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WOS 
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA – WOS w klasach I i II 

(obowiązują od roku szkolnego 2015/2016, zgodnie z nową podstawą programową) 

Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 

1. Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004r. w sprawie oceniania,

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych z późniejszymi zmianami. 

2. Statut Szkoły 

3. Szkolny System Oceniania 

4. Podstawa programowa dla gimnazjum

Nauczanie wiedzy on społeczeństwie odbywa się według programu 77/1/2009/2016
wydawnictwa Nowa Era autorstwa Teresy Kowalewskiej. 

Wykorzystujemy podręczniki autorstwa: 

1. kl. I – Iwona Janicka, Aleksandra Kucia, Tomasz Maćkowski

2. kl. II – Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia, Tomasz Maćkowski

Program realizowany jest w ciągu 2 godzin w trzyletnim cyklu nauczania, w przedziale: 

1. kl. I - 1 godzina tygodniowo,

2. kl. II - 1 godzina tygodniowo.

Wiedza o społeczeństwie jest przedmiotem o charakterze interdyscyplinarnym, którego celem 

jest przygotowanie uczniów do świadomego życia w społeczeństwie. Ze względu na specyfikę 

problematyki, ocena z wiedzy o społeczeństwie uwzględnia przede wszystkim aktywność ucznia. 

Oceniając bierzemy pod uwagę szczególnie: 

a) aktywne uczenie się poprzez działanie, a więc nabycie umiejętności w zakresie uczenia się,

myślenia, poszukiwania, doskonalenia się, komunikowania i współpracy, 

b) wiedzę merytoryczną.

NARZĘDZIA POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW. 

1. Ocena osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących

narzędzi: 

- odpowiedzi ustnych, 

- sprawdzianów, 

- prac domowych – w tym referatów, 

- prac długoterminowych – projektów, 

- przygotowania do lekcji, 

- aktywności, 

- pracy w grupie. 

SPOSÓBY USTALANIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I KOŃCOWOROCZNEJ 
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      Obszary 

aktywności 

Częstotliwość Skala ocen 

Sprawdziany  Nie mniej niż 1  Skala:  od 95% do 100% - bdb.  

Skala:  od 75% do 94%  - db. 

Skala:  od 50% do 74%  - dst. 

Skala:  od 40% do 50%  - dop. 

Skala:  od 0% do 40%    - ndst. 

Odpowiedzi ustne 1 -  2 w  ciągu 

semestru 

Kryteria oceny odpowiedzi ustnej: 

- umiejętność zanalizowania tematu,   

-  sformułowana głównej myśli,  

-   logiczne uzasadnienie własnego stanowiska, 

-   umiejętność selekcjonowania materiału                         

-  fakty mieszczące się w programie, 

- fakty wykraczające poza program, 

-  umiejętność formułowania wniosków  

-  synteza i ocena, 

-  styl wystąpienia  

-  samodzielność i płynność wypowiedzi, 

-    bogate słownictwo. 

Uczeń może otrzymać ocenę celującą za samodzielne 

przemyślenia. 

Praca domowa W zależności od 

potrzeb 

Oceniamy słownie lub stopniem, następujące 

umiejętności: 

 poprawność merytoryczna,  

 kompletność pracy, 

 oryginalność, 

 samodzielność, 

 

Praca w grupach W zależności od Kryteria oceny :  
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potrzeb - wyczerpanie zagadnienia,  

-poprawność merytoryczna,  

-wkład własny w opracowaniu tematu,  

-oryginalność metod i środków,  

-warstwa ikonograficzna,  

-umiejętność prezentacji na forum klasy.  

Projekt  W zależności od 

potrzeb 

Oceniana będzie poprawność merytoryczna i estetyczna 

przygotowanego projektu oraz wkład pracy 

poszczególnych uczniów.  

Referaty – 

indywidualne 

i grupowe 

W zależności od 

potrzeb 

Przy referatach indywidualnych – samodzielność,  przy 

grupowych – wkład pracy poszczególnych uczniów.  

