13

It12. Trudno mu powstrzymać silne emocje 0,91 0,00 0,89 0,11

It13. Intensywnie przeżywa emocje 0,95 -0,07 0,88 0,12

It14. Błahy powód sprawia, że wpada w płacz, histerię 0,97 -0,16 0,81 0,19

It15. Zmęczenie manifestuje agresją 0,95 -0,23 0,73 0,27

It16. Stresuje się, gdy dzieje się wiele rzeczy jednocześnie 0,83 -0,25 0,52 0,48

Model	IRT	 Ext1 Ext2 Ext3 Ext4 Dscr

It4.  Nawet drobne wydarzenia, codzienne sytuacje, są dla niego źródłem 
stresu (np. wycieczka szkolna/wyjście przedszkolne) 0,56 1,33 1,96 2,94 3,28

It5.  Potrzebuje ulubionych przedmiotów, żeby lepiej się poczuć 0,06 0,98 1,57 2,32 3,61

It6.  Łatwo się zawstydza -0,38 0,57 1,45 2,26 2,65

It7.  Obawia się oceny innych 0,026 0,864 1,299 2,336 3,084

It8.  Ma szczególny wstręt do owadów, insektów (np. mucha, meszka, 
pająk) -1,17 -0,20 0,70 1,47 2,62

It9.  Ma skłonność do przewidywania pesymistycznego i /lub 
niekorzystnego biegu zdarzeń (tzw. czarnowidztwo) -0,674 -0,014 0,815 1,769 3,739

It10.  Bardzo przeżywa sztukę (np. wzruszają je filmy, muzyka) -0,912 -0,192 0,533 1,367 3,986

It11.  Ma tendencje do gromadzenia emocji (kumuluje emocje) -1,274 -0,504 0,354 1,377 3,752

It12.  Trudno mu powstrzymać silne emocje -1,566 -0,731 0,104 1,052 3,766

It13.  Intensywnie przeżywa emocje -1,598 -1,277 -0,146 0,595 4,098

Notka. RC1 and RC2 = czynniki; Comm = zasób zmienności wspólnej; Uni = zasób zmienności swoistej
Ext = ekstrema; Dscr = wskaźnik dyskryminacji
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Tabela 25. Sfera interpersonalna – zrotowane ładunki czynnikowe i model IRT

Analiza	czynnikowa RC1 RC2 comm uni

It1. Przywiązuje dużą wagę do tego, jak oceniają je inne dzieci 0,89 -0,25 0,58 0,42

It2. Potrzebuje więcej czasu, żeby nawiązać relacje z rówieśnikami 0,96 -0,19 0,75 0,25

It3. Potrzebuje zachęty, by włączyć się w pracę grupy 0,99 -0,13 0,87 0,13

It4. W grupie, w której wiele się dzieje, sprawia wrażenie nieobecnego 0,98 -0,09 0,91 0,09

It5. Źle znosi presję czasu (np. w trakcie sprawdzianu, konkursu) 0,95 -0,04 0,90 0,10

It6. Wystąpienia publiczne (akademie, konkursy) kosztują je więcej, niż inne dzieci 0,86 0,08 0,90 0,10

It7. Rzadko sygnalizuje swoje potrzeby 0,81 0,13 0,90 0,10

It8. Konflikty z rówieśnikami przeżywa szczególnie intensywnie i długo 0,73 0,22 0,88 0,12

It9. Wypowiadane wobec grupy/klasy uwagi nauczyciela, bierze przede wszystkim 
do siebie 0,63 0,34 0,88 0,12

It10. Niektóre trudne dla niego sytuacje ujawnia i zaczyna o nich mówić dopiero po 
długim czasie 0,46 0,49 0,86 0,14

It11. W relacjach z innymi sprawia wrażenie nieśmiałego 0,36 0,59 0,86 0,14

It12. Do nowo poznanych osób podchodzi z dystansem 0,24 0,70 0,87 0,13

It13. Nie lubi być obserwowane 0,06 0,85 0,91 0,09

It14. Blokuje się, gdy jest w centrum uwagi -0,12 0,97 0,92 0,08

It15. Zanim włączy się do zabawy w nowej grupie, potrzebuje więcej czasu niż 
rówieśnicy -0,20 0,98 0,83 0,17

It16. Przesadnie reaguje na krytykę -0,25 0,94 0,71 0,29

Model	IRT	 Ext1 Ext2 Ext3 Ext4 Dscr

It3.  Potrzebuje zachęty, by włączyć się w pracę grupy 0,704 1,639 2,698 3,204 3,074

It4.  W grupie, w której wiele się dzieje, sprawia wrażenie nieobecnego 0,349 1,124 2,123 2,529 3,540

It5.  Źle znosi presję czasu (np. w trakcie sprawdzianu, konkursu) -0,093 0,683 1,728 2,311 3,077

It6.  Wystąpienia publiczne (akademie, konkursy) kosztują je więcej, niż 
inne dzieci -0,514 0,397 1,525 2,025 2,730

It7.  Rzadko sygnalizuje swoje potrzeby -0,905 -0,008 1,289 1,716 2,665

It8.  Konflikty z rówieśnikami przeżywa szczególnie intensywnie i długo -1,075 -0,093 1,098 1,556 2,541

It12.  Do nowo poznanych osób podchodzi z dystansem 0,233 0,306 0,367 0,440 13,355

It13.  Nie lubi być obserwowane -0,660 -0,358 -0,108 0,194 3,249

It14.  Blokuje się, gdy jest w centrum uwagi -1,711 -1,193 -0,766 -0,248 1,896

It15.  Zanim włączy się do zabawy w nowej grupie, potrzebuje więcej czasu 
niż rówieśnicy -3,070 -2,518 -2,062 -1,511 1,778

Notka. RC1 and RC2 = czynniki; Comm = zasób zmienności wspólnej; Uni = zasób zmienności swoistej 
Ext = ekstrema; Dscr = wskaźnik dyskryminacji
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Tabela 26. Sfera poznawcza – zrotowane ładunki czynnikowe i model IRT

Analiza	czynnikowa RC1 RC2 comm uni

It 1. Przejawia oznaki napięcia, gdy zaczyna pracować nad nowym zadaniem -0,16 0,78 0,52 0,48

It2. Silnie przywiązuje się do swojego sposobu myślenia -0,16 0,91 0,73 0,27

It3. Nowe sytuacje wywołują u niego silną potrzebę szukania informacji, zadawania 
pytań, rozwiewania wątpliwości -0,09 0,94 0,83 0,17

It4. Nie zadowala się powierzchowną i zdawkową odpowiedzią -0,03 0,91 0,84 0,16

It5. Wolno przyzwyczaja się do nowych ludzi, rzeczy, zjawisk 0,10 0,82 0,79 0,21

It6. Przytłacza je duża ilość informacji podanych jednocześnie 0,39 0,62 0,80 0,20

It7. Zadaje wnikliwe, zmuszające do myślenia pytania 0,52 0,48 0,79 0,21

It8. Potrafi analizować interesujące go tematy z dużym zaangażowaniem 0,63 0,38 0,81 0,19

It9. Ma szczególne poczucie humoru, często nie rozumiane przez rówieśników 0,71 0,26 0,81 0,19

It10. Żartuje w sposób inteligentny 0,77 0,18 0,80 0,20

It11. Operuje bogatym słownictwem, wykraczającym poza jego wiek 0,84 0,07 0,83 0,17

It12. Powierzone przez nauczyciela zadanie stara się wykonać nadzwyczaj starannie 0,91 -0,04 0,85 0,15

It13. Bywa „ekspertem” w jakiejś interesującej je dziedzinie 0,97 -0,17 0,86 0,14

It14. Potrafi zaskakiwać posiadanymi informacjami/wiedzą 0,98 -0,23 0,83 0,17

It15. W obliczu nowego zadania analizuje wszystkie potencjalne scenariusze, 
przewidując trudności i zagrożenia 0,95 -0,24 0,79 0,21

It16. Drobne niepowodzenie powoduje wycofanie się z bardzo wielu podejmowanych 
już wcześniej bez trudu aktywności. 0,83 -0,20 0,60 0,41

Model	IRT	 Ext1   Ext2   Ext3   Ext4   Dscr

It2.  Silnie przywiązuje się do swojego sposobu myślenia 0,524 1,525 2,746 3,134 2,744

It3.  Nowe sytuacje wywołują u niego silną potrzebę szukania informacji, 
zadawania pytań, rozwiewania wątpliwości -0,042 0,909 2,085 2,478 3,557

It4.  Nie zadowala się powierzchowną i zdawkową odpowiedzią -0,530 0,404 1,810 2,389 3,347

It5.  Wolno przyzwyczaja się do nowych ludzi, rzeczy, zjawisk -1,141 0,038 1,757 2,320 2,403

It6.  Przytłacza je duża ilość informacji podanych jednocześnie NA NA NA NA NA

It9.  Ma szczególne poczucie humoru, często nie rozumiane przez 
rówieśników -0,92 -0,63 0,53 1,65 3,81

It10.  Żartuje w sposób inteligentny -1,23 -0,88 0,20 1,33 3,63

It11.  Operuje bogatym słownictwem, wykraczającym poza jego wiek -1,28 -0,91 -0,29 0,97 4,17

It12.  Powierzone przez nauczyciela zadanie stara się wykonać 
nadzwyczaj starannie -1,79 -1,57 -0,60 0,68 3,49

It14.  Potrafi zaskakiwać posiadanymi informacjami/wiedzą -2,29 -1,85 -1,00 0,17 2,74

It15.  W obliczu nowego zadania analizuje wszystkie potencjalne 
scenariusze, przewidując trudności i zagrożenia -2,03 -1,60 -1,02 -0,21 2,96

It16.  Drobne niepowodzenie powoduje wycofanie się z bardzo wielu 
podejmowanych już wcześniej bez trudu aktywności NA NA NA NA NA

Notka. RC1 and RC2 = czynniki; Comm = zasób zmienności wspólnej; Uni = zasób zmienności swoistej
Ext = ekstrema; Dscr = wskaźnik dyskryminacji

4. CHARAKTERYSTYKA PSYCHOMETRYCZNA KWESTIONARIUSZA



_49

ZASTOSOWANIE I INTERPRETACJA

Podręcznik

KWESTIONARIUSZ WRAŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA SENSORYCZNEGO U DZIECI 

Rzetelność 

Współczynnik alfa wskazuje, że wszystkie sfery uzyskały zadowalające wyniki rzetelności. 
Warto zwrócić uwagę, że wskaźniki Omega w sferze emocjonalnej i interpersonalnej 
przekraczają 0,8 (i są wyższe niż w skali Highly Sensitive Child - HSC), to w przypadku 
sfery fizycznej, emocjonalnej i poznawczej wykazywały niższe wartości (patrz Tabela 27). 
Podskale KWPS prezentują lepszą trafność w zakresie sfer emocjonalnej i interpersonalnej.

Tabela 27. Rzetelność każdej ze sfer kwestionariusza KWPS i skali HSC

Alfa Omega
Sfera fizyczna 0,95 0,78
Sfera emocjonalna 0,96 0,83
Sfera interpersonalna 0,97 0,83
Sfera poznawcza 0,95 0,78
HSC 0,91 0,72

Notka. HSC = skala Highly Sensitive Child  

Trafność różnicowa 

Tabela 28 przedstawia wyniki korelacji pomiędzy wymiarami kwestionariuszy HSC, 
EAS i KWPS. Sfera fizyczna i emocjonalna KWPS wykazywały silne i istotne korelacje 
ze skalą HSC. Natomiast sfera interpersonalna i poznawcza wykazywały ze skalą HSC 
umiarkowane korelacje. Wyniki uzyskane w kwestionariuszu Temperamentu EAS 
wskazują na ujemną korelację między podskalami KWPS a podskalą Nieśmiałość. Ponadto 
stwierdzono umiarkowane korelacje między wymiarami temperamentu (Emocjonalność i 
Towarzyskość) a podskalami Kwestionariusz Wrażliwości Przetwarzania Sensorycznego u 
Dzieci. Wreszcie wymiar Aktywność nie korelował z żadną ze sfer kwestionariusza KWPS.

Tabela 28. Korelacje między skalami KWPS a skalami kwestionariusza EAS

Sfera 
fizyczna

Sfera 
emocjonalna

Sfera 
interpersonalna

Sfera 
poznawcza HSC

HSC 0,70*** 0,64***  0,44*** 0,47***

Emocjonalność 0,41*** 0,45*** 0,21** 0,30***   0,36***
Aktywność      -0,02      -0,06       -0,1       -0,03     -0,05
Towarzyskość  0,33*** 0,43***    0,44*** 0,37*** 0,27***
Nieśmiałość  -0,28*** -0,37***   -0,25*** -0,34***  -0,26***

Notka. HSC = Highly Sensitive Child scale; **p<0.01; ***p<0.001

4. CHARAKTERYSTYKA PSYCHOMETRYCZNA KWESTIONARIUSZA



_50

ZASTOSOWANIE I INTERPRETACJA

Podręcznik

KWESTIONARIUSZ WRAŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA SENSORYCZNEGO U DZIECI 

Wartości progowe (ang. Cut-off points)

Aby uzyskać wartość punktową, od której można mówić o identyfikacji dzieci wysoko 
wrażliwych (czyli posiadaniu przez dziecko wysokiego poziomu wrażliwości przetwarzania 
sensorycznego) zastosowano kryterium percentyla. Za wskaźnik wysokiej wrażliwości 
przyjęto średni wynik powyżej wartości 90 percentyla (patrz Tabela 29).

Tabela 29. Wynik dla percentyli w każdej ze skal KWPS

P25 P50 P75 P90 P95 P99
Sfera fizyczna 3 3 4 5 5 6
Sfera emocjonalna 2 3 4 5 5 5
Sfera interpersonalna 2 3 3 5 5 5
Sfera poznawcza 3 4 4 5 5 6

4.5. Wersja dla rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym  

Analiza czynnikowa

Poniższe tabele 30-33 przedstawiają ładunki czynnikowe dla pozycji kwestionariusza w 
wersji dla rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym (klas 1-3) w każdej sferze.

W sferze fizycznej, ze względu na wyniki modelu IRT, pozostawiono pozycje od 3 do 
6. Pozostałe itemy zostały usunięte z powodu błędu w procesie iteracyjnym. W tych 
pozycjach odnotowano brak odpowiedzi w niektórych kategoriach wyników.

Ponadto w sferze emocjonalnej i interpersonalnej, zgodnie z założeniami modelu IRT, 
usunięto pozycje 1, 2 i 15 w czynniku pierwszym, a pozycje 1 i 10 w czynniku drugim. 

Wreszcie w sferze poznawczej pozycje 1 i 13 do 16 nie były analizowane ze względu 
na problem z dostosowaniem modelu, chociaż pozycja 7 nie otrzymała odpowiedzi w 
niektórych kategoriach wyniku, została utrzymana ze względu na ramy teoretyczne 
przyjęte w konstrukcji narzędzia.
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Tabela 30. Sfera fizyczna – zrotowane ładunki czynnikowe i model IRT

Analiza	czynnikowa RC1 RC2 comm uni

It1. Woli przebywać w cichym otoczeniu 0,8 -0,19 0,55 0,46

It2. Źle znosi hałas, gwar 0,93 -0,21 0,73 0,27

It3. Uwielbia przyjemne dźwięki 0,97 -0,15 0,86 0,14

It4. Nie lubi zbyt ciepłych pokarmów 0,93 -0,01 0,91 0,09

It5. Nie lubi intensywnego oświetlenia 0,85 0,08 0,86 0,14

It6. Jest wrażliwe na zmiany temperatury 0,71 0,24 0,81 0,19

It7. Jest wrażliwe na niektóre smaki 0,59 0,38 0,81 0,19

It8. Ma szczególnie wyczulony węch 0,43 0,55 0,81 0,19

It9. Jeśli coś intensywnie przeżywa, to skarży się na bóle (np. głowy, brzucha) 0,35 0,64 0,84 0,17

It10. Częściej niż inne dzieci sygnalizuje potrzebę odpoczynku 0,18 0,79 0,87 0,13

It11. Źle znosi zabrudzenia, zamoczenie itp. na ubraniu, na rękach 0,12 0,81 0,82 0,18

It12. Gdy dzieje się dużo rzeczy jednocześnie, bardzo je to męczy -0,05 0,92 0,84 0,16

It13. Trudno mu zasypiać zwłaszcza po aktywnym dniu -0,18 0,96 0,78 0,22

It14. Zwraca uwagę nawet na niewielkie zmiany w środowisku / otoczeniu -0,2 0,86 0,61 0,39

It15. Często skarży się na bóle bez wyraźnej przyczyny -0,24 0,67 0,33 0,67

Model	IRT	 Ext1 Ext2 Ext3 Ext4 Dscr

It3. Uwielbia przyjemne dźwięki 0,404 0,926 1,544 2,111 3,677

It4. Nie lubi zbyt ciepłych pokarmów -0,353 0,348 1,290 2,020 3,722

It5. Nie lubi intensywnego oświetlenia -0,734 0,204 0,921 1,661 3,800

It6. Jest wrażliwe na zmiany temperatury -1,339 -0,036 0,843 1,642 2,507

Notka. RC1 and RC2 = czynniki; Comm = zasób zmienności wspólnej; Uni = zasób zmienności swoistej 
Ext = ekstrema; Dscr = wskaźnik dyskryminacji

Tabela 31. Sfera emocjonalna – zrotowane ładunki czynnikowe i model IRT

Analiza	czynnikowa RC1 RC2 comm uni

It1. Intensywne przeżycia na długo pozostają mu w pamięci 0,78 -0,22 0,5 0,5

It2. Potrafi wczuć się w sytuację innego dziecka 0,96 -0,25 0,78 0,23

It3. Silnie reaguje na nastroje i emocje innych osób 0,98 -0,22 0,83 0,17

It4. Bez zahamowania wyraża silne emocje zwłaszcza wobec najbliższych (np. 
wybuchy emocji, odreagowanie) 0,93 -0,07 0,87 0,13

