
Załącznik nr 1 – pomiar początkowy 

 

Zbigniew Tarkowski 

Kwestionariusz Niepłynności Mówienia i Logofobii 

 

Część A  - niepłynność mówienia 
         

Niepłynność 

mówienia 
Sytuacje 

Nie jakam 

się wcale 

Trochę 

jąkam się 

Często 

jąkam się 

Prawie 

zawsze 

jąkam się 

1. rozmowa                  

    z  matką 
 x   

2. rozmowa z  
    przełożonym 

x    

3. rozmowa z kolegą 

    lub koleżanką 
x    

4. rozmowa z  
    urzędnikiem lub 

    sprzedawcą 
 x   

5. odpowiadanie w 

  klasie, przedszkolu, 
   pracy 

x    

6. rozmowa przez 

    telefon 
 x   

7. pytanie lub  
    proszenie 

 x   

8. rozmowa   z   

    ojcem 
 x   

9. mówienie w  
    czasie imienin 

 x   

10. mówienie do  

      nieznajomych 
 x   

Łącznie  7   pkt. 

 

 Dodatkowe informacje: ……………………………………………………… 

                                                                          

………………………………………………………………………………… 

 

 
 

 
Pomiar początkowy 

 

 

 

Część B  - logofobia 
                   

Logofobia 
 

Sytuacje 

Nie boję 

się mówić 

Trochę 

boję się 

mówić 

Boję się 

mówić         
( przeżywam 
strach) 

Bardzo 

boję się 

mówić 

1. rozmowa     

    z matką 
x    

2. rozmowa z  
     przełożonym 

x    

3. rozmowa z kolegą  

    lub koleżanką 
x    

4. rozmowa z  
    urzędnikiem lub  

    sprzedawcą 
x    

5. odpowiadanie w  

  klasie, przedszkolu,                                                                                 
   pracy 

 x   

6. rozmowa przez  

    telefon 
x    

7. pytanie lub  
    proszenie 

x    

8. rozmowa z    

    ojcem 
x    

9. mówienie w  
    czasie imienin 

 x   

10. mówienie do  

      nieznajomych 
 x   

Łącznie   3    pkt. 

 

Dodatkowe informacje: ……………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 

 

 



 

 
Pomiar początkowy 

 

Część C – objawy neuromięśniowe, wegetatywne i psychologiczne 

 
 
Głowa: odwracanie ……                wysuwanie głowy …… 
 

Twarz: marszczenie czoła ……. podnoszenie brwi ……. marszczenie brwi ……. 

             przymykanie oczu ....... drganie policzków  X       drganie nozdrzy    ……. 
             zaciskanie warg …….      szerokie otwieranie i napinanie warg ……. 

             wysuwanie języka …….  drganie języka ……. drganie podbródka   X 

             drganie żuchwy   X 
 

Szyja:  napinanie mięśni szyi …….  drżenie bądź załamanie się głosu ……. 
 

Tors:   zbędne ruchy torsu ……. 

 

Ramiona:  zasłanianie rękoma twarzy …….  potrząsanie ramionami …….  

                    zaciskanie rąk …….  przebieranie palcami   X 

Nogi:   tupanie  X      kołysanie się  X      przestawianie z nogi na nogę   X 
 

Objawy wegetatywne:  czerwienienie   X     blednięcie ……. pocenie się   X 

                                           oziębienie dłoni ……. przyśpieszone bicie serca   X 
 

Objawy psychologiczne:  unikanie wzroku   X                                              
                                              utrata kontaktu wzrokowego…… 

 

Dodatkowe informacje: 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

 

Łączna liczba objawów:   11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Załącznik nr 2 - pomiar końcowy  

 

Zbigniew Tarkowski 

Kwestionariusz Niepłynności Mówienia i Logofobii 

 

Część A  - niepłynność mówienia 
         

Niepłynność 

mówienia 
Sytuacje 

Nie jąkam 

się wcale 

Trochę 

jąkam się 

Często 

jąkam się 

Prawie 

zawsze 

jąkam się 

1. rozmowa z   

     matką 
 x   

2. rozmowa z  

    przełożonym 
x    

3. rozmowa z kolegą 

    lub koleżanką 
 x   

4. rozmowa z  

    urzędnikiem lub  
   sprzedawcą 

x    

5. odpowiadanie w    

  klasie ,przedszkolu, 
    pracy 

 x   

6. rozmowa przez  

    telefon 
x    

7. pytanie lub  
    proszenie 

 x   

8. rozmowa z     

    ojcem 
  x  

9. mówienie w  
    czasie imienin 

 x   

10. mówienie do  

      nieznajomych 
 x   

Łącznie   8   pkt. 

 

 Dodatkowe informacje: Gdy jestem zmęczony lub podekscytowany ............... 

 

………………………………………………………………………………… 

 

 

 
Pomiar końcowy 

 

 

 

Część B  - logofobia 
                   

Logofobia 
 

Sytuacje 

Nie boję 

się mówić 

Trochę 

boję się 

mówić 

Boję się 

mówić         
( przeżywam 

strach) 

Bardzo 

boję się 

mówić 

1. rozmowa       

    z matką 
x    

2. rozmowa z  
    przełożonym 

x    

3. rozmowa z kolegą  

    lub koleżanką 
x    

4. rozmowa z  
    urzędnikiem lub  

    sprzedawcą 
x    

5. odpowiadanie w  

  klasie, przedszkolu, 
     pracy 

x    

6. rozmowa przez  

    telefon 
x    

7. pytanie lub    
    proszenie 

x    

8. rozmowa z 

    ojcem 
x    

9. mówienie w  
    czasie imienin 

x    

10. mówienie do  

      nieznajomych 
x    

Łącznie  0   pkt. 

 

Dodatkowe informacje: ……………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 



 

 

 
Pomiar końcowy 

 

 

Część C – objawy neuromięśniowe, wegetatywne i psychologiczne 

 
 
Głowa: odwracanie ……                wysuwanie głowy …… 
 

Twarz: marszczenie czoła ……. podnoszenie brwi ……. marszczenie brwi ……. 

             przymykanie oczu ....... drganie policzków  X      drganie nozdrzy    ……. 

             zaciskanie warg   X        szerokie otwieranie i napinanie warg ……. 

             wysuwanie języka …….  drganie języka ……. drganie podbródka   X 
             drganie żuchwy ……. 

 

Szyja:  napinanie mięśni szyi   X       drżenie bądź załamanie się głosu ……. 
 

Tors:   zbędne ruchy torsu ……. 

 
Ramiona:  zasłanianie rękoma twarzy …….  potrząsanie ramionami …….  

                    zaciskanie rąk …….  przebieranie palcami ……. 

 

Nogi:   tupanie …….  kołysanie się ……. przestawianie z nogi na nogę   X 

 

Objawy wegetatywne: czerwienienie ……. blednięcie ……. pocenie się ……. 
                                           oziębienie dłoni ……. przyśpieszone bicie serca ……. 

 

Objawy psychologiczne:  unikanie wzroku   X                                              
                                              utrata kontaktu wzrokowego ……. 

 

Dodatkowe informacje: 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

Łączna liczba objawów   6 

 