 

 

Sposób wyliczania oceny śródrocznej i końcoworocznej 

 Tabela do wyliczenia oceny dla jednego ucznia 

Obszary 

oceniane 

Sprawdzia

ny  

Odpowiedzi 

ustne 

Praca 

domowa 

Praca w 

grupach 

Projekt 

 

Referaty 

Średnia ocen            

Waga ważności 10 6 3 3 4 3 

Iloczyn średniej 

oceny i wagi 

ważności 

           

  

  Suma średnich ocen z każdego obszaru  x  waga ważności    

Ocena  = ---------------------------------------------------------------------------------- = --------------- 

    Suma wag ważności      29  

Uwaga:  
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Pytania kierowane do uczniów podczas odpytywania będą zadawane według wymagań zawartych w 

poniższej tabeli.  

Ocena niedostateczna 

1. ocenę tę uzyskuje uczeń, który nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą. 

1. Ocena dopuszczająca (K) Uczeń zna: 

1. reguły postępowania w grupach, 

2. reguły prawa i praworządności, 

3. etapy rozwoju psychofizycznego człowieka. 

4. pojęcie społeczeństwa, narodu i państwa, 

5. istotę samorządności, 

6. istotę wymagań stawianych przed człowiekiem, 

7. swoje związki z narodem i ojczyzną. 

8.  Uczeń potrafi - rozróżnić postępowania zgodne i niezgodne 

9. z obowiązującymi zasadami, 

10. określić swoje miejsce w społeczeństwie, 

11. określić swoje prawa i obowiązki. 

Ocena dostateczna (K+P)  – wymagania na ocenę dopuszczającą i dodatkowo. Uczeń zna: 
1. zasady demokracji, 

2. pojęcia dotyczące symboliki narodowej. 

3. zasady funkcjonowania demokracji, 

4. pojęcia obywatelstwa, patriotyzmu, 

5. mechanizmy funkcjonowania samorządu lokalnego. 

6. rozpoznać sytuacje zagrażające bezpieczeństwu, 

7. podmiotowo traktować innych, 

8. określić przejawy poczucia obywatelstwa: patriotyzm w życiu codziennym, 

9. wskazać na funkcjonowanie procedur demokratycznych w otaczającym go 

10. świecie. 

Ocena dobra (K+P+R)  – wymagania na ocenę dostateczną i dodatkowo: 

Uczeń zna: 

1. zmiany emocjonalne zachodzące na różnych etapach życia człowieka, 

2. procedury obowiązujące w samorządzie terytorialnym i szkolnym, 

3. czynniki narodo- i państwotwórcze, zasady komunikowania się i asertywności, 

4. funkcje rodziny. 

5. mechanizmy funkcjonowania społeczeństwa, 

6. Rozumie - konieczność istnienia państwa, 

7. podstawowe problemy swojego regionu i swojej szkoły, 

8. potrzebę aktywności społecznej i odpowiedzialności za wspólne dobro. 

9. określić swoją tożsamość, 

10. wpływać na zachowanie grupy rówieśniczej, 

11. regulować swoje kontakty i relacje z otoczeniem, 

12. bronić własnych praw oraz praw innych ludzi 

13. ustalić hierarchię własnych potrzeb, 
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14. określić relacje państwo – obywatel, 

15. prezentować postawę tolerancji, 

16. formułować oczekiwania wobec rodziny. 

Ocena bardzo dobra (K+P+R+D)  – wymagania na ocenę dobrą i dodatkowo: 

1. normy moralne obowiązujące w życiu publicznym, 

2. strukturę samorząd terytorialnego, 

3. swoje miejsce w procedurach demokratycznych, 

4. swoje prawa i obowiązki. 

5. Uczeń rozumie: 

6. znaczenie tolerancji oraz prawa do prezentowania własnych poglądów, 

7. przemiany zachodzące w społeczeństwie polskim, 

8. istotę społeczeństwa obywatelskiego. 

9. aktywnie uczestniczyć w pracach samorządu, 

10. kontrolować własne postępowanie, podejmować decyzje, wygłaszać poglądy, 

11. interpretować różne źródła informacji, 

12. rozwiązywać problemy, kreować działalność samorządu, 

13. ocenić dorobek własnego narodu i kontakty 

14. z innymi państwami, 

15. ocenić otaczającą go rzeczywistość. 

