
Opracowanie: Katarzyna Ploch 

Dziewczęce cechy zespołu Aspergera : 

(występujące w różnych podtypach osobowości 
aspergerowej, mogą pojawiać się również u chłopców i 
mężczyzn) 
 

 nadwrażliwość, 
 bardzo silna emocjonalność, 
 intensywne, na  głębokim poziomie przeżywanie emocji,  
 chwiejność nastroju, 
 duży poziom współodczuwania, 
 hiperempatia, 
 silna potrzeba sprostania wymaganiom społecznym, duża potrzeba akceptacji, 
 doskonała umiejętność kopiowania i naśladowania jako strategia przetrwania, 
 intensywny lęk przed porażką, 
 duże napięcie w sytuacjach społecznych, 
 szerokie zainteresowanie niuansami relacji międzyludzkich, duża determinacja do 

nauki specyfiki kontaktów społecznych, filozofowanie na temat powodów i 
charakteru zachowań ludzi, 

 duża umiejętność ukrywania objawów charakterystycznych dla zespołu Aspergera, 
 bardzo dogłębna analiza minionych zdarzeń, przysłowiowe „dzielenie włosa na 

czworo”, długie roztrząsanie, uporczywe myśli, rozpatrywanie szczegółów,  
 naiwność społeczna, 
 problem w stawianiu granic, 
 strach przed podejmowaniem nowych wyzwań, 
 słaba tolerancja na błędy, duża obawa przed ich popełnianiem, 
 nadmierne dążenie do perfekcji, 
 wewnątrzsterowność, trudności w dostosowaniu się do wymogów społecznych, 
 silna potrzeba podejmowania działań głównie wg swojego zamysłu, 
 dociekliwość, 
 skłonność do kontrolowania innych, „szefowanie”, 
 lęk i wycofanie poza domem, wśród bliskich władczość i apodyktyczne zachowania, 
 uczciwość, lojalność, silne poczucie sprawiedliwości, 
 opór przed zmianami, trudności w przystosowaniu do nowej sytuacji, 
 męczliwość układu nerwowego, potrzeba samotności, odpoczynku, 
 w dzieciństwie możliwa niedojrzałość społeczna, 



 zaburzenia sensoryczne, nadwrażliwości i podwrażliwości (słuchowe, wzrokowe, 
węchowe, czuciowe), obgryzanie paznokci, zgrzytanie zębami, możliwość wystąpienia 
przejściowych tików i współruchów, omdlenia, 

 zaburzenia koordynacji ruchowej, niezgrabność ruchowa, potykanie się, wpadanie na 
ludzi i sprzęty, 

 myślenie czarno-białe, 
 empatyczny, intuicyjny związek ze światem przyrody, 
 silna wola, upór i determinacja w dążeniu do celu, 
 czasem rozbieżność między wyrazem twarzy a uczuciami (śmiech, kiedy pojawiają się 

kłopoty), 
 fobie, lęki (owady, ciemność, oddzielenie od matki), 
 często brak umiejętności „odpuszczania”, pamiętliwość, 
 osobowość nieśmiała i zamknięta, mutyzm wybiórczy lub bardzo ekstrawertyczna,  

drażniąca wszystkich wokół, 
 zawieranie przyjaźni najczęściej z jedną koleżanką, która pełni rolę tłumaczki 

zachowań międzyludzkich, 
 trudności w zasypianiu (przestymulowanie) i odpoczywaniu (intensywne procesy 

myślowe), 
 wybiórczości pokarmowe, przywiązywanie wagi do estetyki pożywienia, tworzenie 

własnych schematów żywieniowych, 
 brak poczucia upływającego czasu, trudności w planowaniu i organizacji, 
 nadmierna szczerość, problem w ukryciu prawdziwych uczuć, 
 specyficzny kontakt wzrokowy – trudności w jego utrzymaniu lub przenikliwa 

obserwacja, 
 zainteresowania charakterystyczne dla neurotypowych dziewcząt, lecz bardziej 

intensywnie przeżywane, 
 trudności z koncentacją uwagi, 
 skłonność do monologów, słowotoków, złożone wypowiedzi, wyszukane słownictwo, 
 problemy z organizacją myślenia i wypowiedzi, 
 kłopoty z rozumieniem długich, złożonych komunikatów słownych nie popartych 

materiałem wizualnym, 
 wyłączanie się, zawieszanie, bycie w świecie swoich myśli, 
 trudności w odróżnieniu informacji istotnych od mnie ważnych, 
 dobra spostrzegawczość, zauważanie szczegółów, 
 przewaga funkcji wzrokowych nad słuchowymi, 
 „życie w głowie” – ciągła analiza otaczającej rzeczywistości, bogata wyobraźnia, 
 dosłowna interpretacja słów, 
 zabawy słowem, zainteresowanie językiem, 
 niechęć do rozmów o niczym, „small talków”, 
 trudności w diagnozie aspergerowej dziewczynki, jeśli nie posiada klasycznych, 

chłopięcych cech ZA. 