It5. Obawia się oceny innych 0,84 0,08 0,85 0,15

It6. Ma szczególny wstręt do owadów, insektów (np. mucha, meszka, pająk) 0,7 0,24 0,8 0,2

It7. Ma skłonność do przewidywania pesymistycznego i /lub niekorzystnego biegu 
zdarzeń (tzw. czarnowidztwo) 0,65 0,32 0,82 0,18

It8. Bardzo przeżywa sztukę (np. wzruszają je filmy, muzyka) 0,6 0,37 0,8 0,2

It9. Ma tendencje do gromadzenia emocji (kumuluje emocje) 0,46 0,51 0,78 0,22

It10. Trudno mu powstrzymać silne emocje 0,29 0,67 0,8 0,2
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It11. Intensywnie przeżywa emocje 0,15 0,8 0,84 0,16

It12. Błahy powód sprawia, że wpada w płacz, histerię 0,05 0,89 0,88 0,12

It13. Zmęczenie manifestuje agresją -0,15 0,98 0,85 0,15

It14. Stresuje się, gdy dzieje się wiele rzeczy jednocześnie -0,2 0,93 0,72 0,28

It15. Potrafi przestraszyć się własnych myśli, wyobrażeń -0,2 0,75 0,46 0,54

Model	IRT	 Ext1 Ext2 Ext3 Ext4 Dscr

It3. Silnie reaguje na nastroje i emocje innych osób 0,527 1,125 1,835 2,308 2,800

It4. Bez zahamowania wyraża silne emocje zwłaszcza wobec 
najbliższych (np. wybuchy emocji, odreagowanie) 0,030 0,698 1,251 1,926 3,583

It5. Obawia się oceny innych -0,400 0,366 0,968 1,625 3,571

It6. Ma szczególny wstręt do owadów, insektów (np. mucha, 
meszka, pająk) -0,856 0,054 0,691 1,285 3,759

It7. Ma skłonność do przewidywania pesymistycznego i /lub 
niekorzystnego biegu zdarzeń (tzw. czarnowidztwo) -1,143 -0,352 0,394 0,848 4,224

It8. Bardzo przeżywa sztukę (np. wzruszają je filmy, muzyka) -1,459 -0,870 0,101 0,627 3,615

It9. Ma tendencje do gromadzenia emocji (kumuluje emocje) -1,229 -0,767 -0,223 0,587 3,798

It10. Trudno mu powstrzymać silne emocje -1,485 -1,083 -0,426 0,291 4,172

It11. Intensywnie przeżywa emocje -1,895 -1,390 -0,610 -0,062 4,717

It12. Błahy powód sprawia, że wpada w płacz, histerię -2,141 -1,585 -0,842 -0,345 4,812

It13. Zmęczenie manifestuje agresją -2,158 -1,705 -1,216 -0,598 5,047

It14. Stresuje się, gdy dzieje się wiele rzeczy jednocześnie -2,721 -2,473 -1,612 -0,904 3,817

Note. RC1 and RC2 = czynniki; Comm = zasób zmienności wspólnej; Uni = zasób zmienności swoistej 
Ext = ekstrema; Dscr = wskaźnik dyskryminacji

Tabela 32. Sfera interpersonalna – zrotowane ładunki czynnikowe i model IRT

Analiza	czynnikowa RC1 RC2 comm uni

It1. Lubi spędzać czas w pojedynkę lub z jedną zaufaną osobą 0,89 -0,21 0,62 0,38

It2. Przywiązuje dużą wagę do tego, jak oceniają je inne dzieci 1 -0,19 0,83 0,17

It3. Potrzebuje więcej czasu, żeby nawiązać relacje z rówieśnikami 1,01 -0,15 0,91 0,09

It4. Potrzebuje zachęty, by włączyć się w pracę grupy 0,99 -0,09 0,93 0,07

It5. W grupie, w której wiele się dzieje, sprawia wrażenie nieobecnego 0,94 -0,01 0,94 0,06

It6. Wystąpienia publiczne (akademie, konkursy) kosztują je więcej, niż inne dzieci 0,9 0,04 0,92 0,08

It7. Rzadko sygnalizuje swoje potrzeby 0,82 0,14 0,91 0,09

It8. Konflikty z rówieśnikami przeżywa szczególnie intensywnie i długo 0,72 0,25 0,9 0,11

It9. Wypowiadane wobec grupy/klasy uwagi nauczyciela, bierze przede wszystkim do 
siebie 0,62 0,35 0,88 0,12

It10. Niektóre trudne dla niego sytuacje ujawnia i zaczyna o nich mówić dopiero po 
długim czasie 0,45 0,5 0,84 0,16

It11. W relacjach z innymi sprawia wrażenie nieśmiałego 0,33 0,62 0,86 0,15

It12. Do nowo poznanych osób podchodzi z dystansem 0,15 0,79 0,9 0,1

It13. Nie lubi być obserwowane 0,06 0,87 0,92 0,08

It15. Blokuje się, gdy jest w centrum uwagi -0,07 0,94 0,9 0,1
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Analiza	czynnikowa RC1 RC2 comm uni

It15. Zanim włączy się do zabawy w nowej grupie, potrzebuje więcej czasu niż 
rówieśnicy -0,22 0,98 0,8 0,2

It16. Przesadnie reaguje na krytykę -0,27 0,92 0,65 0,35

Model	IRT	 Ext1 Ext2 Ext3 Ext4 Dscr

It2. Przywiązuje dużą wagę do tego, jak oceniają je inne dzieci 1,072 1,897 3,014 3,641 3,175

It3. Potrzebuje więcej czasu, żeby nawiązać relacje z rówieśnikami 0,596 1,793 2,692 3,236 3,094

It4. Potrzebuje zachęty, by włączyć się w pracę grupy 0,377 1,323 1,995 2,643 3,156

It5. W grupie, w której wiele się dzieje, sprawia wrażenie nieobecnego -0,010 0,815 1,662 2,148 3,675

It6. Wystąpienia publiczne (akademie, konkursy) kosztują je więcej, niż 
inne dzieci -0,479 0,260 1,504 1,873 2,965

It7. Rzadko sygnalizuje swoje potrzeby -1,010 0,144 0,892 1,416 2,568

It8. Konflikty z rówieśnikami przeżywa szczególnie intensywnie i 
długo -1,661 -0,479 0,427 1,078 2,020

It9. Wypowiadane wobec grupy/klasy uwagi nauczyciela, bierze 
przede wszystkim do siebie -1,268 -0,079 0,485 1,479 2,230

It11. W relacjach z innymi sprawia wrażenie nieśmiałego -0,615 0,039 0,909 1,742 2,758

It12. Do nowo poznanych osób podchodzi z dystansem -0,741 0,168 0,883 1,557 3,212

It13. Nie lubi być obserwowane -0,890 -0,447 0,403 1,086 4,112

It15. Blokuje się, gdy jest w centrum uwagi -1,110 -0,592 0,072 0,716 4,278

It15. Zanim włączy się do zabawy w nowej grupie, potrzebuje więcej 
czasu niż rówieśnicy -1,597 -0,923 -0,354 0,299 3,032

It16. Przesadnie reaguje na krytykę -2,209 -1,557 -1,135 -0,210 2,219

Note. RC1 and RC2 = czynniki; Comm = zasób zmienności wspólnej; Uni = zasób zmienności swoistej 
Ext = ekstrema; Dscr = wskaźnik dyskryminacji

Tabela 33. Sfera poznawcza – zrotowane ładunki czynnikowe i model IRT

Analiza	czynnikowa RC1 RC2 comm uni

It1. Przejawia oznaki napięcia, gdy zaczyna pracować nad nowym zadaniem -0,29 0,77 0,51 0,49

It2. Silnie przywiązuje się do swojego sposobu myślenia -0,24 0,88 0,68 0,32

It3. Nowe sytuacje wywołują u niego silną potrzebę szukania informacji, 
zadawania pytań, rozwiewania wątpliwości -0,12 0,89 0,75 0,25

It4. Nie zadowala się powierzchowną i zdawkową odpowiedzią 0,06 0,87 0,82 0,18

It5. Wolno przyzwyczaja się do nowych ludzi, rzeczy, zjawisk 0,2 0,79 0,81 0,19

It6. Przytłacza je duża ilość informacji podanych jednocześnie 0,33 0,67 0,77 0,23

It7. Zadaje wnikliwe, zmuszające do myślenia pytania 0,51 0,52 0,77 0,23

It8. Potrafi analizować interesujące go tematy z dużym zaangażowaniem 0,67 0,36 0,8 0,2

It9. Ma szczególne poczucie humoru, często nie rozumiane przez rówieśników 0,72 0,3 0,81 0,19

It10. Żartuje w sposób inteligentny 0,81 0,19 0,84 0,16

It11. Operuje bogatym słownictwem, wykraczającym poza jego wiek 0,88 0,08 0,86 0,14

It12. Powierzone przez nauczyciela zadanie stara się wykonać nadzwyczaj 
starannie 0,92 -0,03 0,85 0,15
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Analiza	czynnikowa RC1 RC2 comm uni

It13. Bywa „ekspertem” w jakiejś interesującej je dziedzinie 0,96 -0,13 0,86 0,14

It14. Potrafi zaskakiwać posiadanymi informacjami/wiedzą 0,96 -0,22 0,82 0,18

It15. W obliczu nowego zadania analizuje wszystkie potencjalne scenariusze, 
przewidując trudności i zagrożenia 0,88 -0,23 0,69 0,31

It16. Z łatwością zapamiętuje szczegóły (np. miejsca, daty, zdarzenia) 0,77 -0,23 0,51 0,49

Model	IRT	 Ext1    Ext2    Ext3    Ext4 Dscr

It2. Silnie przywiązuje się do swojego sposobu myślenia 0,447 1,265 2,338 2,987 2,173

It3. Nowe sytuacje wywołują u niego silną potrzebę szukania 
informacji, zadawania pytań, rozwiewania wątpliwości -0,112 0,597 1,257 2,461 3,563

It4. Nie zadowala się powierzchowną i zdawkową odpowiedzią -0,450 0,323 0,974 1,748 3,828

It5. Wolno przyzwyczaja się do nowych ludzi, rzeczy, zjawisk -0,674 -0,004 0,730 1,429 3,878

It6. Przytłacza je duża ilość informacji podanych jednocześnie -1,254 -0,391 0,525 1,141 3,556

It7. Zadaje wnikliwe, zmuszające do myślenia pytania NA NA NA NA NA

It8. Potrafi analizować interesujące go tematy z dużym 
zaangażowaniem -1,307 -0,746 0,128 0,836 3,684

It9. Ma szczególne poczucie humoru, często nie rozumiane przez 
rówieśników -1,320 -0,904 -0,123 0,612 4,232

It10. Żartuje w sposób inteligentny -1,529 -1,143 -0,310 0,273 4,523

It11. Operuje bogatym słownictwem, wykraczającym poza jego wiek -1,740 -1,515 -0,504 0,251 3,686

It12. Powierzone przez nauczyciela zadanie stara się wykonać 
nadzwyczaj starannie -2,107 -1,711 -0,716 -0,185 3,817

Note. RC1 and RC2 = czynniki; Comm = zasób zmienności wspólnej; Uni = zasób zmienności swoistej 
Ext = ekstrema; Dscr = wskaźnik dyskryminacji

Rzetelność 

Zarówno współczynnik Alfa, jak i Omega wykazują, że we wszystkich sferach pomiaru 
uzyskano satysfakcjonujące wyniki (patrz Tabela 34). Ponadto, podskale Kwestionariusza 
Wrażliwości Przetwarzania Sensorycznego u Dzieci prezentują wyższą dokładność niż 
skala HSC. 

Tabela 34. Rzetelność każdej ze sfer kwestionariusza KWPS i skali HSC

 Alfa Omega
Sfera fizyczna 0,95 0,98
Sfera emocjonalna 0,95 0,98
Sfera interpersonalna 0,97 0,99
Sfera poznawcza 0,94 0,98
HSC 0,93 0,91

Note. HSC = Highly Sensitive Child scale 
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Trafność różnicowa

Korelacje między kwestionariuszami HSC, EAS i KWPS zaprezentowano w tabeli 35. 
Sfera fizyczna i emocjonalna KWPS wykazywały silne i istotne korelacje ze skalą HSC, 
natomiast sfera interpersonalna i poznawcza wykazywały umiarkowane korelacje ze 
skalą HSC. Wyniki uzyskane w skalach Kwestionariusza Temperamentu EAS wskazuje na 
ujemne korelacje między podskalami KWPS a podskalą Nieśmiałość. Ponadto stwierdzono 
umiarkowane korelacje między wymiarami temperament: Emocjonalności i Towarzyskością 
a podskalami KWPS. Ponadto wymiar Aktywność słabo koreluje z podskalami KWPS.

Tabela 35. Korelacje między skalami KWPS a skalami kwestionariusza EAS

Sfera 
fizyczna

Sfera 
emocjonalna

Sfera 
interpersonalna

Sfera 
poznawcza HSC

HSC 0,71*** 0,54*** 0,49*** 0,35***

Emocjonalność 0,40*** 0,54*** 0,31*** 0,32*** 0,32***
Aktywność       0,19*       0,29***          0,26***       0,16*   0,25**
Towarzyskość 0,32*** 0,49*** 0,46***       0,18* 0,29***
Nieśmiałość -0,31*** -0,45***         -0,24**      -0,31*** -0,31***

Note. HSC = skala Highly Sensitive Child; *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001

Wartości progowe (ang. Cut-off points)

Aby uzyskać wartość punktową, od której można mówić o identyfikacji dzieci wysoko 
wrażliwych (czyli posiadaniu przez dziecko wysokiego poziomu wrażliwości przetwarzania 
sensorycznego) zastosowano kryterium percentyla. Za wskaźnik wysokiej wrażliwości 
przyjęto średni wynik powyżej wartości 90 percentyla (patrz Tabela 36). 

Tabela 36. Wynik dla percentyli w każdej ze skal KWPS 

P25 P50 P75 P90 P95 P99
Sfera fizyczna 3 3 4 5 5 6
Sfera emocjonalna 3 4 5 5 5 6
Sfera interpersonalna 2 3 4 5 6 6
Sfera poznawcza 3 4 5 5 5 6
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5.1. Przeznaczenie kwestionariuszy KWPS  

Kwestionariusze KWPS przeznaczone są do badania dzieci w wieku 3 -10 lat. Narzędzia 
zostały opracowane do oceny wrażliwości przetwarzania sensorycznego u dzieci. 
Opracowano wersje do oceny wrażliwości w zależności od wieku badanego dziecka: 

> Wersja dla przedszkola: od 3 do 6 lat

> Wersja dla szkoły podstawowej: od 7 do 10 roku życia

Narzędzie zostało opracowane, aby dostosować je do potrzeb i cech charakterystycznych 
dla kontekstu edukacyjnego i rodzinnego. W związku z tym opracowano wersje do oceny 
SPS, w zależności od tego, czy osobą badaną jest rodzic czy nauczyciel.

> Wersja dla nauczycieli: nauczyciele odnoszą się do twierdzeń, biorąc pod uwagę 
zachowania i postawy dziecka w kontekście edukacyjnym. 

> Wersja dla rodziców: rodzice odnoszą się do twierdzeń, biorąc pod uwagę zachowania 
i postawy dziecka w kontekście rodzinnym. 

Kontekst edukacyjny

Jest to jeden z obszarów, w którym nauczyciele i szkolni specjaliści mogą odnieść największe 
korzyści z zastosowania tego typu narzędzia. Ośrodki edukacyjne są odpowiednimi 
miejscami do przeprowadzania diagnozy wrażliwości uczniów, np. jako elementu diagnozy 
w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w 
tym czynników chroniących i czynników ryzyka, czy diagnozy potrzeb wychowawczych 
i środowiskowych. Ponadto dzieci spędzają dużo czasu w szkole, dlatego ich interakcje w 
tym kontekście są bardzo istotne dla zaobserwowania nasilenia wrażliwości przetwarzania 
sensorycznego w różnych sferach: fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i interpersonalnej. 
Z tego powodu szkoła jest jednym ze źródeł informacji, które zostały wzięte pod uwagę 
podczas projektowania i opracowywania zróżnicowanych wersji narzędzia. Nauczyciel ma 
możliwości obserwacji zachowania dzieci w zorganizowanym środowisku i ze szczególnej 
perspektywy, która pozwala mu porównać funkcjonowanie dziecka z funkcjonowaniem 
innych rówieśników w sytuacjach interakcji.

5. ZASTOSOWANIE
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Kontekst rodzinny 

Kontekst rodzinny jest również jednym z najbardziej odpowiednich środowisk do 
zastosowania tego narzędzia. Rodzina tworzy warunki, w których dziecko wzrasta i się  
rozwija. Rodzina ma więc ogromny wpływ na rozwój osobowościowy, emocjonalny i 
społeczny dziecka. Modeluje ona sposób myślenia, podejmowania decyzji, zachowania i 
postawy. Z tego powodu rodzina jest również jednym z głównych źródeł informacji, które 
zostały wzięte pod uwagę podczas projektowania i opracowywania zróżnicowanych wersji 
kwestionariusza. Rodzice spędzają dużo czasu ze swoimi dziećmi, szczególnie na etapie 
edukacji przedszkolnej i szkoły podstawowej. Rodzice są kluczowym źródłem informacji o 
zachowaniu dzieci w warunkach nieustrukturalizowanych. Możliwość zebrania informacji 
o funkcjonowaniu dziecka w domu pozwala na uzyskanie kompleksowej oceny wrażliwości 
przetwarzania sensorycznego, a także oceny w poszczególnych sferach (fizycznej, 
poznawczej, emocjonalnej i interpersonalnej). 

