
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza 

w Przasnyszu 

 

Zasady Przedmiotowego Oceniania z techniki/zajęć technicznych w SP 2 w Przasnyszu 
Strona 1 z 11 
 

 
Przedmiotowe Ocenianie  

z techniki /zajęć technicznych 

 
w Szkole Podstawowej nr 2 w Przasnyszu 

 

 

 

Obowiązujące od 01.09.2015r. zajęcia techniczne/ od 11.09.2017r. technika 

 

Nauczyciel uczący: 

 

 Brykała Ilona 

 

 

 

 

§ 1 

 

1.  Sposoby informowania uczniów i rodziców o zasadach przedmiotowego 

oceniania. 

 

Nauczyciel do 20 września każdego roku szkolnego zapoznaje uczniów z PO z techniki 

uzyskując podpis ucznia na stosownym dokumencie. 

 Informacja ma postać ustną i dotyczy: 

- wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen, 

- kryteriów oceniania, 

- form i narzędzi sprawdzania wiadomości i umiejętności, 

- częstotliwości sprawdzania i oceniania, 

- minimalnej liczbie ocen z przedmiotu, 

- zasady wystawiania ocen semestralnych i rocznych, 

- zasady poprawiania ocen, 

- zasady dotyczące zaliczenia sprawdzianu, na którym uczeń nie był 

- informacji o godzinie pedagogicznej, na której uczeń i rodzice może uzyskać pomoc ze 

strony nauczyciela 

- warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana ocenie z danych zajęć 

edukacyjnych. 

Najistotniejsze informacje dotyczące PO uczniowie otrzymują na piśmie i mają obowiązek 

wkleić je do zeszytu oraz zapoznać z nimi rodziców. Rodzice mają obowiązek złożyć podpis 

informujący, że zapoznali się z przedmiotowym systemem oceniania. 

Nauczyciel odnotowuje informacje o zapoznaniu uczniów z PO z techniki  w dzienniku 

lekcyjnym, a uczniowie składają podpis na stosownym dokumencie. 

 Całość zasad przedmiotowego oceniania z przyrody znajduje się na stronie internetowej 

szkoły/ www.sp2-przasnysz.pl     

 

 

 

 

http://www.sp2-przasnysz.pl/
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§ 2 

Przedmiot oceny 

 

 Ocena osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia opanowania przez niego wiadomości i 

umiejętności rozwiązywania zadań technicznych w stosunku do wymagań edukacyjnych 

wynikających z podstawy programowej. Ocenianie służy zatem do sprawdzenia skuteczności 

procesu dydaktycznego i ma na celu:  

• informowanie ucznia o poziomie jego osiągnieć edukacyjnych i o postępach w tym 

zakresie, 

• wspomaganie ucznia w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

• motywowanie do dalszych postępów w nauce, 

• dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o trudnościach w nauce oraz 

specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

• umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

 

 

§3 

Formy i metody sprawdzania wiedzy. 

 

Ocena osiągnięć jest integralną częścią całego procesu nauczania. Najpełniejszy obraz 

wyników ucznia można uzyskać wówczas, gdy ocenianie będzie systematyczne i oparte na 

różnorodnych sposobach weryfikowania wiedzy oraz umiejętności. W nauczaniu techniki 

ocenie mogą podlegać następujące formy pracy: 

• test, 

• sprawdzian, 

            kartkówka, 

• zadanie praktyczne, 

• zadanie domowe, 

praca w grupach 

            projekty 

• aktywność na lekcji, 

• odpowiedź ustna, 

            prowadzenie zeszytu 

• praca pozalekcyjna (np. konkurs, projekt). 

W ocenianiu szkolnym dąży się do spełnienia wymogów obiektywności poprzez jasność 

kryteriów i procedur oceny. Należy informować uczniów oraz rodziców (prawnych 

opiekunów) o zasadach oce-niania i wymaganiach edukacyjnych wynikających z 

realizowanego programu nauczania, a także o sposobie sprawdzania osiągnięć młodych ludzi. 