Ocena celująca  (K+P+R+D) Uczeń  dodatkowo zna: 
1. problemy kraju i świata, 

2. procedury dochodzenia swoich praw. 

3. potrzebę reagowania na zło, 

4. krytycyzm wobec otaczającej rzeczywistości, 

5. potrzebę wyrażania własnych emocji, oczekiwań i potrzeb, 

6. samodzielnego dokonywania wyborów i podejmowania decyzji. 

7. Uczeń potrafi: 

8. określić swoją tożsamość kulturową, 

9. samodzielne realizować projekty i przedsięwzięcia, 

10. odważnie głosić swoje poglądy, 

11. zdecydowanie reagować na zło, 

12. rozwiązywać konflikty i szukać ich źródeł 

13. Wymagania programowe. 

14. Wymagania programowe na poszczególne oceny: konieczne, podstawowe, 

15. rozszerzające i dopełniające. 

. 

Przedmiotowe Systemy Oceniania określają: 

1. wymagania edukacyjne 

2. sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 

3. zasady poprawiania ocen cząstkowych 

4. zasady sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia w przypadku jego dłuższej 

nieobecności 

5. sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów 

6. wymagania i zasady oceniania uczniów o szczególnych wymaganiach 

edukacyjnych 
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7. wagę poszczególnych ocen cząstkowych i ich wpływ na ocenę klasyfikacyjną 

8. zasady poprawiania ocen klasyfikacyjnych śródrocznych 

9. zasady udostępniania do wglądu uczniom i ich rodzicom sprawdzonych i 

ocenionych pisemnych prac kontrolnych. 

Przedmiotowy System Oceniania z wiedzy o społeczeństwie 

Założenia ogólne: 

Wiedza o społeczeństwie jest specyficznym przedmiotem ze względu na bezpośredni 

związek treści lekcji z codziennym życiem oraz ze względu na interdyscyplinarny 

charakter. Przedmiot składa się z kilku modułów : wychowanie obywatelskie, 

wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym, wychowanie do życia w 

rodzinie, elementy ratownictwa i obrony cywilnej 

Sprawdzenie przydatności pozyskiwanej wiedzy i umiejętności następuje często 

natychmiast . Dlatego też na bieżące oceny składa się przede wszystkim ocenianie 

aktywności ucznia na lekcji przejawiające się gotowością udziału do udziału w 

zajęciach /uczestnictwo w dyskusji, stawianie pytań, udzielanie odpowiedzi , 

formułowanie problemów do dyskusji, wyciąganie i formułowanie wniosków, 

wyrażanie własnych poglądów, argumentowanie swoich przekonań, posługiwanie się 

podręcznikiem , aktami prawnymi i innymi źródłami wiedzy/. 

Ocenę bieżącą uczeń może otrzymać także z indywidualnej odpowiedzi ustnej , 

notatki z lekcji , pisemnej pracy domowej, sprawdzianu, kartkówek. 

Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów: 

1. ocena aktywności ucznia, 

2. odpowiedz ustna obejmująca materiał z trzech ostatnich lekcji, 

3. sprawdzian wiadomości po zakończeniu każdego działu poprzedzony lekcją 

powtórzeniową i zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem, 

4. kartkówki niezapowiedziane obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji, 

5. samodzielne wykonywanie zadań i ćwiczeń, 

6. przygotowywanie pomocy do zajęć, 

7. zbieranie i analizowanie materiałów na określony temat, 

8. udział w pracach grupowych. 

Oceny wystawiane są w formie stopni w sześciostopniowej skali ocen. 

Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który: 

1. wyróżnia się szeroką, samodzielnie zdobytą wiedzą, wybiegającą poza 

program nauczania WOS, 

2. posiadł umiejętność samodzielnego korzystania z różnych źródeł wiadomości, 

3. samodzielnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne na określony temat, które 

są wzorowe zarówno pod względem merytorycznym, jak i językowym, 

4. nie boi się wypowiadać własnych, nawet kontrowersyjnych, opinii i sądów, które 

potrafi prawidłowo, przekonująco uzasadnić, 

5. potrafi jasno precyzować pytania dotyczące wielu złożonych problemów, 

6. doskonale zna szeroką terminologię przedmiotową, swobodnie się nią 

posługuje, 

7. wykazuje doskonałą orientację w aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i 

społecznej Polski oraz w sytuacji międzynarodowej. 