Inne konteksty  

Mimo, że narzędzie zostało opracowane specjalnie do zastosowania w kontekście 
edukacyjnym, jego użycie może być również uogólnione na wiele różnych kontekstów 
(klinicznych, sądowych, edukacyjnych i badawczych), które za cel stawiają ocenę 
wrażliwości przetwarzania sensorycznego. 

Kwestionariusz KWPS może być narzędziem wspomagającym procesy diagnozy w 
środowisku klinicznym. Najczęstsze powody konsultacji klinicznych dzieci są związane z 
możliwym istnieniem problemów i trudności w sferze interpersonalnej, emocjonalnej i 
poznawczej (np. lęk, depresja, trudności w uczeniu się, zaburzenia ze spektrum autyzmu, 
zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytami uwagi). Kwestionariusz ten może 
być przydatny w diagnozie funkcjonalnej, uzupełniając badanie cech temperamentu i 
osobowości dziecka. Ponadto, ocena wrażliwości przetwarzania sensorycznego może 
dostarczyć istotnych informacji na temat niektórych cech dziecka, które mogą pełnić rolę 
czynników chroniących lub zasobów osobistych w interwencji klinicznej. Z drugiej strony, 
narzędzie to umożliwia uzupełnienie diagnozy prowadzonej w kontekście sądowym. Na 
przykład dogłębna znajomość cech osobowości i temperamentu dziecka może być istotna 
w procesie gromadzenia informacji, które mogą mieć znaczenie dla wyroków sądu (np. 
reaktywność emocjonalna, skrajna wrażliwość, problemy z regulacją emocji, trudności 
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w interakcjach społecznych...). Wreszcie, kwestionariusz ten może być rzetelnym i 
trafnym narzędziem do oceny wrażliwości przetwarzania sensorycznego u dzieci w celach 
badawczych.

5.2. Przeprowadzenie badania i obliczanie wyników  

Jedną z głównych cech narzędzia jest prostota i łatwość jego stosowania. Osobami 
badanymi mogą być rodzice (w wersji dla rodziców) lub nauczyciele (w wersji dla nauczycieli). 
W obu przypadkach osoby badane (rodzice lub nauczyciele) powinny odnieść się do 
każdej pozycji kwestionariuszowej udzielając informacji zgodnie z typowym zachowaniem 
dziecka obserwowanym odpowiednio w kontekście rodzinnym i szkolnym. We wszystkich 
przypadkach osoby badane powinny pracować pod nadzorem wykwalifikowanego 
specjalisty. 

Narzędzie może być stosowane w zakresie wiekowym od 3 do 6 lat (w wersji dla dzieci w 
wieku przedszkolnym) i od 7 do 10 lat (w wersji dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej). 
Wybór wersji narzędzia zależy od wieku dziecka oraz od tego, czy osobą badaną jest 
rodzic czy nauczyciel. W sumie dostępne są cztery wersje (patrz załącznik do niniejszego 
podręcznika):

  Wersja dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym – KWPS-RP

  Wersja dla rodziców dzieci w wieku szkoły podstawowej – KWPS-RS

  Wersja dla nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym – KWPS-NP

  Wersja dla nauczycieli dzieci w wieku szkoły podstawowej – KWPS-NS

Narzędzie stosowane jest indywidualnie, w wersji papier-ołówek i nie wymaga dużego 
nakładu czasu (wypełnienie kwestionariusza zajmuje jednorazowo około 10-15 minut). 

Kwestionariusz Wrażliwości Przetwarzania Sensorycznego u Dzieci pozwala na ocenę 
przejawów wrażliwości w sferach: fizycznej, emocjonalnej, interpersonalnej i poznawczej. 
Pierwszym krokiem w ocenie wrażliwości jest uzyskanie surowych wyników w każdej 
podskali KWPS. Aby uzyskać wynik każdej podskali, wymagana jest średnia z wszystkich 
pozycji (twierdzeń) jakie wchodzą w skład danej skali. Średnia ta jest obliczana przez 
zsumowanie punktów i podzielenie przez ich całkowitą liczbę. W ten sposób uzyskujemy 
wynik, który może zawierać się w przedziale od 1 do 7.
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5.3. Interpretacja wyników   

Po uzyskaniu wyników dla każdej ze skal (sfer) kolejnym krokiem jest interpretacja profilu. 
W poniższych tabelach 37-40 przedstawiono interpretację czterech sfer (fizycznej, 
emocjonalnej, interpersonalnej i poznawczej) w każdej wersji zarówno dla dzieci w wieku 
przedszkolnym, jak i młodszym wieku szkolnym. Jak możemy zauważyć w poniższych 
tabelach, interpretacja określonego nasilenia każdej ze sfer powinna być taka sama dla 
każdej badanej grupy, natomiast różnice dotyczą nasilenia wyników będących podstawą 
kwalifikacji do określonej grupy (niski, średni, wysoki). Ponadto w kolejnych komórkach tabel 
znajduje się również charakterystyka itemów różnicujących badane grupy. Zdecydowano 
o dodaniu dodatkowych informacji ze względu na różny sposób manifestowania się cechy 
zależnie od wieku dziecka. 

Tabela 37. Interpretacja wyników wersji dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

Kontinuum Wrażliwości

Sfera	fizyczna

Niski
(wynik ≤ 3)

Średni
(wynik >3 i  ≤5)

Wysoki
(wynik >5)

Na dzieci o niskiej 
wrażliwości w sferze 
fizycznej mniejszy wpływ 
mają subtelne zapachy, 
dźwięki, drobne gesty, 
zmiany w tonie głosu i inne 
delikatne bodźce.

Na dzieci o średniej 
wrażliwości w sferze fizycznej 
umiarkowanie oddziałują 
subtelne zapachy, dźwięki, 
drobne gesty, zmiany tonu 
głosu i inne delikatne bodźce.

Na dzieci o dużej 
wrażliwości w sferze 
fizycznej silnie oddziałują 
subtelne zapachy, dźwięki, 
drobne gesty, zmiany w 
tonie głosu i inne delikatne 
bodźce.

W minimalnym stopniu 
przeszkadza jej/mu sztuczne 
światło, hałas czy faktura 
materiału.

W niewielkim stopniu 
przeszkadza jej/mu sztuczne 
światło, hałas czy faktura 
materiału.

W znacznym stopniu 
przeszkadza jej/mu sztuczne 
światło, hałas czy faktura 
materiału.

W pojedynczych sytuacjach 
odczuwa dyskomfort 
z powodu określonych 
smaków.

Zdarzają się sytuacje, gdy 
odczuwa dyskomfort z 
powodu określonych smaków.

Często odczuwa dyskomfort 
z powodu określonych 
smaków czy zapachów.

W mniejszym stopniu 
niż inne dzieci odczuwa 
przeciążenie nawet w 
zwykłych codziennych 
sytuacjach dnia codziennego.

W większym stopniu niż inne 
dzieci odczuwa przeciążenie 
nawet w zwykłych 
codziennych sytuacjach dnia 
codziennego.

Znacznie gorzej niż 
inne dzieci radzi sobie z 
przeciążeniem nawet w 
zwykłych codziennych 
sytuacjach dnia 
codziennego.
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Kontinuum Wrażliwości

Sporadycznie miewa 
problemy z zasypianiem 
(zwłaszcza po aktywnym 
dniu).

Od czasu do czasu miewa 
problemy z zasypianiem 
(zwłaszcza po aktywnym 
dniu).

Często miewa problemy z 
zasypianiem (zwłaszcza po 
aktywnym dniu).

Potrafi dość dobrze znosić 
codzienne sytuacje, gdy bywa 
głodne oraz gdy doświadcza 
niewielkiego bólu.

Niezbyt dobrze znosi 
codzienne sytuacje, gdy bywa 
głodne oraz gdy doświadcza 
niewielkiego bólu.

Źle znosi codzienne 
sytuacje, gdy bywa głodne 
oraz gdy doświadcza 
niewielkiego bólu.

Sfera	poznawcza

Niski
(wynik ≤ 4)

Średni
(wynik >4 i  ≤5)

Wysoki
(wynik >5)

Dzieci z niską wrażliwością 
w obszarze poznawczym 
prezentują niższy 
poziom sztywności 
poznawczej, przeciążenia 
poznawczego, głębokiego 
przetwarzania poznawczego, 
perfekcjonizmu, potrzeby 
kontroli i myśli lękowych/
niepokoju.

Dzieci ze średnią wrażliwością 
w obszarze poznawczym 
prezentują umiarkowany 
poziom sztywności 
poznawczej, przeciążenia 
poznawczego, głębokiego 
przetwarzania poznawczego, 
perfekcjonizmu, potrzeby 
kontroli i myśli lękowych/
niepokoju.

Dzieci z wysoką 
wrażliwością w obszarze 
poznawczym prezentują 
wysoki poziom sztywności 
poznawczej, przeciążenia 
poznawczego, głębokiego 
przetwarzania poznawczego, 
perfekcjonizmu, potrzeby 
kontroli i myśli lękowych/
niepokoju.

W niektórych sytuacjach 
stałość i powtarzalność 
zapewniają jej/mu 
bezpieczeństwo.

W większości sytuacji 
stałość i powtarzalność 
zapewniają jej/mu 
bezpieczeństwo.
W większości sytuacji 
wolniej niż rówieśnicy 
przyzwyczaja się do nowych 
rzeczy czy zjawisk.

Rzadko przytłacza je duża 
ilość informacji, zwłaszcza 
podanych jednocześnie.

Umiarkowaną trudność 
stanowią dla niego sytuacje, 
gdy przytłacza je duża 
ilość informacji, zwłaszcza 
podanych jednocześnie.

Często przytłacza je duża 
ilość informacji, zwłaszcza 
podanych jednocześnie.

Sporadycznie z dużym 
zaangażowaniem i 
zainteresowaniem analizuje 
interesujące je tematy i 
zagadnienia.

Przeważnie z dużym 
zaangażowaniem i 
zainteresowaniem analizuje 
interesujące je tematy i 
zagadnienia.

W wielu sytuacjach z 
dużym zaangażowaniem i 
zainteresowaniem analizuje 
interesujące je tematy i 
zagadnienia.

5. ZASTOSOWANIE



_62

ZASTOSOWANIE I INTERPRETACJA

Podręcznik

KWESTIONARIUSZ WRAŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA SENSORYCZNEGO U DZIECI 

Kontinuum Wrażliwości

Powierzone jej/mu zadania 
stara się wykonać nadzwyczaj 
starannie.

W większości sytuacji 
powierzone jej/mu 
zadania stara się wykonać 
nadzwyczaj starannie.

Od czasu do czasu drobne 
niepowodzenie może 
powodować wycofanie się 
z wielu podejmowanych 
już wcześniej bez trudu 
aktywności.

Drobne niepowodzenie może 
powodować wycofanie się 
z wielu podejmowanych 
już wcześniej bez trudu 
aktywności.

Drobne niepowodzenie 
może powodować 
wycofanie się z wielu 
podejmowanych już 
wcześniej bez trudu 
aktywności.

	 Sfera	emocjonalna

Niski
(wynik ≤ 3)

Średni
(wynik >3 i  ≤5)

Wysoki
(wynik >5)

Dzieci o niskiej wrażliwości 
w obszarze emocjonalnym 
rzadko uzewnętrzniają 
głębokie przeżycia, wykazują 
niewielką ekspresję i 
somatyczną manifestację 
emocji, niski poziom stresu, 
niewielkie przywiązanie 
do przedmiotów i znikome 
interakcje emocjonalne z 
naturą, sztuką i zwierzętami.

Dzieci o średniej wrażliwości 
w obszarze emocjonalnym 
umiarkowanie uzewnętrzniają 
głębokie przeżycia, wykazują 
umiarkowaną ekspresję i 
somatyczną manifestację 
emocji, średni poziom 
stresu, pewne przywiązanie 
do przedmiotów i pewne 
interakcje emocjonalne z 
naturą, sztuką i zwierzętami.

Dzieci o wysokiej 
wrażliwości w sferze 
emocjonalnej silnie 
uzewnętrzniają głębokie 
przeżycia, wykazują 
intensywną ekspresję i 
somatyczną manifestację 
emocji, wysoki poziom 
stresu, przywiązanie do 
przedmiotów i interakcje 
emocjonalne z naturą, 
sztuką i zwierzętami.  

Zwykle nie przeżywa 
intensywnie emocji i ich nie 
gromadzi.

Zdarza się, że intensywnie 
przeżywa emocje i je 
gromadzi.

W wielu sytuacjach 
intensywnie przeżywa 
emocje i je gromadzi.

Ma skłonność do 
przewidywania 
optymistycznego biegu 
zdarzeń.

Niekiedy może mieć 
skłonność do przewidywania 
pesymistycznego i /lub 
niekorzystnego biegu zdarzeń 
(tzw. czarnowidztwo).

W większości sytuacji 
ma skłonność do 
przewidywania 
pesymistycznego i /
lub niekorzystnego 
biegu zdarzeń (tzw. 
czarnowidztwo).
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Niekiedy zdarza się, że 
nawet drobne wydarzenia, 
codzienne sytuacje, są dla 
niej/niego źródłem stresu 
(np. wycieczka szkolna/
wyjście przedszkolne).

Od czasu do czasu zdarza się, 
że nawet drobne wydarzenia, 
codzienne sytuacje, są dla 
nich źródłem stresu (np. 
wycieczka szkolna/wyjście 
przedszkolne).

Często zdarza się, że 
nawet drobne wydarzenia, 
codzienne sytuacje, są dla 
nich źródłem stresu (np. 
wycieczka szkolna/wyjście 
przedszkolne.

Zdarza jej/mu się 
intensywnie przeżywać 
sztukę (np. wzruszają je bajki, 
filmy, muzyka).

W większości sytuacji 
intensywnie przeżywa 
sztukę (np. wzruszają je 
bajki, filmy, muzyka).

Zwykle nie obawia się 
oceny innych i trudno je 
zawstydzić.

W niewielkim stopniu obawia 
się oceny innych i łatwo je 
zawstydzić.

Prawie zawsze obawia się 
oceny innych i łatwo je 
zawstydzić.

Rzadko przejawia wstręt do 
owadów, insektów.

Dość często przejawia wstręt 
do owadów, insektów.

Bardzo często przejawia 
wstręt do owadów, 
insektów.

Sfera	interpersonalna

Niski
(wynik ≤ 3)

Średni
(wynik >3 i  ≤5)

Wysoki
(wynik >5)

Dzieci o niskiej wrażliwości 
w sferze interpersonalnej 
zazwyczaj nie odczuwają 
stresu w sytuacjach 
społecznych. Na ogół lubią 
sytuacje, w których muszą 
przebywać w dużej grupie 
przez dłuższy czas, rzadko 
wolą pracować w małych 
grupach lub w pojedynkę.

Dzieci o średniej wrażliwości 
w sferze interpersonalnej 
odczuwają umiarkowany stres 
w sytuacjach społecznych.  
Nie lubią zbytnio sytuacji, 
w których muszą długo 
przebywać w dużej grupie 
i czasami wolą pracować 
w małych grupach lub 
samodzielnie.

Dzieci o wysokiej 
wrażliwości w sferze 
interpersonalnej odczuwają 
silny stres w sytuacjach 
społecznych. Nie znoszą 
sytuacji, w których muszą 
długo przebywać w dużej 
grupie i zdecydowanie wolą 
pracować w małych grupach 
lub samodzielnie.

Niekiedy potrzebuje więcej 
czasu niż jej/jego rówieśnicy 
by włączyć się w pracę grupy 
(także nowej grupy).

Zdarza się, że potrzebuje 
więcej czasu niż jej/jego 
rówieśnicy by włączyć się 
w pracę grupy (także nowej 
grupy).

Zwykle potrzebuje więcej 
czasu niż ich rówieśnicy by 
włączyć się w pracę grupy 
(także nowej grupy).

Przeważnie do rozpoczęcia 
aktywności zespołowych nie 
potrzebuje zachęty.

Do rozpoczęcia aktywności 
zespołowych czasem 
potrzebuje zachęty, a w 
grupie, w której wiele się 
dzieje czasem sprawia 
wrażenie nieobecnego.

Do rozpoczęcia aktywności 
zespołowych w większości 
sytuacji potrzebuje zachęty, 
a w grupie, w której wiele 
się dzieje sprawia wrażenie 
nieobecnego.
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Dość dobrze znosi presję 
czasu i wystąpienia 
publiczne.

Niekiedy źle znosi presję 
czasu a wystąpienia publiczne 
kosztują je więcej niż inne 
dzieci.

W większości sytuacji 
źle znosi presję czasu a 
wystąpienia publiczne 
kosztują je więcej niż inne 
dzieci.

Dobrze radzi sobie z 
konfliktami.

Zdarzają się sytuacje, w 
których stara się unikać 
konfliktów.

Bardzo częste są sytuacje, 
w których stara się unikać 
konfliktów.

W relacjach z innymi 
sprawia wrażenie śmiałego, 
odważnego, a do nowo 
poznanych osób podchodzi 
bez obaw.

Zdarza się, że w relacjach 
z innymi sprawia wrażenie 
nieśmiałego, zalęknionego, 
a do nowo poznanych osób 
podchodzi z dystansem.

Bardzo często zdarza się, że 
w relacjach z innymi sprawia 
wrażenie nieśmiałego, 
zalęknionego, a do nowo 
poznanych osób podchodzi 
z dystansem.

Tabela 38. Interpretacja wyników wersji dla rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym 
 

Kontinuum Wrażliwości

Sfera	fizyczna

Niski
(wynik ≤ 3)

Średni
(wynik >3 i  ≤5)

Wysoki
(wynik >5)

Na dzieci o niskiej 
wrażliwości w sferze 
fizycznej mniejszy wpływ 
mają subtelne zapachy, 
dźwięki, drobne gesty, 
zmiany w tonie głosu i inne 
delikatne bodźce.

Na dzieci o średniej 
wrażliwości w sferze fizycznej 
umiarkowanie oddziałują 
subtelne zapachy, dźwięki, 
drobne gesty, zmiany tonu 
głosu i inne delikatne bodźce.