Jawna i dobrze uzasadniona ocena jest bowiem dla ucznia źródłem informacji wspierających 

jego rozwój i może być zachętą do podejmowania działań technicznych. 
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Sprawdzian - to określenie stopnia opanowania materiału z zakresu części lub całego działu 

programowego. Sprawdzian powinien być poprzedzony powtórzeniem, zapowiedziany na 

tydzień przed wyznaczonym terminem i zapisany w dzienniku. Nauczyciel zapowiadając 

sprawdzian podaje jednocześnie zakres obowiązującego materiału. Obowiązkiem ucznia jest 

przystąpienie do sprawdzianu.  

Czas przewidziany na  przystąpienie do napisania zaległej pracy wynosi 1 tydzień od powrotu 

ucznia do szkoły lub ustalany jest indywidualnie z nauczycielem.  

Odpowiedzi na sprawdzianie są punktowane. Przy przeliczeniu punktów na ocenę obowiązuje 

skala: 

 0%-29% ndst 

 30%-49% dop 

 50%-74% dst 

 75%-89% db     

 90%-99% bdb 

       -   100% cel 

 

Nauczyciel jest zobowiązany do oddania sprawdzonych i ocenionych sprawdzianów i 

kartkówek najpóźniej dwa tygodnie po ich przeprowadzeniu. 

W trakcie sprawdzianów, uczeń zobowiązany jest do zachowania szczególnej dyscypliny. 

W przypadku kontaktowania się uczniów między sobą w czasie pisania nauczyciel ma prawo 

do obniżenia oceny uczniom lub uczniowi.  

 

 

Kartkówka - to rodzaj pracy pisemnej sprawdzającej stopień przyswojenia materiału z 

ostatnich trzech lekcji lub ostatniej jednostki lekcyjnej. Stosuje się ją w zależności od potrzeb 

nauczyciela, bez konieczności wcześniejszej powtórki i zapowiedzi.  

 

Odpowiedzi będą punktowane i procentowo przeliczane na oceny.  

 

Odpowiedź ustna - nauczyciel ma prawo do sprawdzenia wiedzy ucznia w formie ustnej z 

trzech ostatnich jednostek lekcyjnych. Przy odpowiedzi ustnej, ocenianiu podlegają poziom 

merytoryczny, poprawne stosowanie terminów i nazw techniczych oraz kultura wypowiedzi. 

Wystawiając ocenę za wypowiedź ustną nauczyciel dokonuje jej uzasadnienia. 

 

Kryteria oceny wypowiedzi ustnej 

- zawartość merytoryczna 1-5 pkt. 

- posługiwanie się terminologią techniczą 1-3 pkt. 

- sposób prezentacji 1-3 pkt. 

 

10-11 - ocena celująca 

 9 - ocena bardzo dobra 

7-8 - ocena dobra 

5-6 - dostateczna 

4 - dopuszczająca 

0-3 – niedostateczna 

 

Prowadzenie zeszytu – Każdy uczeń zobowiązany jest do prowadzenia zeszytu 

systematycznie i starannie. 
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 Zeszyty  sprawdzane są według schematu: 

- systematyczność prowadzenia zeszytu ( kompletność  wykonywanych ćwiczeń, zadań 

domowych) – 7 pkt. 

- estetyka ( staranność pisma, itp.) –3 pkt. 

10 - celujący 

9 - bardzo dobry 

8, 7 - dobry 

6 - dostateczny 

5 - dopuszczający 

4-0 – niedostateczny 

 

Zeszyt ucznia podlega ocenie w zależności od potrzeb. 

 

Praca na lekcji – Podczas wykonywania prac uczniowie zachowują szczególną ostrożność i 

dostosowują się bezwzględnie do poleceń prowadzącego. Z  narzędzi technicznych uczniowie 

korzystają tylko za zgodą i w obecności nauczyciela. 

Nauczyciel może ocenić aktywność ucznia na lekcji. Systematyczność pracy na lekcji ucznia 

można oceniać znakiem plus (+), znakiem minus (-). 

- 3 plusy otrzymane przez ucznia to ocena bardzo dobra  

 - 3 minusy to ocena niedostateczna (w rubryce aktywność). 