Ocenę bardzo dobrą może uzyskać uczeń, który: 
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1. opanował w pełnym stopniu wiadomości i umiejętności przewidziane 

programem nauczania, 

2. sprawnie, samodzielnie posługuje się różnymi źródłami wiedzy, 

3. rozumie i poprawnie stosuje poznaną terminologię, 

4. samodzielnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne na określony temat, 

wykorzystując wiedzę zdobytą w szkole i poza nią, 

5. potrafi oceniać zachowania innych ludzi, 

6. umie współpracować w grupie, 

7. aktywnie uczestniczy w lekcjach. 

Ocenę dobrą może otrzymać uczeń, który: 

1. nie opanował całego materiału określonego programem nauczania , ale nie 

utrudnia mu to głębszego i pełniejszego poznania wiedzy podstawowej, 

2. rozumie genezę, przebieg i skutki wielu zjawisk zachodzących we 

współczesnym świecie i Polsce, 

3. rozumie podstawowe reguły i procedury życia politycznego i gospodarczego, 

4. poprawnie posługuje się prostymi źródłami informacji, 

5. wykonuje samodzielnie typowe zadania polegające na ocenianiu, 

selekcjonowaniu, wartościowani, uzasadnianiu, 

6. umie formułować proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne. 

Ocenę dostateczna może otrzymać uczeń, który: 

1. opanował minimum wiadomości określonych programem nauczania, 

2. potrafi formułować schematyczne wypowiedzi ustne i pisemne, 

3. umie posługiwać się często pod kierunkiem nauczyciela, prostymi środkami 

dydaktycznymi wykorzystywanymi na lekcji. 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

1. ma luki w wiadomościach, nie opanował także wszystkich umiejętności 

przewidzianych w programie, ale nie uniemożliwia mu to dalszego poznawania 

treści programowych w następnych etapach edukacji, 

2. zadania i polecenia, które uczeń wykonuje, często przy znacznej pomocy 

nauczyciela, mają niewielki stopień trudności. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

1. nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych programem 

nauczania, 

2. nie potrafi, nawet przy znacznej pomocy nauczyciela, korzystać z prostych 

środków dydaktycznych, 

3. nie potrafi, bowiem nie zna i nie rozumie podstawowej terminologii stosowanej 

na lekcji, formułować nawet bardzo prostych wypowiedzi ustnych i pisemnych, 

4. zeszyt przedmiotowy prowadzi niesystematycznie, ma duże luki w pracach 

lekcyjnych i domowych. 

 

Ocena sprawdzianów pisemnych Biorąc pod uwagę procentowy udział odpowiedzi 

prawidłowych w ogólnej ilości pytań na sprawdzanie ustala się oceny: 

% z maksymalnej liczby punktów ocena skrót 

więcej niż 100% celująca 6 
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98-100% bardzo dobry + 5+ 

89-97% bardzo dobry 5 

85-88% dobry + 4+ 

73-84% dobry 4 

67-72% dostateczny + 3+ 

50-66% dostateczny 3 

44-49% dopuszczający + 2+ 

35-43% dopuszczający 2 

Mniej niż 35% niedostateczny 1 

 

Dla uczniów o obniżonych wymaganiach ustala się dolny próg na ocenę dopuszczającą: 30%. 

 

Częstotliwość pomiaru osiągnięć: 

1. prace klasowe (2 godz. lekcyjna) - co najmniej 2 w semestrze, 

2. sprawdziany (10 15 min.)- zależnie od potrzeb, 

3. odpowiedzi ustne - co najmniej 1 w każdym semestrze, 

4. prace długoterminowe - zależne od potrzeb, 

5. prace domowe (pisemne lub ustne)- w zależności od potrzeb. 

Obserwacja ucznia uwzględniająca: 

1. przygotowanie do lekcji, 

2. prowadzenie zeszytu, 

3. wypowiedzi na lekcji, 

4. praca w grupie, 

5. posługiwanie się pomocami naukowymi (mapy, tablice graficzne, atlasy, 

słowniki itp.) podsumowywana w formie ustnej oceny opisowej na bieżąco, pod 

koniec każdego semestru oceną w dzienniku "za aktywność"(pięć plusów 

ocena bardzo dobra). 