Na dzieci o dużej 
wrażliwości w sferze 
fizycznej silnie oddziałują 
subtelne zapachy, dźwięki, 
drobne gesty, zmiany w 
tonie głosu i inne delikatne 
bodźce.

W minimalnym stopniu 
przeszkadza jej/mu sztuczne 
światło, hałas.

W niewielkim stopniu 
przeszkadza jej/mu sztuczne 
światło, hałas.

W znacznym stopniu 
przeszkadza jej/mu sztuczne 
światło, hałas.

W pojedynczych sytuacjach 
odczuwa dyskomfort 
z powodu określonych 
smaków.

Zdarzają się sytuacje, gdy 
odczuwa dyskomfort z 
powodu określonych smaków.

Często odczuwa dyskomfort 
z powodu określonych 
smaków czy zapachów.
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Kontinuum Wrażliwości

Sfera	poznawcza

Niski
(wynik ≤ 4)

Średni
(wynik >4 i  ≤5)

Wysoki
(wynik >5)

Dzieci z niską wrażliwością 
w obszarze poznawczym 
prezentują niższy 
poziom sztywności 
poznawczej, przeciążenia 
poznawczego, głębokiego 
przetwarzania poznawczego, 
perfekcjonizmu, potrzeby 
kontroli i myśli lękowych/
niepokoju.

Dzieci ze średnią wrażliwością 
w obszarze poznawczym 
prezentują umiarkowany 
poziom sztywności 
poznawczej, przeciążenia 
poznawczego, głębokiego 
przetwarzania poznawczego, 
perfekcjonizmu, potrzeby 
kontroli i myśli lękowych/
niepokoju

Dzieci z wysoką 
wrażliwością w obszarze 
poznawczym prezentują 
wysoki poziom sztywności 
poznawczej, przeciążenia 
poznawczego, głębokiego 
przetwarzania poznawczego, 
perfekcjonizmu, potrzeby 
kontroli i myśli lękowych/
niepokoju.

W niektórych sytuacjach 
stałość i powtarzalność 
zapewniają jej/mu 
bezpieczeństwo.

W większości sytuacji 
stałość i powtarzalność 
zapewniają jej/mu 
bezpieczeństwo.
W większości sytuacji 
wolniej niż rówieśnicy 
przyzwyczaja się do nowych 
rzeczy czy zjawisk.

Rzadko przytłacza je duża 
ilość informacji, zwłaszcza 
podanych jednocześnie.

Umiarkowaną trudność 
stanowią dla niej/niego 
sytuacje, gdy przytłacza 
je duża ilość informacji, 
zwłaszcza podanych 
jednocześnie.

Często przytłacza je duża 
ilość informacji, zwłaszcza 
podanych jednocześnie.

Sporadycznie z dużym 
zaangażowaniem i 
zainteresowaniem analizuje 
interesujące je tematy i 
zagadnienia.

Przeważnie z dużym 
zaangażowaniem i 
zainteresowaniem analizuje 
interesujące je tematy i 
zagadnienia.

W wielu sytuacjach z 
dużym zaangażowaniem i 
zainteresowaniem analizuje 
interesujące je tematy i 
zagadnienia.

Powierzone mu zadania stara 
się wykonać nadzwyczaj 
starannie.

W większości sytuacji 
powierzone jej/mu 
zadania stara się wykonać 
nadzwyczaj starannie.
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	 Sfera	emocjonalna

Niski
(wynik ≤ 4)

Średni
(wynik >3 i ≤5)

Wysoki
(wynik >5)

Dzieci o niskiej wrażliwości 
w obszarze emocjonalnym 
rzadko uzewnętrzniają 
głębokie przeżycia, wykazują 
niewielką ekspresję i 
somatyczną manifestację 
emocji, niski poziom stresu, 
niewielkie przywiązanie 
do przedmiotów i znikome 
interakcje emocjonalne z 
naturą, sztuką i zwierzętami.

Dzieci o średniej wrażliwości 
w obszarze emocjonalnym 
umiarkowanie uzewnętrzniają 
głębokie przeżycia, wykazują 
umiarkowaną ekspresję i 
somatyczną manifestację 
emocji, średni poziom 
stresu, pewne przywiązanie 
do przedmiotów i pewne 
interakcje emocjonalne z 
naturą, sztuką i zwierzętami.

Dzieci o wysokiej 
wrażliwości w sferze 
emocjonalnej silnie 
uzewnętrzniają głębokie 
przeżycia, wykazują 
intensywną ekspresję i 
somatyczną manifestację 
emocji, wysoki poziom 
stresu, przywiązanie do 
przedmiotów i interakcje 
emocjonalne z naturą, 
sztuką i zwierzętami.  

Raczej nie wpada w płacz i 
histerię z błahego powodu.

Od czasu do czasu wpada 
w płacz i histerię z błahego 
powodu.

Często wpada w płacz i 
histerię z błahego powodu.

Zwykle nie przeżywa 
intensywnie emocji i ich nie 
gromadzi.

Zdarza się, że intensywnie 
przeżywa emocje i je 
gromadzi.

W wielu sytuacjach 
intensywnie przeżywa 
emocje i je gromadzi.

Ma skłonność do 
przewidywania 
optymistycznego biegu 
zdarzeń.

Niekiedy może mieć 
skłonność do przewidywania 
pesymistycznego i /lub 
niekorzystnego biegu zdarzeń 
(tzw. czarnowidztwo).

W większości sytuacji 
ma skłonność do 
przewidywania 
pesymistycznego i /
lub niekorzystnego 
biegu zdarzeń (tzw. 
czarnowidztwo).

Zdarza jej/mu się 
intensywnie przeżywać 
sztukę (np. wzruszają je 
bajki, filmy, muzyka).

W większości sytuacji 
intensywnie przeżywa 
sztukę (np. wzruszają je 
bajki, filmy, muzyka).

Sporadycznie reaguje na 
nastroje i emocje innych 
osób.

Zdarza się, że silnie reaguje na 
nastroje i emocje innych osób.

Zazwyczaj, silnie reaguje 
na nastroje i emocje innych 
osób.

Zwykle nie obawia się 
oceny innych i trudno je 
zawstydzić.

W niewielkim stopniu obawia 
się oceny innych i łatwo je 
zawstydzić.

Prawie zawsze obawia się 
oceny innych i łatwo je 
zawstydzić.
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Rzadko przejawia wstręt do 
owadów, insektów.

Dość często przejawia wstręt 
do owadów, insektów.

Bardzo często przejawia 
wstręt do owadów, 
insektów.

Sfera	interpersonalna

Niski
(wynik ≤ 3)

Średni
(wynik >3 i ≤5)

Wysoki
(wynik >5)

Dzieci o niskiej wrażliwości 
w sferze interpersonalnej 
zazwyczaj nie odczuwają 
stresu w sytuacjach 
społecznych. Na ogół lubią 
sytuacje, w których muszą 
przebywać w dużej grupie 
przez dłuższy czas, rzadko 
wolą pracować w małych 
grupach lub w pojedynkę.

Dzieci o średniej wrażliwości 
w sferze interpersonalnej 
odczuwają umiarkowany stres 
w sytuacjach społecznych.  
Nie lubią zbytnio sytuacji, 
w których muszą długo 
przebywać w dużej grupie 
i czasami wolą pracować 
w małych grupach lub 
samodzielnie.

Dzieci o wysokiej 
wrażliwości w sferze 
interpersonalnej odczuwają 
silny stres w sytuacjach 
społecznych. Nie znoszą 
sytuacji, w których muszą 
długo przebywać w dużej 
grupie i zdecydowanie wolą 
pracować w małych grupach 
lub samodzielnie.

Niekiedy potrzebuje więcej 
czasu niż jej/jego rówieśnicy 
by włączyć się w pracę grupy 
(także nowej grupy).

Zdarza się, że potrzebuje 
więcej czasu niż jej/jego 
rówieśnicy by włączyć się 
w pracę grupy (także nowej 
grupy).

Zwykle potrzebuje więcej 
czasu niż jej/jego rówieśnicy 
by włączyć się w pracę 
grupy (także nowej grupy).

Przeważnie do rozpoczęcia 
aktywności zespołowych nie 
potrzebuje zachęty.

Do rozpoczęcia aktywności 
zespołowych czasem 
potrzebuje zachęty, a w 
grupie, w której wiele się 
dzieje czasem sprawia 
wrażenie nieobecnego.

Do rozpoczęcia aktywności 
zespołowych w większości 
sytuacji potrzebuje zachęty, 
a w grupie, w której wiele 
się dzieje sprawia wrażenie 
nieobecnego.

Dość dobrze znosi 
wystąpienia publiczne.

Niekiedy wystąpienia 
publiczne kosztują ją/jego 
więcej niż inne dzieci.

W większości wystąpienia 
publiczne kosztują ją/jego 
więcej niż inne dzieci.

Dobrze radzi sobie z 
konfliktami.

Zdarzają się sytuacje, w 
których stara się unikać 
konfliktów a wypowiadane 
wobec grupy uwagi bierze 
przede wszystkim do siebie.

Bardzo częste są sytuacje, 
w których stara się unikać 
konfliktów a wypowiadane 
wobec grupy uwagi bierze 
przede wszystkim do siebie.

W relacjach z innymi 
sprawia wrażenie śmiałego, 
odważnego, a do nowo 
poznanych osób podchodzi 
bez obaw.

Zdarza się, że w relacjach 
z innymi sprawia wrażenie 
nieśmiałego, zalęknionego, 
a do nowo poznanych osób 
podchodzi z dystansem.

Bardzo często zdarza się, że 
w relacjach z innymi sprawia 
wrażenie nieśmiałego, 
zalęknionego, a do nowo 
poznanych osób podchodzi 
z dystansem.
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Tabela 39. Interpretacja wyników wersji dla nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym 

Kontinuum Wrażliwości

Sfera	fizyczna

Niski

(wynik ≤ 3)

Średni

(wynik >3 i  ≤4)

Wysoki

(wynik >4)
Na dzieci o niskiej 
wrażliwości w sferze 
fizycznej mniejszy wpływ 
mają subtelne zapachy, 
dźwięki, drobne gesty, 
zmiany w tonie głosu i inne 
delikatne bodźce.

Na dzieci o średniej 
wrażliwości w sferze fizycznej 
umiarkowanie oddziałują 
subtelne zapachy, dźwięki, 
drobne gesty, zmiany tonu 
głosu i inne delikatne bodźce.

Na dzieci o dużej 
wrażliwości w sferze 
fizycznej silnie oddziałują 
subtelne zapachy, dźwięki, 
drobne gesty, zmiany w 
tonie głosu i inne delikatne 
bodźce.

Zdarza się, że odbiera smaki 
intensywnie.

Zdarza się, że odbiera 
smaki bardzo intensywnie, 
niektórych konsystencji 
żywności (np. rzadkie, 
papkowate, grudkowate).

Zdarza się, że odbiera 
smaki bardzo intensywnie, 
niektórych konsystencji 
żywności (np. rzadkie, 
papkowate, grudkowate).

Bywa, że gdy coś 
intensywnie przeżywa, 
skarży się na bóle (np. głowy, 
brzucha) oraz sygnalizuje 
potrzebę odpoczynku.

Gdy coś intensywnie 
przeżywa, skarży się na 
bóle (np. głowy, brzucha) 
oraz sygnalizuje potrzebę 
odpoczynku.

Bardzo często coś 
intensywnie przeżywa, 
skarży się na bóle (np. 
głowy, brzucha) oraz 
sygnalizuje potrzebę 
odpoczynku.

W niektórych sytuacjach, 
gdy w trakcie zajęć w grupie/
klasie dzieje się dużo rzeczy 
jednocześnie, bardzo je to 
męczy.

W wielu sytuacjach, gdy w 
trakcie zajęć w klasie dzieje 
się dużo rzeczy jednocześnie, 
bardzo je to męczy.

Zwykle w sytuacjach, gdy 
w trakcie zajęć w klasie 
dzieje się dużo rzeczy 
jednocześnie, bardzo je to 
męczy.

Sfera	poznawcza

Niski

(wynik ≤ 3)

Średni

(wynik >3 i  ≤4)

Wysoki

(wynik >4)
Dzieci z niską wrażliwością 
w obszarze poznawczym 
prezentują niższy 
poziom sztywności 
poznawczej, przeciążenia 
poznawczego, głębokiego 
przetwarzania poznawczego, 
perfekcjonizmu, potrzeby 
kontroli i myśli lękowych/
niepokoju.

Dzieci ze średnią wrażliwością 
w obszarze poznawczym 
prezentują umiarkowany 
poziom sztywności 
poznawczej, przeciążenia 
poznawczego, głębokiego 
przetwarzania poznawczego, 
perfekcjonizmu, potrzeby 
kontroli i myśli lękowych/
niepokoju.

Dzieci z wysoką 
wrażliwością w obszarze 
poznawczym prezentują 
wysoki poziom 
sztywności poznawczej, 
przeciążenia poznawczego, 
głębokiego przetwarzania 
poznawczego, 
perfekcjonizmu, potrzeby 
kontroli i myśli lękowych/
niepokoju.
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Kontinuum Wrażliwości

Zazwyczaj dobrze sobie radzi 
z zadaniami, nie przeszkadza 
mu wiele informacji 
przekazanych jednocześnie.

W wielu sytuacjach, 
zadaje wiele pytań, potrafi 
analizować interesujące 
go tematy z dużym 
zaangażowaniem i staje się 
„ekspertem”.

Bardzo często, zadaje wiele 
pytań, potrafi analizować 
interesujące go tematy z 
dużym zaangażowaniem i 
staje się „ekspertem”.

Zwykle podejmuje zadanie 
bez zadawania dodatkowych 
pytań.

Często przejawia szczególne 
poczucie humoru, żartuje w 
sposób inteligentny.

	 Sfera	emocjonalna

Niski

(wynik ≤ 3)

Średni

(wynik >3 i  ≤4)

Wysoki

(wynik >4)

Dzieci o niskiej wrażliwości 
w obszarze emocjonalnym 
rzadko uzewnętrzniają 
głębokie przeżycia, wykazują 
niewielką ekspresję i 
somatyczną manifestację 
emocji, niski poziom stresu, 
niewielkie przywiązanie 
do przedmiotów i znikome 
interakcje emocjonalne z 
naturą, sztuką i zwierzętami.

Dzieci o średniej wrażliwości 
w obszarze emocjonalnym 
umiarkowanie uzewnętrzniają 
głębokie przeżycia, wykazują 
umiarkowaną ekspresję i 
somatyczną manifestację 
emocji, średni poziom 
stresu, pewne przywiązanie 
do przedmiotów i pewne 
interakcje emocjonalne z 
naturą, sztuką i zwierzętami.

Dzieci o wysokiej 
wrażliwości w sferze 
emocjonalnej silnie 
uzewnętrzniają głębokie 
przeżycia, wykazują 
intensywną ekspresję i 
somatyczną manifestację 
emocji, wysoki poziom 
stresu, przywiązanie do 
przedmiotów i interakcje 
emocjonalne z naturą, 
sztuką i zwierzętami.  

Zwykle nie przeżywa 
intensywnie emocji i ich nie 
gromadzi. 

Zdarza się, że intensywnie 
przeżywa emocje i je 
gromadzi.

W wielu sytuacjach 
intensywnie przeżywa 
emocje i je gromadzi.

Zwykle ma skłonność 
do optymistycznego 
przewidywania biegu 
zdarzeń.

Może mieć skłonność 
do przewidywania 
pesymistycznego i /lub 
niekorzystnego biegu zdarzeń 
(tzw. czarnowidztwo) choć 
zazwyczaj do spraw i zadań 
podchodzi optymistycznie.

Bardzo często ma skłonność 
do przewidywania 
pesymistycznego i /
lub niekorzystnego 
biegu zdarzeń (tzw. 
czarnowidztwo).

Zdarza się, że intensywnie 
przeżywa emocje a błahy 
powód sprawia, że wpada w 
płacz, histerię.

Zdarza się, że intensywnie 
przeżywa emocje a błahy 
powód sprawia, że wpada w 
płacz, histerię.

Bardzo często intensywnie 
przeżywa emocje a błahy 
powód sprawia, że wpada w 
płacz, histerię, a gdy raz się 
rozczaruje, na długo unika 
podobnych sytuacji, miejsc, 
zdarzeń.
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Kontinuum Wrażliwości

Od czasu do czasu stresuje 
się, gdy w grupie/klasie 
dzieje się wiele rzeczy 
jednocześnie.

Niejednokrotnie stresuje się, 
gdy w klasie dzieje się wiele 
rzeczy jednocześnie.

Zwykle stresuje się, gdy w 
klasie dzieje się wiele rzeczy 
jednocześnie.

Sfera	interpersonalna

Niski

(wynik ≤ 3)

Średni

(wynik >3 i ≤4)

Wysoki

(wynik >4)
Dzieci o niskiej wrażliwości 
w sferze interpersonalnej 
zazwyczaj nie odczuwają 
stresu w sytuacjach 
społecznych. Na ogół lubią 
sytuacje, w których muszą 
przebywać w dużej grupie 
przez dłuższy czas, rzadko 
wolą pracować w małych 
grupach lub w pojedynkę.

Dzieci o średniej wrażliwości 
w sferze interpersonalnej 
odczuwają umiarkowany stres 
w sytuacjach społecznych.  
Nie lubią zbytnio sytuacji, 
w których muszą długo 
przebywać w dużej grupie 
i czasami wolą pracować 
w małych grupach lub 
samodzielnie.

Dzieci o wysokiej 
wrażliwości w sferze 
interpersonalnej odczuwają 
silny stres w sytuacjach 
społecznych. Nie znoszą 
sytuacji, w których muszą 
długo przebywać w dużej 
grupie i zdecydowanie 
wolą pracować w małych 
grupach lub samodzielnie.

Zwykle dobrze radzi sobie 
w sytuacjach konfliktu z 
rówieśnikami.