 

Kryteria oceny pracy w grupie 

 

 zaangażowanie w pracę grupy 

 realizacja wyznaczonego zadania 

 pełnione funkcje i role 

 rozumienie osobistej sytuacji w grupie 

 umiejętności pracy w grupie 

 

Wymagania na poszczególne oceny:  

 

niedostateczna dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra 

Przeszkadza 

członkom grupy 

w pracy 

Nie wykonuje 

wyznaczonej 

pracy w 

określonym 

czasie 

Zajmuje się 

innymi sprawami 

Nawet przy 

pomocy kolegów 

i nauczyciela nie 

wykonuje zadania 

Na czas 

wykonuje tylko 

część zadanej 

pracy Czasami 

przeszkadza 

innym 

Realizuje przy 

pomocy kolegów 

lub nauczyciela 

tylko część zadań 

Czasami nie 

wywiązuje się z 

pełnionych w 

grupie funkcji 

Pracuje przy 

wykonaniu 

większości zadań 

ale zdarza mu się 

nie akceptować 

przynależności do 

danej grupy 

Realizuje 

większość zadań 

sam  

Zgodnie z 

predyspozycjami 

potrafi wykonać 

niektóre funkcje w 

Jest 

zdyscyplinowany 

Wnosi pozytywny 

wkład w pracę 

grupy 

Wykonuje zadanie 

w wyznaczonym 

czasie 

Konsekwentnie 

wykonuje swoją 

pracę 

Wykonuje zgodnie  

z predyspozycjami 

przydzielone 

Zaangażowany w 

pracę w grupie 

Wykazuje inicjatywę 

Angażuje wszystkich 

do pracy 

Pomaga kolegom 

mającym trudności 

Samodzielnie 

podejmuje się 

realizacji zadania  

Przyjmuje na siebie 

wiele zadań 

Zdyscyplinowany 

Potrafi pokierować 
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Nie wywiązuje się 

(lub rzadko) z 

powierzonych 

zadań i funkcji 

Nie uświadamia 

sobie własnych 

trudności we 

współdziałaniu 

Nie docenia pracy 

innych, 

negatywnie 

dominuje w 

grupie 

Nie przyjmuje do 

wiadomości 

informacji 

zwrotnych 

nauczyciela i 

kolegów na temat 

jego pracy w 

zespole 

Rzadko  chwali 

wkład pracy 

innych  

Nie szanuje 

zdania innych 

grupie 

Akceptuje opinie 

nauczyciela i 

kolegów na temat 

swojej pracy w 

grupie 

Potrafi pochwalić 

kolegów za pracę  

ale zdarza mu się 

również i ich 

krytyka 

 

 

funkcje  ale próbuje  

podejmować inne 

Dostrzega swoje 

wady pracy w 

grupie i stara się je 

likwidować  

Tolerancyjny 

Docenia pracę 

innych 

członkami zespołu 

Pełni wiele funkcji 

Potrafi wskazać swoje 

mocne i słabe punkty 

pracy w grupie 

Potrafi ocenić pracę 

innych, stwarza 

pozytywną atmosferę 

podczas pracy, 

szanuje innych 

 

 

Zadania domowe 

 

Celem zadawania prac domowych jest rozwijanie zainteresowań ucznia,, motywacja do nauki,  

organizacja i planowanie samouczenia się . 

 Uczeń ma obowiązek systematycznego odrabiania prac domowych. 

