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Objaśnienia skrótów dot. lokalizacji: 
 
PBW – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach 
UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 
 
Kappacyzm - zaburzenie mowy, odmiana dyslalii wyodrębniona ze względu na 
objawy. Charakteryzuje się nieprawidłową wymową głosek tylnojęzykowych zwartych 
(k i ki). Wyróżnia się: kappacyzm właściwy - będący wynikiem zwarcia krtaniowego, 
którego rezultatem jest powstawanie brzmienia zbliżonego do k i ki 
 
Gammacyzm - Gammacyzm (łac. gammacismus) – zaburzenie mowy, odmiana 
dyslalii wyodrębniona ze względu na objawy. Charakteryzuje się nieprawidłową 
wymową głosek tylnojęzykowych zwartych (g, gi, h i hi). 
Wyróżnia się: 
gammacyzm właściwy – będący wynikiem zwarcia krtaniowego którego rezultatem 
jest powstawanie brzmienia zbliżonego do g i gi 
paragammacyzm (łac. paragammacismus) – polegający na zamianie głosek g, gi i h 
na d, di i t (np. góra – dóra, gitara – ditara, hokej – tokej) 
mogigammacyzm (łac. mogigammacismus) – dotyczy głosek tylnojęzykowych 
zwartych i polega na braku ich występowania w systemie fonetycznym chorego (np. 
góra – óra, hokej – okej) 
 

Książki 
 

1. Hamerlińska-Latecka, Agnieszka : Dyslalia : psychospołeczny aspekt terapii 
logopedycznej. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego, 2012. - 168, [1] s. : il. ; 24 cm. – Bibliografia, Indeksy 
Zawiera m.in.: Zaburzenia mowy u dzieci. Zaburzenia artykulacji (fonetyka). 
Zaburzenia artykulacji u dzieci (fonetyka) -- leczenie. 
UJK Czytelnia Pedagogiczna  
UJK wolny dostęp, zwarte 

 
2. Logopedia - pytania i odpowiedzi : podręcznik akademicki. T. 2, Zaburzenia 

komunikacji językowej u dzieci i osób dorosłych / pod red. Tadeusza 
Gałkowskiego 
i Grażyny Jastrzębowskiej ; Uniwersytet Opolski. - Wyd. 2 zm. i poszerz. - 
Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2003. - 860 s. : faks., fot., rys., tab., 
wykr. ; 25 cm 
Zawiera m.in.: S. 170-172 (Jakie wady wymowy określa się terminami: kappacyzm i 
gammacyzm? Jakie są formy wadliwej wymowy głosek k, g, k’, g’? Co może być 
przyczyna kappacyzmu i gammacyzmu? 
Sygn. 243028 Czytelnia PBW 
Sygn. 242733, 243030, 247156 Wypożyczalnia PBW 

 
3. Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki / red. nauk. 

Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray. - Gdańsk : Harmonia 
Universalis, 2015. - 450 s. : il. ; 25 cm. – Bibliogr. 



Zawiera m.in.: 23. Studium przypadku (case study) jako metoda badań 
logopedycznych / Agnieszka Banaszkiewicz. 
Sygn. 255771 : książka w opracowaniu PBW 
Sygn.  255772 : książka w opracowaniu PBW   

 
4. Skorek, Ewa Małgorzata : Z logopedią na ty : podręczny słownik 

logopedyczny. -Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2004. - Wyd. 2. - 202 
s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 200-202  
Zawiera m.in.:  S. 73: Gammacyzm; S. 84-85: Kappacyzm. 
Sygn.  238876 Czytelnia PBW  
Sygn. 229598 Wypożyczalnia PBW 

 
Artykuły w czasopismach 

 
5. Bocheńska, Magdalena : Wskazówki logopedyczne. W: Wychowanie w 

Przedszkolu. – 2013, nr 3, s. 48-49 
Wady wymowy. Seplenienie (sygmatyzm). Reranie (rotacyzm). Nieprawidłowa 
artykulacja głosek k, g, k’, g’ (kappacyzm, gammacyzm). Bezdźwięczność. 
Nosowanie (rynolalia). Dyslalia całkowita (bełkot). Jąkanie. 
PBW czytelnia 

 
Netografia 

 
6. Studium przypadku dziecka z dyslalią  

http://dyslalia-studprzyp.prv.pl/ 
 

7. Opis i analiza przypadku dziecka z opóźnionym rozwojem mowy 
http://www.eioba.pl/a/2vcr/opis-i-analiza-przypadku-dziecka-z-opoznionym-
rozwojem-mowy 

 
8. Mieszkowicz, Marzena: Gammacyzm i kappacyzm 

http://poradnik-logopedyczny.pl/wady-wymowy/rozpoznanie-i-
korekcja/35/gammacyzm-i-kappacyzm.html 

 
9. Studium przypadków 1 (stwierdzono m.in.: kappacyzm i gammacyzm) 

Napisane przez  Patrycja Kwintal 
http://www.logopedia.pl/publikacje-fachowe/publikacje-fachowe-studium-
indywidualnego-przypadku/item/2257-studium-przypadkow-1 
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