Konflikty z rówieśnikami 
przeżywa zwykle intensywnie 
i długo.

Zazwyczaj konflikty z 
rówieśnikami przeżywa 
szczególnie intensywnie 
i długo i czuje się winne 
nawet wtedy, gdy nie ma ku 
temu powodów.

Zdarza się, że trudne dla 
niego sytuacje, których 
doświadczyło w szkole, 
ujawnia i zaczyna o nich 
mówić dopiero po długim 
czasie.

Trudne dla niego sytuacje, 
których doświadczyło w 
szkole, ujawnia i zaczyna 
o nich mówić dopiero po 
długim czasie.

Bardzo często trudne dla 
niego sytuacje, których 
doświadczyło w szkole, 
ujawnia i zaczyna o nich 
mówić dopiero po długim 
czasie.

Sprawia wrażenie śmiałego. Zdarza się, że sprawia 
wrażenie nieśmiałego.

W większości sytuacji 
sprawia wrażenie 
nieśmiałego.

Dobrze radzi sobie, gdy jest 
obserwowane.

Często nie lubi być 
obserwowane i blokuje się, 
gdy jest w centrum uwagi w 
klasie i przesadnie reaguje na 
krytykę.

Bardzo często nie lubi być 
obserwowane i blokuje się, 
gdy jest w centrum uwagi w 
klasie i przesadnie reaguje 
na krytykę.
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Tabela 40. Interpretacja wyników wersji dla nauczycieli dzieci w wieku wczesnoszkolnym 

Kontinuum Wrażliwości

Sfera	fizyczna

Niski

(wynik ≤ 3)

Średni

(wynik >3 i  ≤5)

Wysoki

(wynik >5)
Na dzieci o niskiej wrażliwości 
w sferze fizycznej mniejszy 
wpływ mają subtelne zapachy, 
dźwięki, drobne gesty, zmiany 
w tonie głosu i inne delikatne 
bodźce.

Na dzieci o średniej 
wrażliwości w sferze 
fizycznej umiarkowanie 
oddziałują subtelne zapachy, 
dźwięki, drobne gesty, 
zmiany tonu głosu i inne 
delikatne bodźce.

Na dzieci o dużej 
wrażliwości w sferze 
fizycznej silnie oddziałują 
subtelne zapachy, dźwięki, 
drobne gesty, zmiany w 
tonie głosu i inne delikatne 
bodźce.

Zdarza się, że odbiera smaki i 
zapachy intensywnie.

Zdarza się, że odbiera smaki i 
zapachy bardzo intensywnie.

Zdarza się, że odbiera 
smaki i zapachy bardzo 
intensywnie.

Bywa, że gdy coś intensywnie 
przeżywa, skarży się na 
bóle (np. głowy, brzucha) 
oraz sygnalizuje potrzebę 
odpoczynku.

Gdy coś intensywnie 
przeżywa, skarży się na 
bóle (np. głowy, brzucha) 
oraz sygnalizuje potrzebę 
odpoczynku.

Bardzo często coś 
intensywnie przeżywa, 
skarży się na bóle (np. 
głowy, brzucha) oraz 
sygnalizuje potrzebę 
odpoczynku.

W niektórych sytuacjach, 
gdy w trakcie zajęć w grupie/
klasie dzieje się dużo rzeczy 
jednocześnie, bardzo je to 
męczy.

W wielu sytuacjach, gdy  w 
trakcie zajęć w klasie dzieje 
się dużo rzeczy jednocześnie.

Zwykle w sytuacjach, gdy 
w trakcie zajęć w klasie 
dzieje się dużo rzeczy 
jednocześnie, bardzo je to 
męczy.

Sfera	poznawcza

Niski

(wynik ≤ 4)

Średni

(wynik >4 i  ≤5)

Wysoki

(wynik >5)
Dzieci z niską wrażliwością 
w obszarze poznawczym 
prezentują niższy poziom 
sztywności poznawczej, 
przeciążenia poznawczego, 
głębokiego przetwarzania 
poznawczego, perfekcjonizmu, 
potrzeby kontroli i myśli 
lękowych/niepokoju.

Dzieci ze średnią 
wrażliwością w obszarze 
poznawczym prezentują 
umiarkowany poziom 
sztywności poznawczej, 
przeciążenia poznawczego, 
głębokiego przetwarzania 
poznawczego, 
perfekcjonizmu, potrzeby 
kontroli i myśli lękowych/
niepokoju.

Dzieci z wysoką 
wrażliwością w obszarze 
poznawczym prezentują 
wysoki poziom 
sztywności poznawczej, 
przeciążenia poznawczego, 
głębokiego przetwarzania 
poznawczego, 
perfekcjonizmu, potrzeby 
kontroli i myśli lękowych/
niepokoju
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Kontinuum Wrażliwości

W wielu sytuacjach 
zadaje wiele pytań, potrafi 
analizować interesujące 
ją/go tematy z dużym 
zaangażowaniem.

Często zadaje wiele 
pytań, potrafi analizować 
interesujące ją/go tematy z 
dużym zaangażowaniem.

Zdarza się, że przytłacza je duża 
ilość informacji podanych jed-
nocześnie przez nauczyciela.

Zdarza się, że przytłacza je 
duża ilość informacji po-
danych jednocześnie przez 
nauczyciela.

Zwykle przytłacza je duża 
ilość informacji podanych 
jednocześnie przez nauczy-
ciela.
Często przejawia 
szczególne poczucie 
humoru, żartuje w sposób 
inteligentny, często 
nie rozumiany przez 
rówieśników.

	 Sfera	emocjonalna

Niski

(wynik ≤ 3)

Średni

(wynik >3 i ≤4)

Wysoki

(wynik >4)
Dzieci o niskiej wrażliwości 
w obszarze emocjonalnym 
rzadko uzewnętrzniają 
głębokie przeżycia, wykazują 
niewielką ekspresję i 
somatyczną manifestację 
emocji, niski poziom stresu, 
niewielkie przywiązanie 
do przedmiotów i znikome 
interakcje emocjonalne z 
naturą, sztuką i zwierzętami.

Dzieci o średniej 
wrażliwości w obszarze 
emocjonalnym umiarkowanie 
uzewnętrzniają głębokie 
przeżycia, wykazują 
umiarkowaną ekspresję i 
somatyczną manifestację 
emocji, średni poziom 
stresu, pewne przywiązanie 
do przedmiotów i pewne 
interakcje emocjonalne z 
naturą, sztuką i zwierzętami.

Dzieci o wysokiej 
wrażliwości w sferze 
emocjonalnej silnie 
uzewnętrzniają głębokie 
przeżycia, wykazują 
intensywną ekspresję i 
somatyczną manifestację 
emocji, wysoki poziom 
stresu, przywiązanie do 
przedmiotów i interakcje 
emocjonalne z naturą, 
sztuką i zwierzętami.  

Zwykle ma skłonność 
do optymistycznego 
przewidywania biegu zdarzeń.

Może mieć skłonność 
do przewidywania 
pesymistycznego i /
lub niekorzystnego 
biegu zdarzeń (tzw. 
czarnowidztwo) choć 
zazwyczaj do spraw i zadań 
podchodzi optymistycznie.

Bardzo często 
ma skłonność do 
przewidywania 
pesymistycznego i /
lub niekorzystnego 
biegu zdarzeń (tzw. 
czarnowidztwo).

Zdarza się, że intensywnie 
przeżywa emocje, a błahy 
powód sprawia, że wpada w 
płacz, histerię.

Zdarza się, że intensywnie 
przeżywa emocje, a błahy 
powód sprawia, że wpada w 
płacz, histerię.

Bardzo często intensywnie 
przeżywa emocje, a błahy 
powód sprawia, że wpada 
w płacz, histerię.
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Kontinuum Wrażliwości

Od czasu do czasu stresuje się, 
gdy w grupie/klasie dzieje się 
wiele rzeczy jednocześnie.

Niejednokrotnie stresuje się, 
gdy w klasie dzieje się wiele 
rzeczy jednocześnie.

Zwykle stresuje się, gdy 
w klasie dzieje się wiele 
rzeczy jednocześnie.

Sfera	interpersonalna

Niski

(wynik ≤ 3)

Średni

(wynik >3 i ≤5)

Wysoki

(wynik >5)
Dzieci o niskiej wrażliwości 
w sferze interpersonalnej 
zazwyczaj nie odczuwają 
stresu w sytuacjach 
społecznych. Na ogół lubią 
sytuacje, w których muszą 
przebywać w dużej grupie 
przez dłuższy czas, rzadko 
wolą pracować w małych 
grupach lub w pojedynkę.

Dzieci o średniej wrażliwości 
w sferze interpersonalnej 
odczuwają umiarkowany 
stres w sytuacjach 
społecznych.  Nie lubią 
zbytnio sytuacji, w których 
muszą długo przebywać w 
dużej grupie i czasami wolą 
pracować w małych grupach 
lub samodzielnie.

Dzieci o wysokiej 
wrażliwości w sferze 
interpersonalnej odczuwają 
silny stres w sytuacjach 
społecznych. Nie znoszą 
sytuacji, w których muszą 
długo przebywać w dużej 
grupie i zdecydowanie 
wolą pracować w małych 
grupach lub samodzielnie.

Zwykle dobrze znosi 
presję czasu (np. w trakcie 
sprawdzianu, konkursu), a 
także wystąpienia publiczne 
(akademie, konkursy).

W wielu sytuacjach źle znosi 
presję czasu (np. w trakcie 
sprawdzianu, konkursu), 
a wystąpienia publiczne 
(akademie, konkursy) 
kosztują je więcej niż inne 
dzieci.

Zazwyczaj źle znosi presję 
czasu (np. w trakcie 
sprawdzianu, konkursu), 
a wystąpienia publiczne 
(akademie, konkursy) 
kosztują je więcej, niż inne 
dzieci.

Zwykle dobrze radzi sobie 
w sytuacjach konfliktu z 
rówieśnikami.

Konflikty z rówieśnikami 
przeżywa zwykle 
intensywnie i długo.

Zazwyczaj konflikty z 
rówieśnikami przeżywa 
szczególnie intensywnie 
i długo i czuje się winne 
nawet wtedy, gdy nie ma 
ku temu powodów.

Zdarza się, że trudne dla 
niego sytuacje, których 
doświadczyło w szkole, 
ujawnia i zaczyna o nich 
mówić dopiero po długim 
czasie.

Trudne dla niego sytuacje, 
których doświadczyło w 
szkole, ujawnia i zaczyna 
o nich mówić dopiero po 
długim czasie.

Bardzo często trudne dla 
niego sytuacje, których 
doświadczyło w szkole, 
ujawnia i zaczyna o nich 
mówić dopiero po długim 
czasie.

Sprawia wrażenie śmiałego. Zdarza się, że do nowo 
poznanych w szkole osób 
podchodzi z dystansem 
i sprawia wrażenie 
nieśmiałego.

W większości sytuacji 
do nowo poznanych w 
szkole osób podchodzi 
z dystansem i sprawia 
wrażenie nieśmiałego.
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5.4. Przykłady profili

Przykład 1.  Profil dziecka wysoko wrażliwego 

Podstawowe informacje:
Płeć: Chłopiec 
Wiek: 4 lata 
Poziom edukacji: Przedszkole  
Wersja: Wersja dla nauczycieli 

Poniżej zostały przedstawione wyniki wersji KWPS dla nauczycieli dzieci w wieku 
przedszkolnym. Są one przedstawione w każdej z czterech sfer.

Tabela 41. KWPS tabela podsumowująca wyniki. Opis 1 

Sfera Itemy Wynik surowy

Fizyczna

1.Źle znosi hałas, gwar 6
2.Nie lubi intensywnego oświetlenia 7
3.Unika przebywania w ostrym słońcu 5
4.Żle znosi metki przy ubraniach, drapiące materiały 5
5.Nie lubi niektórych konsystencji żywności (np. rzadkie, pap-
kowate, grudkowate)

7

6. Odbiera niektóre smaki bardzo intensywnie 7
7.Jeśli coś intensywnie przeżywa, to skarży się na bóle (np. 
głowy, brzucha)

6

8.Częściej niż inne dzieci sygnalizuje potrzebę odpoczynku 5

9.Żle znosi zabrudzenia, zamoczenie itp. na ubraniu, na rękach 6
10.Gdy dzieje się dużo rzeczy jednocześnie, bardzo je to męczy 7
11.Zwraca uwagę nawet na niewielkie zmiany w środowisku/
otoczeniu

5

12. Często skarży się na bóle bez wyraźnej przyczyny 7

                                                     Średni wynik ogółem = 6,08   >P90
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Sfera Itemy Wynik surowy

Emocjonalna

1.Ma szczególny wstręt do owadów, insektów (np. mucha, 
meszka, pająk)

6

2.Ma skłonność do przewidywania pesymistycznego i/lub 
niekorzystnego biegu zdarzeń (tzw. czarnowidztwo)

5

3.Bardzo przeżywa sztukę (np. Wzruszają je filmy, muzyka) 5
4.Ma tendencje do gromadzenia emocji (kumuluje emocje) 6
5.Trudno mu powstrzymać silne emocje 7
6.Intensywnie przeżywa emocje 6
7.Błahy powód sprawia, że wpada w płacz, histerię 7
8.Zmęczenie manifestuje agresją 5
9.Stresuje się, gdy dzieje się wiele rzeczy jednocześnie 5
10.Potrzebuje więcej czasu, żeby poczuć się komfortowo w 
nowym miejscu

6

11.Gdy raz się rozczaruje, na długo unika podobnych sytuacji, 
miejsc, zdarzeń

7

Średni wynik ogółem = 5,90   >P90

Sfera Itemy Wynik surowy

Interpersonalna

1.Konflikty z rówieśnikami przeżywa szczególnie intensywnie 
i długo

7

2.Czuje się winne nawet wtedy, gdy nie ma ku temu powodów 6
3.Niektóre trudne dla niego sytuacje ujawnia i zaczyna o nich 
mówić dopiero po długim czasie

6

4.W relacjach z innymi sprawia wrażenie nieśmiałego 6
5.Nie lubi być obserwowane 5
6.Blokuje się, gdy jest w centrum uwagi 7
7.Przesadnie reaguje na krytykę 5

Średni wynik ogółem = 6   >P90
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Sfera Itemy Wynik surowy

Poznawcza

1.Żartuje w sposób inteligentny 5
2.Operuje bogatym słownictwem, wykraczającym poza jego 
wiek

7

3.Powierzone przez nauczyciela zadanie stara się wykonać na-
dzwyczaj starannie

5

4.Bywa „ekspertem” w jakiejś interesującej je dziedzinie 5
5.Potrafi zaskakiwać posiadanymi informacjami/wiedzą 6
6.W obliczu nowego zadania analizuje wszystkie potencjalne 
scenariusze, przewidując trudności i zagrożenia

5

7.Drobne niepowodzenie powoduje wycofanie się z bardzo 
wielu podejmowanych już wcześniej bez trudu aktywności

6

8.Zanim zacznie zadanie, zadaje wiele pytań 7
9. Jest kreatywne 5

Średni wynik ogółem = 5,67   >P90

Rysunek 1.  Profil 4-letniego wysoko wrażliwego dziecka 

WYSOKI

ŚREDNI

NISKI

SFERA 
FIZYCZNA

SFERA 
EMOCJONALNA

SFERA 
INTERPERSONALNA

SFERA 
POZNAWCZA

P50

P90

Na koniec, w celu interpretacji wyników KWPS oraz wskazanego profilu, proszę zapoznać 
się z tabelą 39. 
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Przykład 2.  Profil dziecka nisko-średnio wrażliwego 

Podstawowe informacje:  
Płeć: Dziewczynka 
Wiek: 8 lat 
Poziom edukacji: Szkoła podstawowa 
Wersja: Wersja dla rodziców

Poniżej zostały przedstawione wyniki wersji KWPS dla rodziców dzieci w wieku wczesno-
szkolnym. Są one przedstawione w każdej z czterech sfer.