 Nauczyciel określa zasady wykonania zadania - sposób, termin 

 Uczeń ma obowiązek przestrzegania terminu wykonania zadania 

 Nauczyciel dostosowuje termin realizacji zadania do stopnia jego trudności 

 Nauczyciel sprawdza wykonane zadania w wyznaczonym terminie 

 Za wykonane zadanie uczeń może otrzymać ocenę lub „+”(w zależności od stopnia 

trudności zadania lub sposobu jego wykonania) 

 Postawienie „parafki” przy wykonanym zadaniu oznacza, że nauczyciel sprawdzał 

wykonanie zadania, ale nie sprawdzał jego zawartości merytorycznej 

 Brak pracy domowej zostaje odnotowany przez nauczyciela za pomocą oceny 

niedostatecznej lub „ –  ”(jeżeli uczeń zgłosił wcześniej brak zadania nauczycielowi) 

 Uczeń ma możliwość poprawy oceny po wykonaniu zadania w terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela 

 Nauczyciel może odmówić wyznaczenia kolejnego terminu poprawy pracy domowej, 

jeżeli uczeń jest niesystematyczny, ma nieodpowiedni stosunek do przedmiotu, 

lekceważy swoje obowiązki 

 Ocenianie prac następuje zgodnie z umową dotyczącą konkretnej pracy 

 

Elementy brane pod uwagę przy ocenie pracy domowej: 

- właściwa treść zadania 

- wykonanie i estetyka 

 

Projekt/ Prezentacja 

 

Uczniowie mogą pracować w grupach opracowując projekt/prezentację , którego temat 

zostaje wybrany przez nauczyciela lub zgłoszony przez ucznia lub grupę uczniów. 

 

Przy ocenie projektu brane są pod uwagę następujące elementy: 

Zawartość merytoryczna projektu- 4 

Pomysłowość- 3 pkt 
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Estetyka pracy-3 pkt 

Sposób przekazania wiedzy- 4 pkt 

Umiejętność współpracy w grupie- 3pkt 

Podanie, ilość oraz rodzaj  materiałów źródłowych-3pkt 

20- 18–cel 

17-15- bdb 

14- 12- db 

11- 9- dst 

8-7- dop 

 

Prace wytwórcze, plastyczne, plakat  
 

Ocenie podlega przekaz, pomysł i  wykonanie 

Celująca- jasny, zrozumiały, jednoznaczny, właściwie dobrana symbolika, oryginalny, 

Niepowtarzalny. Przemyślana kompozycja, robi wrażenie na odbiorcy, ciekawy pod 

względem użytej techniki, wymagał dużego nakładu pracy 

Bardzo dobry –jasny, ciekawy, zastanawiający. Poprawnie zakomponowany, litery i rysunki 

są bardzo starannie wykonane. 

Dobry-  budzący wątpliwości, niejednoznaczny. Tradycyjny, stereotypowy, powtarzający 

schemat. Kompozycja poprawna, staranne wykonani. 

Dostateczny- trudny do wyjaśnienia, wyraźny brak koncepcji. Nie robi dobrego wrażenia na 

odbiorcy, jest nijaki, niestarannie wykonany. Plakat jest wyraźnie niedokończony, wygląda 

nieestetycznie, wykonany jest niestarannie 

Niedostateczny- Nie wiadomo o co chodziło wykonawcom. Plakat jest wyjątkowo niedbale 

wykonany, porwany, pognieciony, nieczytelny. 

 

Udział w konkursach 

Uczniowie, którzy biorą udział w konkursach  i otrzymali przynajmniej 70% punktów 

możliwych do zdobycia otrzymują ocenę celującą. (ocenianie bieżące) 

 

Dwa razy w semestrze uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie bez podania przyczyny (nie 

dotyczy zapowiedzianych sprawdzianów). Zgłoszenie nieprzygotowania powinno nastąpić 

przed rozpoczęciem lekcji. 

 

§4. 

Tryb i warunki poprawy oceny cząstkowej. 

 

Uczeń ma prawo do poprawy  oceny cząstkowej z prac pisemnych. Ocenę można poprawiać 

tylko jednorazowo. Czas przewidziany na przystąpienie do napisania zaległej pracy wynosi 

jeden tydzień od powrotu ucznia do szkoły lub ustalany jest indywidualnie z nauczycielem.  

Nauczyciel może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu poprawiania oceny w przypadku 

choroby ucznia lub usprawiedliwionej nieobecności w szkole, nie związanej z chorobą. 

Uczeń dokonuje poprawy oceny na lekcji lub w sposób określony przez nauczyciela. 

Prace pisemne poprawiamy pisemnie.  