Oceny mogą być różnicowane dodatkowo poprzez stosowanie znaków "+" i "-". 

 

Kryteria ocen: 

wypowiedzi ustne: 

Oceniana jest zawartość rzeczowa, umiejętność formułowania myśli, stosowanie 

terminologii socjologicznej, ekonomicznej i historycznej, zgodność z poziomem wymagań, 

umiejętność ilustrowania wypowiedzi poprzez wykorzystanie pomocy naukowych (mapy, tablice 

graficzne) itp. 

1. celujący - odpowiedź wskazuje na szczególne zainteresowanie przedmiotem, 

spełniając kryteria oceny bardzo dobrej, wykracza poza obowiązujący program 

nauczania, zawiera treści poza programowe - własne przemyślenia i oceny, 

2. bardzo dobry - odpowiedź wyczerpująca, zgodna z programem, swobodne 

operowanie faktami i dostrzeganie związków między nimi, 

3. dobry - odpowiedź zasadniczo samodzielna, zawiera większość wymaganych 

treści, poprawna pod względem języka, nieliczne błędy, nie wyczerpuje 
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zagadnienia, 

4. dostateczny - uczeń zna najważniejsze fakty, umie je zinterpretować, 

odpowiedź odbywa się przy niewielkiej pomocy nauczyciela, występują 

nieliczne błędy rzeczowe, 

5. dopuszczający - niezbyt precyzyjne odpowiedzi na pytania nauczyciela, braki w 

wiadomościach i umiejętnościach, podanie nazwy zjawiska lub procesu przy 

pomocy nauczyciela, 

6. niedostateczny - nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o 

elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela, nie udziela 

odpowiedzi na większość pytań zadanych przez nauczyciela, ma braki w 

wiadomościach koniecznych. prace pisemne: 

7. sprawdziany składają się z kilku krótkich pytań, pytania są punktowane, 

8. prace klasowe zawierają kilka lub kilkanaście pytań bądź też są w formie testu, 

testy zawierają zadania otwarte lub zamknięte, którym jest przyporządkowana 

określona liczba punktów. 

Prace klasowe i sprawdziany są oceniane zgodnie z wymaganą ilością punktów na 

daną ocenę. 

Sposób wystawiania oceny: 

91 - 100% - bardzo dobry 

76 - 90% - dobry 

51 - 75% - dostateczny 

31 - 50% - dopuszczający 

0 - 30% - niedostateczny 

prace długoterminowe 

przy ustaleniu oceny brane są pod uwagę: sposób zaplanowania, samodzielność, 

wartość merytoryczna, umiejętność prezentacji wyników, oryginalność pomysłowość, 

estetyka wykonania, kompletność, możliwości ucznia. 

prace domowe 

ocenie podlegają: pomysłowość rozwiązania, poprawność rzeczowa, umiejętność 

prezentacji (w przypadku prac ustnych), zgodność z poziomem wymagań. 

praca w grupie 

bierze się pod uwagę: precyzyjność, stopień zaangażowania, efektywność, czas jej 

wykonania. 

udział w projekcie 

ocenie podlega: zaangażowanie, systematyczność, samodzielność, korzystanie z 

materiałów źródłowych 

aktywność pozalekcyjna 

udział w konkursach, wyniki najwyższe - ocena celująca, wyniki na poziomie wyższym 

niż przeciętny - ocena bardzo dobra. 

 

SPOSÓB USTALANIA OCENY SEMESTRALNEJ I KOŃCOWOROCZNEJ 

Przy ustalaniu oceny semestralnej i końcoworocznej nauczyciel bierze pod uwagę 

stopnie ucznia z poszczególnych obszarów działalności według następującej 

kolejności: 

1. prace klasowe, 
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2. sprawdziany i odpowiedzi ustne, 

3. aktywność na zajęciach, 

4. aktywność pozalekcyjna, 

5. prace domowe i prace długoterminowe. 