Tabela 42. KWPS tabela podsumowująca wyniki. Opis 2

Sfera Itemy Wynik surowy

Fizyczna

1.Uwielbia przyjemne dźwięki 1
2.Nie lubi zbyt ciepłych pokarmów 2
3.Nie lubi zbyt intensywnego oświetlenia 3
4.Jest wrażliwe na zmiany temperatury 2

Średni wynik ogółem = 2   ≤P50

Sfera Itemy Wynik surowy

Emocjonalna

1.Silnie reaguje na nastroje i emocje innych osób 3
2.Bez zahamowania wyraża silne emocje zwłaszcza wobec na-
jbliższych (np. wybuchy emocji, odreagowanie)

3

3.Obawia się oceny innych 3
4.Ma szczególny wstręt do owadów, insektów (np. mucha, 
meszka, pająk)

4

5.Ma skłonność do przewidywania pesymistycznego i/lub nie-
korzystnego biegu zdarzeń (tzw. czarnowidztwo) 3

6.Bardzo przeżywa sztukę (np. wzruszają je filmy, muzyka) 3
7.Ma tendencje do gromadzenia emocji (kumuluje emocje) 3
8.Trudno mu powstrzymać silne emocje 4
9.Intensywnie przeżywa emocje 4
10.Błahy powód sprawia, że wpada w płacz, histerię 3
11.Zmęczenie manifestuje agresją 4
12. Stresuje się, gdy dzieje się wiele rzeczy jednocześnie 3

Średni wynik ogółem = 3,33    ≤P50    
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Sfera Itemy Wynik surowy

Interpersonalna

1.Przywiązuje dużą wagę do tego, jak oceniają je inne dzieci 1
2.Potrzebuje więcej czasu, żeby nawiązać relacje z rówieśnikami 2
3.Potrzebuje zachęty, by włączyć się w pracę grupy 3
4. W grupie, w której wiele się dzieje, sprawia wrażenie nieo-
becnego

3

5.Wystąpienia publiczne (akademie, konkursy) kosztują je 
więcej niż inne dzieci

3

6.Rzadko sygnalizuje swoje potrzeby 1
7.Konflikty z rówieśnikami przeżywa szczególnie intensywnie i 
długo

2

8.Wypowiadane wobec grupy/klasy uwagi nauczyciela, bierze 
przede wszystkim do siebie

3

9.W relacjach z innymi sprawia wrażenie nieśmiałego 2
10.Do nowo poznanych osób podchodzi z dystansem 3
11.Nie lubi być obserwowane 2
12.Blokuje się, gdy jest w centrum uwagi 2
13.Zanim włączy się do zabawy w nowej grupie, potrzebuje 
więcej czasu niż rówieśnicy 2

14. Przesadnie reaguje na krytykę 1

Średni wynik ogółem = 2,14  ≤P50

Sfera Itemy Wynik surowy

Poznawcza

1.Silnie przywiązuje się do swojego sposobu myślenia 4
2.Nowe sytuacje wywołują u niego silną potrzebę szukania 
informacji, zadawania pytań, rozwiewania wątpliwości

4

3.Nie zadowala się powierzchowną i zdawkową odpowiedzią 4
4.Wolno przyzwyczaja się do nowych ludzi, rzeczy, zjawisk 3
5.Przytłacza je duża ilość informacji podanych jednocześnie 3
6.Zadaje wnikliwe, zmuszające do myślenia pytania 3
7.Potrafi analizować interesujące go tematy z dużym zaan-
gażowaniem

4

8.Ma szczególne poczucie humoru, często nie rozumiane orzez 
rówieśników

4

9.Żartuje w sposób inteligentny 4
10.Operuje bogatym słownictwem, wykraczającym poza jego 
wiek

4

11.Powierzone przez nauczyciela zadanie stara się wykonać 
nadzwyczaj starannie

4

P50<   Średni wynik ogółem = 3,72   <P90
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Rysunek  2. Profil 8-letniego nisko-średnio wrażliwego dziecka 

WYSOKI

ŚREDNI

NISKI

SFERA 
FIZYCZNA

SFERA 
EMOCJONALNA

SFERA 
INTERPERSONALNA

SFERA 
POZNAWCZA

P50

P90

Na koniec, w celu interpretacji wyników KWPS oraz wskazanego profilu, proszę zapoznać 
się z tabelą 38. 
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Zgodnie z podejściem pozytywnej diagnozy, badanie z wykorzystaniem opracowanych 
psychometrycznie narzędzi służyć może nie tylko ocenie trudności (jak czasem zakłada 
się używając określenia diagnoza) a poznaniu mocnych stron i zasobów swoich dzieci, ich 
uzdolnień, predyspozycji po to, by dowiedzieć się, jak je rozwijać, jak wspomagać rozwój 
dziecka (por. Hornowska, Brzezińska, Appelt, Kaliszewska-Czeremska, 2014). W tym 
przypadku identyfikacja nasilenia cechy pozwala dostosować warunki, w których rozwija 
się dziecko do jego indywidualnych potrzeb związanych z wysoką wrażliwością. Ocena 
służyć ma samemu dziecku, jego dobrostanowi, jakości życia w dzieciństwie, a także w 
kolejnych etapach rozwoju, jak również w dorosłości. Rzetelnie i trafnie przeprowadzona 
identyfikacja potencjału dziecka daje podstawę do projektowania adekwatnego wsparcia 
i pomocy. W przypadku wysokiej wrażliwości jest to szczególnie ważne, ponieważ z 
przeprowadzonych dotychczas badań wynika, że wysoka wrażliwość może stanowić 
zarówno czynnik ryzyka późniejszych trudności natury psychicznej jak i czynnik 
chroniący. Można wywnioskować, że we wspierających warunkach (akceptacji, empatii, 
autentyczności) wrażliwość może być czynnikiem, który chroni przed podejmowaniem 
zachowań niekonstruktywnych czy ryzykownych. Z kolei w warunkach niewydolnego 
środowiska wychowawczego, środowiska stresogennego, które charakteryzuje się 
brakiem akceptacji, niezrozumieniem, trudnymi wydarzeniami wysoka wrażliwość może 
sprzyjać trudnościom i problemom w dzieciństwie, a także w życiu dorosłym. Badania 
wykazują, że brak wsparcia i zrozumienia dzieci wysoko wrażliwych może prowadzić 
do depresji, lęku, nieśmiałości i wyuczonej bezradności w dorosłym życiu. Opracowane 
kwestionariusze mogą być pomocne w ocenie nasilenia cechy, a także w projektowaniu 
wsparcia dla dzieci. Trwają prace nad nową wersją narzędzia, dlatego wszelkie uwagi osób 
korzystających z niego są dla nas szczególne cenne.
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Manuel Fernández Alcántara, María Rubio Aparicio

Imię i nazwisko lub inicjały dziecka ___________________________________________________

Data urodzenia dziecka_________________________Płeć dziecka __________________________

INSTRUKCJA
Kwestionariusz ten zawiera stwierdzenia dotyczące różnych cech i zachowań dzieci. 
Przeczytaj uważnie każde z nich. Wskaż, w jakim stopniu dane stwierdzenie opisuje Twoje 
dziecko. Nie ma tu dobrych ani złych odpowiedzi, bo każde dziecko jest inne. Zastanów 
się nad każdym stwierdzeniem i udziel szczerej odpowiedzi.
 

SFERA FIZYCZNA
1 2 3 4 5 6 7

Zdecydowanie 
nie

Trudno 
powiedzieć

Zdecydowanie 
tak

Źle znosi hałas, gwar 1 2 3 4 5 6 7

Nie lubi intensywnego oświetlenia 1 2 3 4 5 6 7

Unika przebywania w ostrym słońcu 1 2 3 4 5 6 7

Źle znosi metki przy ubraniach, drapiące materiały 1 2 3 4 5 6 7

Nie lubi niektórych konsystencji żywności (np. rzadkie, papkowate, grud-
kowate) 1 2 3 4 5 6 7

Odbiera niektóre smaki bardzo intensywnie 1 2 3 4 5 6 7

Jeśli coś intensywnie przeżywa, to skarży się na bóle (np. głowy, brzucha) 1 2 3 4 5 6 7

ZAŁĄCZNIK 1
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Częściej niż inne dzieci sygnalizuje potrzebę odpoczynku 1 2 3 4 5 6 7

Źle znosi zabrudzenia, zamoczenie itp. na ubraniu, na rękach 1 2 3 4 5 6 7

Gdy dzieje się dużo rzeczy jednocześnie, bardzo je to męczy 1 2 3 4 5 6 7

Zwraca uwagę nawet na niewielkie zmiany w środowisku / otoczeniu 1 2 3 4 5 6 7

Często skarży się na bóle bez wyraźnej przyczyny 1 2 3 4 5 6 7

SFERA EMOCJONALNA
1 2 3 4 5 6 7

Zdecydowanie 
nie

Trudno 
powiedzieć

Zdecydowanie 
tak

Ma szczególny wstręt do owadów, insektów (np. mucha, meszka, 
pająk) 1 2 3 4 5 6 7

Ma skłonność do przewidywania pesymistycznego i /lub nie-
korzystnego biegu zdarzeń (tzw. czarnowidztwo) 1 2 3 4 5 6 7

Bardzo przeżywa sztukę (np. wzruszają je filmy, muzyka) 1 2 3 4 5 6 7

Ma tendencje do gromadzenia emocji (kumuluje emocje) 1 2 3 4 5 6 7

Trudno mu powstrzymać silne emocje 1 2 3 4 5 6 7

Intensywnie przeżywa emocje 1 2 3 4 5 6 7

Błahy powód sprawia, że wpada w płacz, histerię 1 2 3 4 5 6 7

Zmęczenie manifestuje agresją 1 2 3 4 5 6 7

Stresuje się, gdy dzieje się wiele rzeczy jednocześnie 1 2 3 4 5 6 7

Potrzebuje więcej czasu, żeby poczuć się komfortowo w nowym 
miejscu 1 2 3 4 5 6 7

Gdy raz się rozczaruje, na długo unika podobnych sytuacji, miejsc, 
zdarzeń 1 2 3 4 5 6 7

ZAŁĄCZNIK 1
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SFERA INTERPERSONALNA
1 2 3 4 5 6 7

Zdecydowanie 
nie

Trudno 
powiedzieć

Zdecydowanie 
tak

Konflikty z rówieśnikami przeżywa szczególnie intensywnie i długo 1 2 3 4 5 6 7

Czuje się winne nawet wtedy, gdy nie ma ku temu powodów 1 2 3 4 5 6 7

Niektóre trudne dla niego sytuacje ujawnia i zaczyna o nich 
mówić dopiero po długim czasie 1 2 3 4 5 6 7

W relacjach z innymi sprawia wrażenie nieśmiałego 1 2 3 4 5 6 7

Nie lubi być obserwowane 1 2 3 4 5 6 7

Blokuje się, gdy jest w centrum uwagi 1 2 3 4 5 6 7

Przesadnie reaguje na krytykę 1 2 3 4 5 6 7

SFERA POZNAWCZA
1 2 3 4 5 6 7

Zdecydowanie 
nie

Trudno 
powiedzieć

Zdecydowanie 
tak

Żartuje w sposób inteligentny 1 2 3 4 5 6 7

Operuje bogatym słownictwem, wykraczającym poza jego wiek 1 2 3 4 5 6 7

Powierzone przez nauczyciela zadanie stara się wykonać nadzwy-
czaj starannie 1 2 3 4 5 6 7

Bywa „ekspertem” w jakiejś interesującej je dziedzinie 1 2 3 4 5 6 7

Potrafi zaskakiwać posiadanymi informacjami/wiedzą 1 2 3 4 5 6 7

W obliczu nowego zadania analizuje wszystkie potencjalne sce-
nariusze, przewidując trudności i zagrożenia 1 2 3 4 5 6 7

Drobne niepowodzenie powoduje wycofanie się z bardzo wielu 
podejmowanych już wcześniej bez trudu aktywności 1 2 3 4 5 6 7

Zanim zacznie zadanie, zadaje wiele pytań 1 2 3 4 5 6 7

Jest kreatywne 1 2 3 4 5 6 7

ZAŁĄCZNIK 1
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Wersja dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Autorzy: Monika Baryła-Matejczuk, Małgorzata Artymiak, Rosario Ferrer-Cascales, 
Natalia Albaladejo-Blázquez, Nicolás Ruiz-Robledillo, Miriam Sánchez-SanSegundo, 

Manuel Fernández Alcántara, María Rubio Aparicio

Imię i nazwisko lub inicjały dziecka ___________________________________________________

Data urodzenia dziecka_________________________Płeć dziecka __________________________

INSTRUKCJA
Kwestionariusz ten zawiera stwierdzenia dotyczące różnych cech i zachowań dzieci. 
Przeczytaj uważnie każde z nich. Wskaż, w jakim stopniu dane stwierdzenie opisuje Twoje 
dziecko. Nie ma tu dobrych ani złych odpowiedzi, bo każde dziecko jest inne. Zastanów 
się nad każdym stwierdzeniem i udziel szczerej odpowiedzi. 
 

SFERA FIZYCZNA

1 2 3 4 5 6 7
Zdecydowanie 

nie
Trudno 

powiedzieć
Zdecydowanie 

tak

Odbiera niektóre smaki bardzo intensywnie 1 2 3 4 5 6 7

Ma szczególnie wyczulony węch 1 2 3 4 5 6 7

Jeśli coś intensywnie przeżywa, to skarży się na bóle (np. głowy, brzucha) 1 2 3 4 5 6 7

Częściej niż inne dzieci sygnalizuje potrzebę odpoczynku 1 2 3 4 5 6 7

Źle znosi zabrudzenia, zamoczenie itp. na ubraniu, na rękach 1 2 3 4 5 6 7

Gdy dzieje się dużo rzeczy jednocześnie, bardzo je to męczy 1 2 3 4 5 6 7

Zwraca uwagę nawet na niewielkie zmiany w środowisku / otoczeniu 1 2 3 4 5 6 7

ZAŁĄCZNIK 2
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SFERA EMOCJONALNA
1 2 3 4 5 6 7

Zdecydowanie 
nie

Trudno 
powiedzieć

Zdecydowanie 
tak

Ma skłonność do przewidywania pesymistycznego i /lub nie-
korzystnego biegu zdarzeń (tzw. czarnowidztwo) 1 2 3 4 5 6 7

Bardzo przeżywa sztukę (np. wzruszają je filmy, muzyka) 1 2 3 4 5 6 7

Ma tendencje do gromadzenia emocji (kumuluje emocje) 1 2 3 4 5 6 7

Trudno mu powstrzymać silne emocje 1 2 3 4 5 6 7

Intensywnie przeżywa emocje 1 2 3 4 5 6 7

Błahy powód sprawia, że wpada w płacz, histerię 1 2 3 4 5 6 7

Zmęczenie manifestuje agresją 1 2 3 4 5 6 7

Stresuje się, gdy dzieje się wiele rzeczy jednocześnie 1 2 3 4 5 6 7

SFERA INTERPERSONALNA
1 2 3 4 5 6 7

Zdecydowanie 
nie

Trudno 
powiedzieć

Zdecydowanie 
tak

Potrzebuje zachęty, by włączyć się w pracę grupy 1 2 3 4 5 6 7

W grupie, w której wiele się dzieje, sprawia wrażenie nieobecnego 1 2 3 4 5 6 7

Źle znosi presję czasu (np. w trakcie sprawdzianu, konkursu) 1 2 3 4 5 6 7

Wystąpienia publiczne (akademie, konkursy) kosztują je więcej, niż 
inne dzieci 1 2 3 4 5 6 7

Rzadko sygnalizuje swoje potrzeby 1 2 3 4 5 6 7

Konflikty z rówieśnikami przeżywa szczególnie intensywnie i długo 1 2 3 4 5 6 7

Czuje się winne nawet wtedy, gdy nie ma ku temu powodów 1 2 3 4 5 6 7

Wypowiadane wobec grupy/klasy uwagi nauczyciela, bierze przede 
wszystkim do siebie 1 2 3 4 5 6 7

ZAŁĄCZNIK 2
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Niektóre trudne dla niego sytuacje ujawnia i zaczyna o nich mówić 
dopiero po długim czasie 1 2 3 4 5 6 7

W relacjach z innymi sprawia wrażenie nieśmiałego 1 2 3 4 5 6 7

Do nowo poznanych osób podchodzi z dystansem 1 2 3 4 5 6 7

SFERA POZNAWCZA
1 2 3 4 5 6 7

Zdecydowanie 
nie

Trudno 
powiedzieć

Zdecydowanie 
tak

Przytłacza je duża ilość informacji podanych jednocześnie 1 2 3 4 5 6 7

Zadaje wnikliwe, zmuszające do myślenia pytania 1 2 3 4 5 6 7

Potrafi analizować interesujące go tematy z dużym zaangażowan-
iem 1 2 3 4 5 6 7

Ma szczególne poczucie humoru, często nie rozumiane przez 
rówieśników 1 2 3 4 5 6 7

Żartuje w sposób inteligentny 1 2 3 4 5 6 7

Operuje bogatym słownictwem, wykraczającym poza jego wiek 1 2 3 4 5 6 7

Powierzone przez nauczyciela zadanie stara się wykonać nadzwy-
czaj starannie 1 2 3 4 5 6 7

ZAŁĄCZNIK 2
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KWESTIONARIUSZ WRAŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA 
SENSORYCZNEGO U DZIECI 

Wersja dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

Autorzy: Monika Baryła-Matejczuk, Małgorzata Artymiak, Rosario Ferrer-Cascales, 
Natalia Albaladejo-Blázquez, Nicolás Ruiz-Robledillo, Miriam Sánchez-SanSegundo, 

Manuel Fernández Alcántara, María Rubio Aparicio

Imię i nazwisko lub inicjały dziecka ___________________________________________________

Data urodzenia dziecka_________________________Płeć dziecka __________________________

INSTRUKCJA
Kwestionariusz ten zawiera stwierdzenia dotyczące różnych cech i zachowań dzieci. 
Przeczytaj uważnie każde z nich. Wskaż, w jakim stopniu dane stwierdzenie opisuje Twoje 
dziecko. Nie ma tu dobrych ani złych odpowiedzi, bo każde dziecko jest inne. Zastanów 
się nad każdym stwierdzeniem i udziel szczerej odpowiedzi. 
 