Ocena poprawiona zostaje wpisana do dokumentacji szkolnej (w dzienniku lekcyjnym po 

ukośniku „2/4”). Do średniej brana jest pod uwagę ocena z poprawy. 

W przypadku uzyskania oceny niższej podczas poprawy uczeń otrzymuje poprzednią ocenę 

z pracy. 
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§5. 

Sposób wystawiania oceny semestralnej i rocznej. 

 

Przyjęto poniższe wartości ocen cząstkowych uwzględniających plusy i minusy: 

 

  

Ocena Wartość oceny 

1 1,00 

1+ 1,50 

2- 1,75 

2 2,00 

2+ 2,50 

3- 2,75 

3 3,00 

3+ 3,50 

4- 3,75 

4 4,00 

4+ 4,50 

5- 4,75 

5 5,00 

5+ 5,50 

6 6,00 

 

 

 

Oceny za 1 semestr  posiadają plusy i minusy i  wystawia się je na podstawie średniej  ocen 

cząstkowych zawartych w następujących przedziałach: 

 

 

Ocena Próg 

Celujący 5,51 – 6,00 

Bardzo dobry + 5,25 – 5,50 

Bardzo dobry 4,76 – 5,24 

Bardzo dobry - 4,51 – 4,75 

Dobry + 4,25 – 4,50 

Dobry 3,76 – 4,25 

Dobry -  3,51 – 3,75 

Dostateczny + 3,25 –3,50 

Dostateczny 2,76 – 3,24 

Dostateczny - 2,51 – 2,75 

Dopuszczający + 2,25 – 2,50 

Dopuszczający 1,76 – 2,24 

Dopuszczający - 1,51 – 1,75 

Niedostateczny 0,00 – 1,50 
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Oceny roczne są ocenami całkowitymi i wystawia się je min. na podstawie średniej ocen 

cząstkowych uzyskanych przez ucznia w całym roku szkolnym, zawartych w następujących 

przedziałach: 

 

 

 

 

Pozostałe ustalenia: 

Ocena roczna jest nie tylko średnią arytmetyczną ocen za I i II semestr,  nauczyciel ma 

prawo podwyższyć  uczniowi ocenę śródroczną i roczną powyżej średniej jeśli: 

- uczeń bierze udział w konkursach przyrodniczych różnego szczebla; 

- czynnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych; 

- zgłasza chęć przygotowania  prezentacji, referatów i innych prac domowych. 

Inne formy aktywności ucznia: systematyczne prowadzenie zeszytu/ odrabianie prac 

domowych/ przystępowanie w pierwszym terminie do sprawdzianów i innych prac pisemnych 

Ocena semestralna powinna być zbudowana z minimum: 3 ocen 

 

 

 

§5. 

Tryb i warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana. 

 

Na 14 dni przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej uczniowie i ich rodzice zostaną 

poinformowani wpisem w e-dzienniku o przewidywanych ocenach dla dziecka. 

Rodzice uczniów, którzy zagrożeni są oceną niedostateczną z przedmiotu, poinformowani 

zostaną przez wychowawców o w/w ocenie na jeden miesiąc przed radą klasyfikacyjną w 

formie pisemnej lub w przypadku nieobecności za pośrednictwem poczty. 

Uczeń ma prawo poprawić przewidywaną ocenę z przedmiotu o ile zostanie zachowany tryb 

odwołania. 

Poprawa oceny semestralnej lub rocznej ma formę pisemnego sprawdzianu  

 

§6. 

Sposoby informowania rodziców i uczniów o osiągnięciach uczniów w nauce.  

Formy kontaktów z rodzicami. 

 

Uczniowie uzyskują informację na temat postępów w nauce poprzez: 

1. omawianie wszystkich testów, sprawdzianów, kartkówek oraz wybranych prac domowych, 

2. komentarze w formie ustnej lub pisemnej, 

3.informację o zasadach oceniania z techniki  na początku roku szkolnego. 