 



 

 Chłopięce, męskie cechy zespołu Aspergera: 

(mogą również występować u dziewczynek i kobiet lub 
być wymieszane z cechami dziewczęcymi) 
 

 skłonności do monologów, słowotoków, czasem bez kontaktu z rozmówcą, brak 
naprzemienności w komunikacji, brak zainteresowania perspektywą rozmówcy w 
rozmowie oraz brak potrzeby komentowania jego osądów i opinii, magazynowanie 
całości językowych (fraz, zdań), 

 wybiórcza, oparta na ego intencja komunikacji (tworzenie kontaktów językowych na 
własnych zasadach, przy jednoczesnym kontrolowaniu sytuacji), 

 trudności z nawiązaniem i podtrzymaniem rozmowy, 
 wybiórcze słuchanie (skupianie uwagi na interesujących tematach), 
 perfekcjonizm wypowiedzi, język literacki, kwiecisty, sztywny, archaiczny, 
 zaburzenia prozodii języka, mowa monotonna bądź nadmiernie przyspieszona lub 

zwolniona, 
 problemy z odbiorem sygnałów pozawerbalnych, z odczytywaniem mimiki twarzy i 

gestów ciała rozmówcy, 
 trudności z rozumieniem emocji, z empatią, 
 konkretne, dosłowne rozumienie języka, problem z odbiorem  dwuznaczności, 

podtekstów, znaczeń przenośnych i ukrytych, 
 zaburzenia teorii umysłu – trudności z rozumieniem myśli, pragnień, celów, motywów 

działania innych ludzi, z podążaniem za intencją rozmówcy, problem z właściwym 
zinterpretowaniem słów rozmówcy,  

 niska odporność na stres, łatwość popadania w stany depresyjne, napady lęku i 
paniki, 

 sztywne poczucie sprawiedliwości, brak odstępstwa od zasad, 
 poprawianie, upominanie i korygowanie innych ludzi, 
 kolekcjonowanie informacji i faktów, ogromna wiedza na interesujące tematy, 
 problemy z przetwarzaniem słuchowym, 
 „zawieszanie się”, wyłączanie, bycie w swoim świecie, 
 zaburzenia motoryki małej, trudności w rysowaniu, kolorowaniu,  
 problemy z radzeniem sobie z nieoczekiwanymi zmianami, 
 narzucanie własnych reguł, wewnątrzsterowność, 
 intensywność w przeżywaniu emocji, chwiejność emocjonalna, zaburzenia nastroju, 
 potrzeba wykonywania czynności w sposób rytualny, trudność w zaakceptowaniu 

zmian, dążenie do stałości, 
 upór, nieustępliwość bądź pasywność i wycofanie, 



 nieadekwatne do sytuacji reakcje emocjonalne, 
 problemy z koncentracją uwagi, nadruchliwość, rozkojarzenie, 
 problemy z zakresu umiejętności społecznych, trudności w zawieraniu i 

utrzymywaniu przyjaźni, powierzchowne kontakty, 
 tendencja do funkcjonowania na własnych zasadach niezależnie od kontekstu 

społecznego, 
 zagubienie w dostrzeganych szczegółach, detalach, 
 przewaga płatów wzrokowych, uczenie się obrazowe, 
 potrzeba stworzenia świata na własnych zasadach, 
 słaba centralna koherencja (zwracanie uwagi na szczegóły przy niezauważaniu 

całości, kontekstu), 
 trudności w rozumieniu zależności przyczynowo-skutkowych, 
 brak subtelności w wyrażaniu emocji, trudności w odczytywaniu emocji innych, 
 w sytuacjach społecznych opieranie się na intelekcie, nie intuicji, co wywołuje ciągły 

stan napięcia i niepokoju, 
 nietypowy styl uczenia się – duża wiedza z zakresu swoich zainteresowań, problemy z 

uczeniem się i uwagą w obszarach dotyczących innych umiejętności szkolnych, 
 problemy w zakresie planowania, organizacji, terminowego wykonywania zadań, we 

właściwym zarządzaniu czasem, 
 trudności z przyznaniem się do błędu, nadwrażliwość na krytykę, 
 brak umiejętności proszenia o pomoc czy odmawiania, 
 odbiór zachowań innych ludzi jako celowo złośliwych, 
 skłonność do myślenia czarno-białego, 
 zwracanie uwagi na fakty, przedmioty  i działania, mniej na myśli, uczucia i intencje, 
 dążenie do zrozumienia świata fizycznego bardziej niż społecznego, 
 brak lub niewielkie zainteresowanie innymi, 
 nadmierna szczerość, komunikaty wprost, wierność prawdzie, nie ludzkim emocjom, 
 specyficzne poczucie humoru, 
 niezdarność ruchowa, 
 stereotypie ruchowe, 
 nietypowe przetwarzanie sensoryczne. 
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