SFERA FIZYCZNA
1 2 3 4 5 6 7

Zdecydowanie 
nie

Trudno 
powiedzieć

Zdecydowanie 
tak

Nie lubi zbyt ciepłych pokarmów 1 2 3 4 5 6 7

Nie lubi intensywnego oświetlenia 1 2 3 4 5 6 7

Jest wrażliwe na zmiany temperatury 1 2 3 4 5 6 7

Unika przebywania w ostrym słońcu 1 2 3 4 5 6 7

Nie lubi niektórych konsystencji żywności (np. rzadkie, papkowate, 
grudkowate) 1 2 3 4 5 6 7

Jeśli coś intensywnie przeżywa, to skarży się na bóle (np. głowy, 
brzucha) 1 2 3 4 5 6 7

Częściej niż inne dzieci sygnalizuje potrzebę odpoczynku 1 2 3 4 5 6 7

Źle znosi zabrudzenia, zamoczenie itp. na ubraniu, na rękach 1 2 3 4 5 6 7

Gdy dzieje się dużo rzeczy jednocześnie, bardzo je to męczy 1 2 3 4 5 6 7

Trudno mu zasypiać zwłaszcza po aktywnym dniu 1 2 3 4 5 6 7

ZAŁĄCZNIK 3
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SFERA EMOCJONALNA
1 2 3 4 5 6 7

Zdecydowanie 
nie

Trudno 
powiedzieć

Zdecydowanie 
tak

Nawet drobne wydarzenia, codzienne sytuacje, są dla niego źródłem 
stresu (np. wycieczka szkolna/wyjście przedszkolne) 1 2 3 4 5 6 7

Potrzebuje ulubionych przedmiotów, żeby lepiej się poczuć 1 2 3 4 5 6 7

Łatwo się zawstydza 1 2 3 4 5 6 7

Obawia się oceny innych 1 2 3 4 5 6 7

Ma szczególny wstręt do owadów, insektów (np. mucha, meszka, pająk) 1 2 3 4 5 6 7

Ma skłonność do przewidywania pesymistycznego i /lub 
niekorzystnego biegu zdarzeń (tzw. czarnowidztwo) 1 2 3 4 5 6 7

Bardzo przeżywa sztukę (np. wzruszają je filmy, muzyka) 1 2 3 4 5 6 7

Ma tendencje do gromadzenia emocji (kumuluje emocje) 1 2 3 4 5 6 7

Trudno mu powstrzymać silne emocje 1 2 3 4 5 6 7

Intensywnie przeżywa emocje 1 2 3 4 5 6 7

SFERA INTERPERSONALNA
1 2 3 4 5 6 7

Zdecydowanie 
nie

Trudno 
powiedzieć

Zdecydowanie 
tak

Potrzebuje zachęty, by włączyć się w pracę grupy 1 2 3 4 5 6 7

W grupie, w której wiele się dzieje, sprawia wrażenie nieobecnego 1 2 3 4 5 6 7

Źle znosi presję czasu (np. w trakcie sprawdzianu, konkursu) 1 2 3 4 5 6 7

Wystąpienia publiczne (akademie, konkursy) kosztują je więcej, niż inne 
dzieci 1 2 3 4 5 6 7

Rzadko sygnalizuje swoje potrzeby 1 2 3 4 5 6 7

Konflikty z rówieśnikami przeżywa szczególnie intensywnie i długo 1 2 3 4 5 6 7

Do nowo poznanych osób podchodzi z dystansem 1 2 3 4 5 6 7

Nie lubi być obserwowane 1 2 3 4 5 6 7

Blokuje się, gdy jest w centrum uwagi 1 2 3 4 5 6 7

Zanim włączy się do zabawy w nowej grupie, potrzebuje więcej czasu 
niż rówieśnicy 1 2 3 4 5 6 7

ZAŁĄCZNIK 3
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SFERA POZNAWCZA
1 2 3 4 5 6 7

Zdecydowanie 
nie

Trudno 
powiedzieć

Zdecydowanie 
tak

Silnie przywiązuje się do swojego sposobu myślenia 1 2 3 4 5 6 7

Nowe sytuacje wywołują u niego silną potrzebę szukania informacji, 
zadawania pytań, rozwiewania wątpliwości 1 2 3 4 5 6 7

Nie zadowala się powierzchowną i zdawkową odpowiedzią 1 2 3 4 5 6 7

Wolno przyzwyczaja się do nowych ludzi, rzeczy, zjawisk 1 2 3 4 5 6 7

Przytłacza je duża ilość informacji podanych jednocześnie 1 2 3 4 5 6 7

Ma szczególne poczucie humoru, często nie rozumiane przez 
rówieśników 1 2 3 4 5 6 7

Żartuje w sposób inteligentny 1 2 3 4 5 6 7

Operuje bogatym słownictwem, wykraczającym poza jego wiek 1 2 3 4 5 6 7

Powierzone przez nauczyciela zadanie stara się wykonać nadzwyczaj 
starannie 1 2 3 4 5 6 7

Potrafi zaskakiwać posiadanymi informacjami/wiedzą. 1 2 3 4 5 6 7

W obliczu nowego zadania analizuje wszystkie potencjalne 
scenariusze, przewidując trudności i zagrożenia 1 2 3 4 5 6 7

Drobne niepowodzenie powoduje wycofanie się z bardzo wielu 
podejmowanych już wcześniej bez trudu aktywności 1 2 3 4 5 6 7

ZAŁĄCZNIK 3
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KWESTIONARIUSZ WRAŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA 
SENSORYCZNEGO U DZIECI 

Wersja dla rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Autorzy: Monika Baryła-Matejczuk, Małgorzata Artymiak, Rosario Ferrer-Cascales, 
Natalia Albaladejo-Blázquez, Nicolás Ruiz-Robledillo, Miriam Sánchez-SanSegundo, 

Manuel Fernández Alcántara, María Rubio Aparicio

Imię i nazwisko lub inicjały dziecka ___________________________________________________

Data urodzenia dziecka_________________________Płeć dziecka __________________________

INSTRUKCJA
Kwestionariusz ten zawiera stwierdzenia dotyczące różnych cech i zachowań dzieci. 
Przeczytaj uważnie każde z nich. Wskaż, w jakim stopniu dane stwierdzenie opisuje Twoje 
dziecko. Nie ma tu dobrych ani złych odpowiedzi, bo każde dziecko jest inne. Zastanów 
się nad każdym stwierdzeniem i udziel szczerej odpowiedzi. 

SFERA FIZYCZNA

1 2 3 4 5 6 7
Zdecydowanie 

nie
Trudno 

powiedzieć
Zdecydowanie 

tak

Uwielbia przyjemne dźwięki 1 2 3 4 5 6 7

Nie lubi zbyt ciepłych pokarmów 1 2 3 4 5 6 7

Nie lubi intensywnego oświetlenia 1 2 3 4 5 6 7

Jest wrażliwe na zmiany temperatury 1 2 3 4 5 6 7

ZAŁĄCZNIK 4
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SFERA EMOCJONALNA

1 2 3 4 5 6 7
Zdecydowanie 

nie
Trudno 

powiedzieć
Zdecydowanie 

tak

Silnie reaguje na nastroje i emocje innych osób 1 2 3 4 5 6 7

Bez zahamowania wyraża silne emocje zwłaszcza wobec najbliższych (np. 
wybuchy emocji, odreagowanie) 1 2 3 4 5 6 7

Obawia się oceny innych 1 2 3 4 5 6 7

Ma szczególny wstręt do owadów, insektów (np. mucha, meszka, pająk) 1 2 3 4 5 6 7

Ma skłonność do przewidywania pesymistycznego i /lub niekorzystnego 
biegu zdarzeń (tzw. czarnowidztwo) 1 2 3 4 5 6 7

Bardzo przeżywa sztukę (np. wzruszają je filmy, muzyka) 1 2 3 4 5 6 7

Ma tendencje do gromadzenia emocji (kumuluje emocje) 1 2 3 4 5 6 7

Trudno mu powstrzymać silne emocje 1 2 3 4 5 6 7

Intensywnie przeżywa emocje 1 2 3 4 5 6 7

Błahy powód sprawia, że wpada w płacz, histerię 1 2 3 4 5 6 7

Zmęczenie manifestuje agresją 1 2 3 4 5 6 7

Stresuje się, gdy dzieje się wiele rzeczy jednocześnie 1 2 3 4 5 6 7

SFERA INTERPERSONALNA
1 2 3 4 5 6 7

Zdecydowanie 
nie

Trudno 
powiedzieć

Zdecydowanie 
tak

Przywiązuje dużą wagę do tego, jak oceniają je inne dzieci 1 2 3 4 5 6 7

Potrzebuje więcej czasu, żeby nawiązać relacje z rówieśnikami 1 2 3 4 5 6 7

Potrzebuje zachęty, by włączyć się w pracę grupy 1 2 3 4 5 6 7

W grupie, w której wiele się dzieje, sprawia wrażenie nieobecnego 1 2 3 4 5 6 7

Wystąpienia publiczne (akademie, konkursy) kosztują je więcej, niż inne dz-
ieci 1 2 3 4 5 6 7

Rzadko sygnalizuje swoje potrzeby 1 2 3 4 5 6 7

ZAŁĄCZNIK 4
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Konflikty z rówieśnikami przeżywa szczególnie intensywnie i długo 1 2 3 4 5 6 7

Wypowiadane wobec grupy/klasy uwagi nauczyciela, bierze przede wszyst-
kim do siebie 1 2 3 4 5 6 7

W relacjach z innymi sprawia wrażenie nieśmiałego 1 2 3 4 5 6 7

Do nowo poznanych osób podchodzi z dystansem 1 2 3 4 5 6 7

Nie lubi być obserwowane 1 2 3 4 5 6 7

Blokuje się, gdy jest w centrum uwagi 1 2 3 4 5 6 7

Zanim włączy się do zabawy w nowej grupie, potrzebuje więcej czasu niż 
rówieśnicy 1 2 3 4 5 6 7

Przesadnie reaguje na krytykę 1 2 3 4 5 6 7

SFERA POZNAWCZA
1 2 3 4 5 6 7

Zdecydowanie 
nie

Trudno 
powiedzieć

Zdecydowanie 
tak

Silnie przywiązuje się do swojego sposobu myślenia 1 2 3 4 5 6 7

Nowe sytuacje wywołują u niego silną potrzebę szukania informacji, za-
dawania pytań, rozwiewania wątpliwości 1 2 3 4 5 6 7

Nie zadowala się powierzchowną i zdawkową odpowiedzią 1 2 3 4 5 6 7

Wolno przyzwyczaja się do nowych ludzi, rzeczy, zjawisk 1 2 3 4 5 6 7

Przytłacza je duża ilość informacji podanych jednocześnie 1 2 3 4 5 6 7

Zadaje wnikliwe, zmuszające do myślenia pytania 1 2 3 4 5 6 7

Potrafi analizować interesujące go tematy z dużym zaangażowaniem 1 2 3 4 5 6 7

Ma szczególne poczucie humoru, często nie rozumiane przez 
rówieśników 1 2 3 4 5 6 7

Żartuje w sposób inteligentny 1 2 3 4 5 6 7

Operuje bogatym słownictwem, wykraczającym poza jego wiek 1 2 3 4 5 6 7

Powierzone przez nauczyciela zadanie stara się wykonać nadzwyczaj 
starannie 1 2 3 4 5 6 7

ZAŁĄCZNIK 4
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SATYSTYKI OPISOWE ITEMÓW

Statystyki Opisowe itemów z wersji dla nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym 
(N=541)

Podskala Fizyczna M SD
It1. Źle znosi hałas, gwar 1,88 0,89

It2. Nie lubi intensywnego oświetlenia 2,12 0,96

It3. Unika przebywania w ostrym słońcu 2,27 1,00

It4. Źle znosi metki przy ubraniach, drapiące materiały 2,44 1,08

It5. Nie lubi niektórych konsystencji żywności (np. rzadkie, papkowate, grudkowate) 2,64 1,18

It6. Odbiera niektóre smaki bardzo intensywnie 2,86 1,23

It7. Ma szczególnie wyczulony węch 3,03 1,28

It8. Jeśli coś intensywnie przeżywa, to skarży się na bóle (np. głowy, brzucha) 3,24 1,32

It9. Częściej niż inne dzieci sygnalizuje potrzebę odpoczynku 3,48 1,39

It10. Źle znosi zabrudzenia, zamoczenie itp. na ubraniu, na rękach 3,75 1,42

It11. Gdy dzieje się dużo rzeczy jednocześnie, bardzo je to męczy 4,07 1,51

It12. Zwraca uwagę nawet na niewielkie zmiany w środowisku / otoczeniu 4,41 1,56

It13. Często skarży się na bóle bez wyraźnej przyczyny 4,99 1,50

Podskala Emocjonalna M SD
It 1. Potrzebuje ulubionych przedmiotów, żeby lepiej się poczuć 1,60 0,76

It2. Łatwo się zawstydza 1,95 0,87

It3. Obawia się oceny innych 2,21 0,95

It4. Ma szczególny wstręt do owadów, insektów (np. mucha, meszka, pająk) 2,45 1,09

It5. Ma skłonność do przewidywania pesymistycznego i /lub niekorzystnego biegu zdarzeń 
(tzw. czarnowidztwo) 2,69 1,23

It6. Bardzo przeżywa sztukę (np. wzruszają je filmy, muzyka) 2,90 1,27

It7. Ma tendencje do gromadzenia emocji (kumuluje emocje) 3,13 1,36

It8. Trudno mu powstrzymać silne emocje 3,34 1,44

It9. Intensywnie przeżywa emocje 3,57 1,48

It10. Błahy powód sprawia, że wpada w płacz, histerię 3,83 1,52

It11. Zmęczenie manifestuje agresją 4,12 1,53

It12. Stresuje się, gdy dzieje się wiele rzeczy jednocześnie 4,44 1,57

It13. Potrzebuje więcej czasu, żeby poczuć się komfortowo w nowym miejscu 4,83 1,53

It14. Gdy raz się rozczaruje, na długo unika podobnych sytuacji, miejsc, zdarzeń 5,34 1,37

Podskala Interpersonalna M SD
It 1. W nowej grupie, długo pozostaje obserwatorem, zanim włączy się w aktywność 1,82 0,86

It 2. Potrzebuje zachęty, by włączyć się w pracę grupy 2,06 1,01

It 3. W grupie, w której wiele się dzieje, sprawia wrażenie nieobecnego 2,27 1,10

It 4. Źle znosi presję czasu (np. w trakcie sprawdzianu, konkursu) 2,46 1,18

It 5. Wystąpienia publiczne (akademie, konkursy) kosztują je więcej, niż inne dzieci 2,69 1,27

ZAŁĄCZNIK 5
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It 6. Rzadko sygnalizuje swoje potrzeby 2,94 1,38

It 7. Konflikty z rówieśnikami przeżywa szczególnie intensywnie i długo 3,11 1,45

It 8. Czuje się winne nawet wtedy, gdy nie ma ku temu powodów 3,37 1,53

It 9. Niektóre trudne dla niego sytuacje ujawnia i zaczyna o nich mówić dopiero po długim 
czasie 3,70 1,62

It 10. W relacjach z innymi sprawia wrażenie nieśmiałego 3,97 1,67

It 11. Nie lubi być obserwowane 4,30 1,69

It 12. Blokuje się, gdy jest w centrum uwagi 4,66 1,69

It 13. Przesadnie reaguje na krytykę 5,20 1,59

Podskala Poznawcza M SD
It 1. Przytłacza je duża ilość informacji podanych jednocześnie 1,82 0,78

It 2. Zadaje wnikliwe, zmuszające do myślenia pytania 2,05 0,88

It 3. Potrafi analizować interesujące go tematy z dużym zaangażowaniem 2,24 0,99

It 4. Ma szczególne poczucie humoru, często nie rozumiane przez rówieśników 2,47 1,17

It 5. Żartuje w sposób inteligentny 2,67 1,29

It 6. Operuje bogatym słownictwem, wykraczającym poza jego wiek 2,87 1,37

It 7. Powierzone przez nauczyciela zadanie stara się wykonać nadzwyczaj starannie 3,09 1,44

It 8. Bywa „ekspertem” w jakiejś interesującej je dziedzinie 3,28 1,49

It 9. Potrafi zaskakiwać posiadanymi informacjami/wiedzą 3,50 1,54

It 10. W obliczu nowego zadania analizuje wszystkie potencjalne scenariusze, przewidując 
trudności i zagrożenia 3,73 1,54

It 11. Drobne niepowodzenie powoduje wycofanie się z bardzo wielu podejmowanych już 
wcześniej bez trudu aktywności 4,01 1,52

It 12. Zanim zacznie zadanie, zadaje wiele pytań 4,39 1,45

It 13. Jest kreatywne 4,85 1,36

It 14. Lubi stałość i powtarzalność w zachowaniu i działaniach 5,27 1,21

It 15. Z łatwością zapamiętuje szczegóły (np. miejsca, daty, zdarzenia) 5,76 1,03

Statystyki opisowe itemów z wersji dla nauczycieli dzieci w wieku wczesnoszkolnym 
(N=324)

Podskala Fizyczna M SD
It1. Woli przebywać w cichym otoczeniu 2,08 0,96

It2. Uwielbia przyjemne dźwięki 2,36 1

It3. Nie lubi zbyt ciepłych pokarmów 2,68 1,05

It4. Nie lubi intensywnego oświetlenia 2,97 1,05

It5. Jest wrażliwe na zmiany temperatury 3,2 1,06

It6. Unika przebywania w ostrym słońcu 3,44 1,06

It7. Źle znosi metki przy ubraniach, drapiące materiały 3,73 1,05

It8. Nie lubi niektórych konsystencji żywności (np. rzadkie, papkowate, grudkowate) 3,92 1,08

It9. Odbiera niektóre smaki bardzo intensywnie 4,13 1,04

It10. Ma szczególnie wyczulony węch 4,31 1,05

ZAŁĄCZNIK 5
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It11. Jeśli coś intensywnie przeżywa, to skarży się na bóle (np. głowy, brzucha) 4,55 1,06

It12. Częściej niż inne dzieci sygnalizuje potrzebę odpoczynku 4,78 1,09

It13. Źle znosi zabrudzenia, zamoczenie itp. na ubraniu, na rękach 5,05 1,08

It14. Gdy dzieje się dużo rzeczy jednocześnie, bardzo je to męczy 5,36 1,07

It15. Zwraca uwagę nawet na niewielkie zmiany w środowisku / otoczeniu 5,8 1,05

Podskala Emocjonalna M SD
It1. Bez zahamowania wyraża silne emocje zwłaszcza wobec najbliższych (np. wybuchy 
emocji, odreagowanie) 1,64 0,82

It2. Nawet drobne wydarzenia, codzienne sytuacje, są dla niego źródłem stresu (np. wycieczka 
szkolna/wyjście przedszkolne) 1,94 0,93

It3. Potrzebuje ulubionych przedmiotów, żeby lepiej się poczuć 2,19 1,06

It4. Łatwo się zawstydza 2,41 1,11

It5. Obawia się oceny innych 2,62 1,16

It6. Ma szczególny wstręt do owadów, insektów (np. mucha, meszka, pająk) 2,86 1,22

It7. Ma skłonność do przewidywania pesymistycznego i /lub niekorzystnego biegu zdarzeń 
(tzw. czarnowidztwo) 3,13 1,28