Ocena końcoworoczna wyliczana jest jak semestralna, przy czym ocena semestralna 

traktowana jest jak praca klasowa. 

Ubieganie się o wyższą niż przewidywana ocena semestralna lub roczna. 

1. Uczeń może ubiegać się o wyższą niż przewidywana ocena semestralna 

lub roczna na zasadach określonych w SSO 

2. Uczeń we wniosku zobowiązany jest określić ocenę, o jaką chce się ubiegać. 

3. Nauczyciel przygotowuje sprawdzian pisemny (czas trwania sprawdzianu: 45 

minut), który zawiera umiejętności i wiadomości na wskazaną przez ucznia 

ocenę. Uczeń, aby uzyskać wyższą ocenę musi z punktowanego sprawdzianu 

uzyskać minimum 90% punktów). 

Egzaminy poprawkowe, klasyfikacyjne 

Egzamin poprawkowy (klasyfikacyjny) przeprowadzany jest w dwóch częściach: 

Część pisemna trwa 45 minut) 

W części pisemnej uczeń otrzymuje dwa zestawy, z których wybiera jeden. 

Zestaw I zawiera zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności wyłącznie 

na ocenę dopuszczającą, aby ją uzyskać uczeń musi otrzymać co 

najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania. 

Zestaw II zawiera zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności na wszystkie 

oceny: ocena bardzo dobry od 90% punktów 

ocena dobry od 70% do 89% punktów 

ocena dostateczny od 50% do 69% punktów 

ocena dopuszczający od 30% do 49% punktów 

Część ustna zawiera zestaw trzech pytań dostosowanych do oceny uzyskanej 

z części pisemnej 

Ocena z egzaminu poprawkowego (klasyfikacyjnego) ustalana jest na podstawie 

wypowiedzi ucznia w obydwu częściach egzaminu. 

 

 

Dostosowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania z wiedzy o społeczeństwie do możliwości 

uczniów ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi. 

1. Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej 

o specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający 

orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego są oceniani 

z uwzględnieniem zaleceń poradni. 

2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia posiadającego opinie poradni 

psychologiczno- pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się. 

3. W stosunku wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję zastosowane 

zostaną zasady wzmacniania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, 

motywowania do pracy i doceniania małych sukcesów. 

Rodzaje dysfunkcji: 
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- Dysgrafia, czyli brzydkie, nieczytelne pismo 

Dostosowanie wymagań będzie dotyczyło formy sprawdzania wiedzy, a nie treści. 

Wymagania merytoryczne, co do oceny pracy pisemnej powinny być ogólne, takie 

same, 

jak dla innych uczniów, natomiast 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 też skłaniać ucznia do pisania 

drukowanymi literami lub na komputerze. 

- Dysleksja, czyli trudności w czytaniu przekładające się niekiedy także 

na problemy ze zrozumieniem treści 

Dostosowanie wymagań w zakresie formy: 

- Krótkie i proste polecenia, czytanie polecenia zadania na głos, objaśnianie 

dłuższych poleceń. 

- Inne rodzaje dysfunkcji – ocenianie zgodnie ze wskazaniami poradni. 

Uczeń ze sprawnością intelektualną niższą od przeciętnej 

W przypadku tych dzieci konieczne jest dostosowanie zarówno w zakresie formy, 

jak i treści wymagań. 

Obniżeniu wymagań, które obejmują jednak wiadomości i umiejętności określone 

podstawą programową. Poprawa prac klasowych odbywać się będzie przy pomocy 

nauczyciela. 

Zastosowanie metod ułatwiających opanowanie materiału. Wymagania co do formy 

mogą obejmować między innymi: 

- omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności, 

- pozostawiania więcej czasu na jego utrwalenie 

- podawanie poleceń w prostszej formie, 

- unikanie trudnych, czy bardzo abstrakcyjnych pojęć 

- częste odwoływanie się do konkretu, przykładu 

- unikanie pytań problemowych, przekrojowych 

- wolniejsze tempo pracy 

- szerokie stosowanie zasady poglądowości 

- odrębne instruowanie dzieci 

- zadawanie do domu tyle, ile dziecko jest w stanie wykonać samodzielnie.  