 

Rodzice uzyskują informacje na temat postępów ich dziecka na lekcjach techniki poprzez: 

1. rozmowy indywidualne z nauczycielem  w czasie zebrań klasowych i na spotkaniach 

indywidualnych, 

Ocena Próg 

Celujący 5,51 – 6,00 

Bardzo dobry 4,51 – 5,50 

Dobry 3,51 – 4,50 

Dostateczny 2,51 – 3,50 

Dopuszczający 1,51 – 2,50 

Niedostateczny 0,00 – 1,50 
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2. zapisy w zeszycie przedmiotowym, 

3. korespondencję listowną, 

4. e-dziennik, 

5. inną formę ustaloną wspólnie (rodzic – nauczyciel). 

 

 

 

§7 

Ogólne wymagania na poszczególne oceny z techniki/zajęć technicznych dla klasy IV- IV 

 
w klasyfikacji semestralnej i rocznej. 

 

Kryteria oceniania 

Oceniając osiągnięcia, należy zwrócić uwagę na: 

rozumienie zjawisk technicznych, 

umiejętność wnioskowania, 

czytanie ze zrozumieniem instrukcji urządzeń i przykładów dokumentacji technicznej, 

czytanie rysunków złożeniowych i wykonawczych,  

umiejętność organizacji miejsca pracy, 

właściwe wykorzystanie materiałów, narzędzi i urządzeń technicznych, 

przestrzeganie zasad BHP, 

dokładność i staranność wykonywania zadań. 

 

Ocenę osiągnięć ucznia można sformułować z wykorzystaniem zaproponowanych kryteriów 

odnoszących się do sześciostopniowej skali ocen. 

 

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie 

zadania samodzielnie, a także starannie i poprawnie pod względem merytorycznym. 

Opanował wymaganą wiedzę i umiejętności, wykazuje się dużym zaangażowaniem na lekcji, 

a podczas wykonywania praktycznych zadań przestrzega zasad BHP, bezpiecznie posługuje 

się narzędziami i dba o właściwą organizację miejsca pracy. 

 

Stopień bardzo dobry przysługuje uczniowi, który pracuje systematycznie i z reguły 

samodzielnie oraz wykonuje zadania poprawnie pod względem merytorycznym. Ponadto 

wykonuje działania techniczne w odpowiednio zorganizowanym miej-scu pracy i z 

zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa. 

 

Stopień dobry uzyskuje uczeń, który podczas pracy na lekcjach korzysta z niewielkiej 

pomocy nauczyciela lub koleżanek i kolegów. W czasie wykonywania prac praktycznych 

właściwie dobiera narzędzia i utrzymuje porządek na swoim stanowisku pracy. 

 

Stopień dostateczny przeznaczony jest dla ucznia, który pracuje systematycznie, ale podczas 

realizowania działań technicznych w dużej mierze korzysta z pomocy innych osób, a treści 

nauczania opanował na poziomie niższym niż dostateczny. 

 

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który z trudem wykonuje działania zaplanowane do 

zrealizowania podczas lekcji, ale podejmuje w tym kierunku starania. Na sprawdzianach 
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osiąga wyniki poniżej oceny dostatecznej. Pracuje niesystematycznie, często jest 

nieprzygotowany do lekcji. 

 

Stopień niedostateczny uzyskuje uczeń, który nie zdobył wiadomości i umiejętności 

niezbędnych do dalszego kształcenia. W trakcie pracy na lekcji nie wykazuje zaangażowania, 

przeważnie jest nieprzygotowany do zajęć i lekceważy podstawowe obowiązki szkolne. 

 

Podczas oceniania osiągnięć uczniów poza wiedzą i umiejętnościami należy wziąć pod 

uwagę: 

aktywność podczas lekcji, 

zaangażowanie w wykonywane zadania, 

umiejętność pracy w grupie, 

obowiązkowość i systematyczność, 

udział w pracach na rzecz szkoły i ochrony środowiska naturalnego. 

W wypadku techniki trzeba ponadto uwzględnić stosunek ucznia do wykonywania działań 

praktycznych. Istotne są też: pomysłowość konstrukcyjna, właściwy dobór materiałów, 

estetyka wykonania oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Ocena powinna przede 

wszystkim odzwierciedlać indywidualne podejście ucznia do lekcji, jego motywację i 

zaangażowanie w pracę. 
 