It8. Bardzo przeżywa sztukę (np. wzruszają je filmy, muzyka) 3,43 1,39

It9. Ma tendencje do gromadzenia emocji (kumuluje emocje) 3,72 1,45

It10. Trudno mu powstrzymać silne emocje 3,98 1,48

It11. Intensywnie przeżywa emocje 4,33 1,46

It12. Błahy powód sprawia, że wpada w płacz, histerię 4,68 1,42

It13. Zmęczenie manifestuje agresją 5,08 1,34

It14. Stresuje się, gdy dzieje się wiele rzeczy jednocześnie 5,52 1,21

Podskala Interpersonalna M  SD
It1. Potrzebuje więcej czasu, żeby nawiązać relacje z rówieśnikami 1,92 0,99

It2. Potrzebuje zachęty, by włączyć się w pracę grupy 2,16 1,13

It3. W grupie, w której wiele się dzieje, sprawia wrażenie nieobecnego 2,36 1,21

It4. Źle znosi presję czasu (np. w trakcie sprawdzianu, konkursu) 2,66 1,4

It5. Wystąpienia publiczne (akademie, konkursy) kosztują je więcej, niż inne dzieci 2,86 1,45

It6. Rzadko sygnalizuje swoje potrzeby 3,11 1,53

It7. Konflikty z rówieśnikami przeżywa szczególnie intensywnie i długo 3,35 1,59

It8. Czuje się winne nawet wtedy, gdy nie ma ku temu powodów 3,54 1,63

It9. Wypowiadane wobec grupy/klasy uwagi nauczyciela, bierze przede wszystkim do siebie 3,77 1,64

It10. Niektóre trudne dla niego sytuacje ujawnia i zaczyna o nich mówić dopiero po długim 
czasie 4,01 1,67

It11. W relacjach z innymi sprawia wrażenie nieśmiałego 4,26 1,69

It12. Do nowo poznanych osób podchodzi z dystansem 4,58 1,67

It13. Nie lubi być obserwowane 4,94 1,62

It14. Blokuje się, gdy jest w centrum uwagi 5,37 1,48

Podskala Poznawcza M SD
It1. Nowe sytuacje wywołują u niego silną potrzebę szukania informacji, zadawania pytań, 
rozwiewania wątpliwości 2,06 0,88

It2. Nie zadowala się powierzchowną i zdawkową odpowiedzią 2,45 1,03
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It3. Wolno przyzwyczaja się do nowych ludzi, rzeczy, zjawisk 2,99 1,26

It4. Przytłacza je duża ilość informacji podanych jednocześnie 3,38 1,42

It5. Zadaje wnikliwe, zmuszające do myślenia pytania 3,71 1,53

It6. Potrafi analizować interesujące go tematy z dużym zaangażowaniem 3,94 1,58

It7. Ma szczególne poczucie humoru, często nie rozumiane przez rówieśników 4,19 1,63

It8. Żartuje w sposób inteligentny 4,49 1,62

It9. Operuje bogatym słownictwem, wykraczającym poza jego wiek 4,72 1,63

It10. Powierzone przez nauczyciela zadanie stara się wykonać nadzwyczaj starannie 4,95 1,6

It11. Bywa „ekspertem” w jakiejś interesującej je dziedzinie 5,28 1,44

It12. Potrafi zaskakiwać posiadanymi informacjami/wiedzą 5,63 1,24

It13. W obliczu nowego zadania analizuje wszystkie potencjalne scenariusze, przewidując 
trudności i zagrożenia 6,08 1,08

Statystyki opisowe itemów z wersji dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym 
(N=204)

Podskala Fizyczna M SD
It1. Źle znosi hałas, gwar 1,36 0,66

It2. Uwielbia przyjemne dźwięki 1,74 1,06

It3. Nie lubi zbyt ciepłych pokarmów 2,01 1,2

It4. Nie lubi intensywnego oświetlenia 2,29 1,27

It5. Jest wrażliwe na zmiany temperatury 2,52 1,34

It6. Unika przebywania w ostrym słońcu. 2,84 1,46

It7. Nie lubi niektórych konsystencji żywności (np. rzadkie, papkowate, grudkowate) 3,2 1,56

It8. Odbiera niektóre smaki bardzo intensywnie 3,48 1,56

It9. Ma szczególnie wyczulony węch 3,8 1,53

It10. Jeśli coś intensywnie przeżywa, to skarży się na bóle (np. głowy, brzucha) 4,12 1,47

It11. Częściej niż inne dzieci sygnalizuje potrzebę odpoczynku 4,45 1,49

It12. Źle znosi zabrudzenia, zamoczenie itp. na ubraniu, na rękach 4,88 1,46

It13. Gdy dzieje się dużo rzeczy jednocześnie, bardzo je to męczy 5,29 1,35

It14. Trudno mu zasypiać zwłaszcza po aktywnym dniu 5,73 1,19

It15. Zwraca uwagę nawet na niewielkie zmiany w środowisku / otoczeniu 6,27 0,96

It16. Chętnie próbuje nowych potraw 6,68 0,6

Podskala Emocjonalna M SD
It1. Silnie reaguje na nastroje i emocje innych osób 1,43 0,79

It2. Źle znosi trudne emocje innych osób (np. smutek, złość, napięcie) 1,7 0,98

It3. Bez zahamowania wyraża silne emocje zwłaszcza wobec najbliższych (np. wybuchy emocji, 
odreagowanie). 1,97 1,09

It4. Nawet drobne wydarzenia, codzienne sytuacje, są dla niego źródłem stresu (np. wycieczka 
szkolna/wyjście przedszkolne) 2,23 1,21

It5. Potrzebuje ulubionych przedmiotów, żeby lepiej się poczuć 2,49 1,36

It6. Łatwo się zawstydza 2,78 1,42
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It7. Obawia się oceny innych 3,16 1,49

It8. Ma szczególny wstręt do owadów, insektów (np. mucha, meszka, pająk) 3,5 1,53

It9. Ma skłonność do przewidywania pesymistycznego i /lub niekorzystnego biegu zdarzeń 
(tzw. czarnowidztwo) 3,86 1,56

It10. Bardzo przeżywa sztukę (np. wzruszają je filmy, muzyka) 4,15 1,53

It11. Ma tendencje do gromadzenia emocji (kumuluje emocje) 4,41 1,51

It12. Trudno mu powstrzymać silne emocje 4,74 1,46

It13. Intensywnie przeżywa emocje 5,03 1,41

It14. Błahy powód sprawia, że wpada w płacz, histerię 5,38 1,31

It15. Zmęczenie manifestuje agresją 5,75 1,22

It16. Stresuje się, gdy dzieje się wiele rzeczy jednocześnie 6,2 1,07

Podskala Interpersonalna M SD
It1. Przywiązuje dużą wagę do tego, jak oceniają je inne dzieci 1,52 0,77

It2. Potrzebuje więcej czasu, żeby nawiązać relacje z rówieśnikami 1,81 1,03

It3. Potrzebuje zachęty, by włączyć się w pracę grupy 2,11 1,18

It4. W grupie, w której wiele się dzieje, sprawia wrażenie nieobecnego 2,26 1,24

It5. Źle znosi presję czasu (np. w trakcie sprawdzianu, konkursu) 2,42 1,32

It6. Wystąpienia publiczne (akademie, konkursy) kosztują je więcej, niż inne dzieci 2,64 1,40

It7. Rzadko sygnalizuje swoje potrzeby 2,83 1,46

It8. Konflikty z rówieśnikami przeżywa szczególnie intensywnie i długo 3,08 1,50

It9. Wypowiadane wobec grupy/klasy uwagi nauczyciela, bierze przede wszystkim do siebie 3,30 1,57

It10. Niektóre trudne dla niego sytuacje ujawnia i zaczyna o nich mówić dopiero po długim 
czasie 3,55 1,59

It11. W relacjach z innymi sprawia wrażenie nieśmiałego 3,80 1,58

It12. Do nowo poznanych osób podchodzi z dystansem 4,06 1,60

It13. Nie lubi być obserwowane 4,43 1,60

It14. Blokuje się, gdy jest w centrum uwagi 4,78 1,58

It15. Zanim włączy się do zabawy w nowej grupie, potrzebuje więcej czasu niż rówieśnicy 5,18 1,43

It16. Przesadnie reaguje na krytykę 5,62 1,36

Podskala Poznawcza M SD
It 1. Przejawia oznaki napięcia, gdy zaczyna pracować nad nowym zadaniem 1,87 0,95

It2. Silnie przywiązuje się do swojego sposobu myślenia 2,24 1,12

It3. Nowe sytuacje wywołują u niego silną potrzebę szukania informacji, zadawania pytań, 
rozwiewania wątpliwości 2,59 1,20

It4. Nie zadowala się powierzchowną i zdawkową odpowiedzią 2,89 1,23

It5. Wolno przyzwyczaja się do nowych ludzi, rzeczy, zjawisk 3,23 1,29

It6. Przytłacza je duża ilość informacji podanych jednocześnie 3,60 1,28

It7. Zadaje wnikliwe, zmuszające do myślenia pytania 3,90 1,28

It8. Potrafi analizować interesujące go tematy z dużym zaangażowaniem 4,22 1,33

It9. Ma szczególne poczucie humoru, często nie rozumiane przez rówieśników 4,50 1,33

It10. Żartuje w sposób inteligentny 4,82 1,35

It11. Operuje bogatym słownictwem, wykraczającym poza jego wiek 5,13 1,35

It12. Powierzone przez nauczyciela zadanie stara się wykonać nadzwyczaj starannie 5,40 1,21
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It13. Bywa „ekspertem” w jakiejś interesującej je dziedzinie 5,62 1,18

It14. Potrafi zaskakiwać posiadanymi informacjami/wiedzą 5,83 1,10

It15. W obliczu nowego zadania analizuje wszystkie potencjalne scenariusze, przewidując 
trudności i zagrożenia 6,02 1,06

It16. Drobne niepowodzenie powoduje wycofanie się z bardzo wielu podejmowanych już 
wcześniej bez trudu aktywności 6,33 0,91

Statystyki Opisowe itemów z wersji dla rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym  
(N=168)

Podskala Fizyczna Mean SD
It1. Woli przebywać w cichym otoczeniu 1,52 0,94

It2. Źle znosi hałas, gwar 1,81 1,15

It3. Uwielbia przyjemne dźwięki 2,13 1,28

It4. Nie lubi zbyt ciepłych pokarmów 2,45 1,39

It5. Nie lubi intensywnego oświetlenia 2,68 1,48

It6. Jest wrażliwe na zmiany temperatury 3,04 1,50

It7. Jest wrażliwe na niektóre smaki 3,40 1,55

It8. Ma szczególnie wyczulony węch 3,79 1,62

It9. Jeśli coś intensywnie przeżywa, to skarży się na bóle (np. głowy, brzucha) 4,17 1,65

It10. Częściej niż inne dzieci sygnalizuje potrzebę odpoczynku 4,54 1,66

It11. Źle znosi zabrudzenia, zamoczenie itp. na ubraniu, na rękach 4,90 1,60

It12. Gdy dzieje się dużo rzeczy jednocześnie, bardzo je to męczy 5,35 1,56

It13. Trudno mu zasypiać zwłaszcza po aktywnym dniu 5,79 1,30

It14. Zwraca uwagę nawet na niewielkie zmiany w środowisku / otoczeniu 6,18 1,06

It15. Często skarży się na bóle bez wyraźnej przyczyny 6,66 0,67

Podskala Emocjonalna Mean SD
It1. Intensywne przeżycia na długo pozostają mu w pamięci 1,55 0,98

It2. Potrafi wczuć się w sytuację innego dziecka 1,97 1,24

It3. Silnie reaguje na nastroje i emocje innych osób 2,27 1,44

It4. Bez zahamowania wyraża silne emocje zwłaszcza wobec najbliższych (np. wybuchy emocji, 
odreagowanie) 2,66 1,56

It5. Obawia się oceny innych 3,03 1,66

It6. Ma szczególny wstręt do owadów, insektów (np. mucha, meszka, pająk) 3,49 1,72

It7. Ma skłonność do przewidywania pesymistycznego i /lub niekorzystnego biegu zdarzeń (tzw. 
czarnowidztwo) 3,87 1,79

It8. Bardzo przeżywa sztukę (np. wzruszają je filmy, muzyka) 4,19 1,72

It9. Ma tendencje do gromadzenia emocji (kumuluje emocje) 4,55 1,66

It10. Trudno mu powstrzymać silne emocje 4,97 1,58

It11. Intensywnie przeżywa emocje 5,38 1,47

It12. Błahy powód sprawia, że wpada w płacz, histerię 5,69 1,35

It13. Zmęczenie manifestuje agresją 6,02 1,26
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It14. Stresuje się, gdy dzieje się wiele rzeczy jednocześnie 6,31 1,05

It15. Potrafi przestraszyć się własnych myśli, wyobrażeń 6,62 0,71

Podskala Interpersonalna Mean SD
It1. Lubi spędzać czas w pojedynkę lub z jedną zaufaną osobą 1,58 1,00

It2. Przywiązuje dużą wagę do tego, jak oceniają je inne dzieci 1,91 1,35

It3. Potrzebuje więcej czasu, żeby nawiązać relacje z rówieśnikami 2,18 1,52

It4. Potrzebuje zachęty, by włączyć się w pracę grupy 2,37 1,63

It5. W grupie, w której wiele się dzieje, sprawia wrażenie nieobecnego 2,58 1,68

It6. Wystąpienia publiczne (akademie, konkursy) kosztują je więcej, niż inne dzieci 2,72 1,73

It7. Rzadko sygnalizuje swoje potrzeby 2,97 1,84

It8. Konflikty z rówieśnikami przeżywa szczególnie intensywnie i długo 3,17 1,90

It9. Wypowiadane wobec grupy/klasy uwagi nauczyciela, bierze przede wszystkim do siebie 3,45 1,93

It10. Niektóre trudne dla niego sytuacje ujawnia i zaczyna o nich mówić dopiero po długim czasie 3,80 1,91

It11. W relacjach z innymi sprawia wrażenie nieśmiałego 4,07 1,91

It12. Do nowo poznanych osób podchodzi z dystansem 4,42 1,85

It13. Nie lubi być obserwowane 4,69 1,74

It15. Blokuje się, gdy jest w centrum uwagi 5,07 1,68

It15. Zanim włączy się do zabawy w nowej grupie, potrzebuje więcej czasu niż rówieśnicy 5,46 1,54

It16. Przesadnie reaguje na krytykę 5,96 1,33

Podskala Poznawcza Mean SD
It1. Przejawia oznaki napięcia, gdy zaczyna pracować nad nowym zadaniem 1,73 0,91

It2. Silnie przywiązuje się do swojego sposobu myślenia 2,16 1,15

It3. Nowe sytuacje wywołują u niego silną potrzebę szukania informacji, zadawania pytań, 
rozwiewania wątpliwości 2,61 1,3

It4. Nie zadowala się powierzchowną i zdawkową odpowiedzią 3,02 1,44

It5. Wolno przyzwyczaja się do nowych ludzi, rzeczy, zjawisk 3,44 1,53

It6. Przytłacza je duża ilość informacji podanych jednocześnie 3,89 1,6

It7. Zadaje wnikliwe, zmuszające do myślenia pytania 4,28 1,59

It8. Potrafi analizować interesujące go tematy z dużym zaangażowaniem 4,72 1,46

It9. Ma szczególne poczucie humoru, często nie rozumiane przez rówieśników 4,98 1,48

It10. Żartuje w sposób inteligentny 5,3 1,44

It11. Operuje bogatym słownictwem, wykraczającym poza jego wiek 5,55 1,38

It12. Powierzone przez nauczyciela zadanie stara się wykonać nadzwyczaj starannie 5,82 1,32

It13. Bywa „ekspertem” w jakiejś interesującej je dziedzinie 6,04 1,15

It14. Potrafi zaskakiwać posiadanymi informacjami/wiedzą 6,3 1,01

It15. W obliczu nowego zadania analizuje wszystkie potencjalne scenariusze, przewidując trudności 
i zagrożenia 6,47 0,92

It16. Z łatwością zapamiętuje szczegóły (np. miejsca, daty, zdarzenia) 6,67 0,78
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SPS (ang. Sensory Processing Sensitivity) – wrażliwość przetwarzania 
sensorycznego 

HS (ang. High sensitivity) – wysoka wrażliwość 

HSP (ang. Highly sensitive person/persons/people) – wysoko wrażliwa osoba /
wysoko wrażliwe osoby

HSC (ang. Highly sensitive child/children) – wysoko wrażliwe dziecko/wysoko 
wrażliwe dzieci

EAS (ang. Temperament Survey for Children) – kwestionariusz temperamentu EAS, 
wersja dla dzieci

KWPS-RP Kwestionariusz Wrażliwości Przetwarzania Sensorycznego u Dzieci – wersja 
dla rodzica dziecka w wieku przedszkolnym

KWPS-RS Kwestionariusz Wrażliwości Przetwarzania Sensorycznego u Dzieci – wersja 
dla rodzica dziecka w wieku wczesnoszkolnym 

KWPS-NP  Kwestionariusz Wrażliwości Przetwarzania Sensorycznego u Dzieci – wersja 
dla nauczyciela dziecka w wieku przedszkolnym

KWPS-NS Kwestionariusz Wrażliwości Przetwarzania Sensorycznego u Dzieci – wersja 
dla nauczyciela dziecka w wieku wczesnoszkolnym (załącznik nr 4)

LST (ang. Low Sensory Threshold) – niski próg wrażliwości sensorycznej

EOE  (ang. Ease of Excitation) – łatwość pobudzenia

AES  (ang. Aesthetic Sensitivity) – wrażliwość estetyczna

USA  (ang. United States of America) - Stany Zjednoczone Ameryki

UK  (ang. United Kingdom) – Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej

EFA (ang. Exploratory factorial analysis) – eksploracyjna analiza czynnikowa 

IRT (ang. Item Response Theory) – teoria odpowiedzi na pozycje testowe
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