§8 

 

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych w klasach IV-VI na lekcjach przyrody 

 

 

DYSGRAFIA 

 

Wymagania merytoryczne co do oceny pracy pisemnej są takie same, jak dla innych uczniów, 

sprawdzenie pracy może być niekonwencjonalne. Np. jeśli nauczyciel nie może przeczytać 

pracy ucznia może go poprosić, aby uczynił to sam lub przepytać ustnie z tego zakresu 

materiału. Może skłonić ucznia do pisania pracy na komputerze ( prace domowe itp.). 

 

DYSORTOGRAFIA 

 

Błędny ortograficzne nie wpływają na ocenę z pracy pisemnej, co nie zwalnia ucznia z nauki 

ortografii i gramatyki. 

 

DYSLEKSJA 

 

Na lekcjach przyrody w następujący sposób dostosowuje się wymagania edukacyjne dla 

uczniów z dysleksją: 

 

  Unikanie głośnego odpytywania z czytania przy całej klasie. 

   Kontrola przez nauczyciela stopnia rozumienia samodzielnie przeczytanych przez ucznia 

poleceń, szczególnie podczas sprawdzianów. 

    Ze względu na wolne tempo czytania n-el może zmniejszyć ilość zadań do wykonania w 

przewidzianym dla całej klasy czasie lub wydłużyć czas pracy ucznia. Sprawdziany i 

klasówki układane są dla klasy na 30 minut tak by dyslektyk swobodnie napisał w 45 minut.  

     Nauczyciel ogranicza tekst do czytania i pisania do niezbędnych notatek, których nie ma w 

podręczniku przedmiotowym, jeśli to możliwe daje dziecku gotową notatkę do wklejenia. 
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    Pisemne sprawdziany n-el ogranicza do sprawdzenia wiadomości, stosuje testy wyboru, 

zdania niedokończone, teksty z lukami – pozwoli to uczniowi na skoncentrować się na 

kontrolowanej tematyce, a nie na poprawności piania. 

    W zadaniach dotyczących obliczeń (np.skala), zezwala się dziecku na ustne 

skomentowanie wykonanych działań. Oceniane jest poprawne rozumowanie, a nie tylko 

poprawność wyniku końcowego. 

 

    Nauczyciel stosuje różne formy i metody podczas lekcji: 

- uwzględnia trudności z zapamiętywaniem nazw,  

- częściej powtarza materiał z uczniem, 

- wprowadza w nauczanie metody aktywne angażujące jak najwięcej zmysłów 

(ruch, dotyk, słuch) używa wielu pomocy dydaktycznych, 

- często ocenia prace domowe. 

 

UCZEŃ ZDOLNY 

 

- indywidualizacja, stopniowanie trudności, 

- udzielanie pomocy koleżeńskiej, 

- powierzanie odpowiedzialnych ról, 

- tworzenie sytuacji dydaktycznych, które będą wyzwaniem i źródłem satysfakcji, 

- umożliwianie wykazania się wiedzą w konkursach przedmiotowych. 

 

 

 

UCZEŃ Z ADHD 

 

- wyznaczanie konkretnego celu i dzielenie zadań na mniejsze możliwe do zrealizowania, 

- pomaganie uczniowi w skupieniu się na wykonywaniu jednej czynności 

- wydawanie jasnych precyzyjnych poleceń na raz tylko jedno polecenie, 

- skracanie zadań – dzielenie ich na części, 

- zadawanie małych partii materiału, 

 

- skracanie prac domowych, 

- dzielenie dłuższych sprawdzianów na części, 

- wydłużanie czasu odpowiedzi, 

- angażowanie ucznia w konkretne działania, 

- przypominanie o regułach, 

- opracowanie zrozumiałego dla ucznia kontraktu, 

- szukanie przekazywanie uczniowi informacji nt. sposobu rozładowywania napięcia, które są 

akceptowane w klasie. 

 


