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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII 

W KLASACH IV- VIII W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  IM.MARII KONOPNICKIEJ 

W MIĘKISZU NOWYM   2019/2020 

 

Nauczanie przedmiotu historia w klasach IV-VIII odbywa się zgodnie z nową podstawą 

programową zatwierdzoną przez MEN.  

Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r. Dz.U.poz356. 

Zasady oceniania określa Rozporządzenie MEN z dnia 3.08.2017 r.  Dz.U.2017 r. poz.1534. 

Program do historii dla poszczególnych klas zarejestrowany i dopuszczony jest pod numerami: 

1.  Klasa IV  - 882/1/2017 

2.  Klasa V –  882/2/2018 

3.  Klasa VI  - 882/3/2019 

4. Klasa VII   - 882/4/2017 

5. Klasa VIII – 882/5/2018 

 

Na lekcjach historii wykorzystywane są następujące podręczniki:  

1. Klasa IV – „Historia 4” - autorzy - Małgorzata Lis, Wojciech Kalwat. Wydawnictwo WSIP. 

 2. Klasa V „Historia 5” - autorzy  - Krzysztof Kowalewski, Igor Kąkolewski, Anita Plumińska 

– Mieloch. Wydawnictwo WSIP. 

3. Klasa VI „Historia 6” - autorzy -  -  Igor Kąkolewski, Anita Plumińska – Mieloch. 

Wydawnictwo WSIP. 

4. Klasa VII „Historia 7”  – autorzy -  Igor Kąkolewski, Krzysztof Kowalewski, Anita 

Plumińska – Mieloch. Wydawnictwo WSIP. 

5. Klasa VIII „Historia 8” –autorzy- Wojciech Kalwat, Piotr Szlanta, Andrzej Zawistowski. 

Wydawnictwo WSIP.  

 

I. Przedmiotem oceny są:   

1.Wiadomości i umiejętności wg podstawy programowej kształcenia ogólnego dla  szkół 

podstawowych.  

2.Zaangażowanie uczniów w  proces nauczania – uczenia się(aktywność)   

II  Kontrakt zawarty między uczniem a nauczycielem na sposób oceniania:   



2 
 

1.Uczeń w ciągu semestru może otrzymać dwa „ –‘’ za brak pracy domowej.  

 Trzeci „ – ‘’ jest równoznaczny z oceną niedostateczną    

2.Ocenę bardzo dobrą za aktywność otrzyma uczeń, który uzyska pięć „+”   

3. Sprawdziany wiadomości i umiejętności będą przeprowadzane po każdym dziale (informacje 

o terminie i formie podawane są z tygodniowym wyprzedzeniem).  

Według uznania nauczyciela mogą być przeprowadzane bez wcześniejszej zapowiedzi 

kartkówki z trzech, dwóch lub jednej lekcji z ostatnich lekcji.   

4. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną uzyskaną ze sprawdzianu w ciągu dwóch 

tygodni po rozdaniu pracy.   

5. W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie zobowiązany jest on do napisania go w 

terminie 1-2 tygodni od ustania absencji.   

6. Niedostateczne oceny z kartkówek  i odpowiedzi ustnych podlegają poprawie w terminie 1 

tygodnia.   

7. Uczeń może w semestrze zgłosić 2 nieprzygotowania do lekcji bez podania przyczyny (nie 

dotyczy zapowiedzianych sprawdzianów).    

8. Nie ocenia się ucznia do 3-5 dni po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole.   

9. W przypadku nieobecności na lekcji uczeń zobowiązany jest uzupełnić wiadomości we 

własnym zakresie na następne odbywające się zajęcia.   

10. Zachowanie ucznia nie ma wpływu na ocenę z przedmiotu.     

 

III Kryteria wymagań na daną ocenę:   

1.Kryteria ocen otrzymanych za sprawdziany i kartkówki:   

Punkty otrzymane za sprawdziany i kartkówki w przeliczeniu na procenty i oceny:   

100% - 90% - bardzo dobry  

89% - 70% - dobry  

69% - 50% - dostateczny 

49% -  30% - dopuszczający  

29% - 0% - niedostateczny   

Ocenę celującą ze sprawdzianu, kartkówki otrzymuje uczeń, który wykonał prawidłowo 

wszystkie polecenia obowiązkowe oraz zadania dodatkowe obejmujące wiedzę wykraczającą 

poza program danej klasy.   
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 2.Kryteria ocen wypowiedzi ustnych:   

celujący – odpowiedź wskazuje na szczególne zainteresowanie przedmiotem, spełniając 

kryteria oceny bardzo dobrej, wykracza poza obowiązujący program nauczania, formułuje 

własne przemyślenia, oceny;  

bardzo dobry – odpowiedź wyczerpująca, zgodna z programem, swobodne operowanie 

faktami i dostrzeganie związków między nimi;  

dobry – odpowiedź zasadniczo samodzielna zawiera większość wymaganych treści, poprawna 

pod względem języka, nieliczne błędy, nie wyczerpuje tematu;  

dostateczny – uczeń zna najważniejsze fakty, umie je zinterpretować, odpowiedź odbywa się 

przy niewielkiej pomocy nauczyciela, występują nieliczne błędy rzeczowe;  

dopuszczający – podczas odpowiedzi możliwe są liczne błędy zarówno w zakresie wiedzy 

merytorycznej jak i w sposobie jej prezentowania, uczeń zna elementarne fakty i przy pomocy 

nauczyciela udziela odpowiedzi  

niedostateczny – podczas odpowiedzi uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, 

nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń   

    

 3.Kryteria oceny pracy w grupie:        

a. - zaangażowanie w pracę grupy        

b. - realizacja wyznaczonego zadania    

c. - pełnione funkcje i role      

d. - posiada umiejętności pracy w grupie   

Wymagania na poszczególne stopnie:   

Ocena bardzo dobra Uczeń: - jest 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 - jest zdyscyplinowany - potrafi 

pokierować członkami zespołu - pełni wiele funkcji - potrafi wskazać swoje mocne i słabe 

strony pracy w grupie - potrafi ocenić pracę innych, stwarza pozytywna atmosferę podczas 

pracy, szanuje innych   

Ocena dobra Uczeń: - jest zdyscyplinowany - wnosi pozytywny wkład w pracę grupy - 

wykonuje zadanie w wyznaczonym czasie - konsekwentnie wykonuje swoją pracę - wykonuje 

zgodnie z predyspozycjami przydzielone funkcje, ale próbuje podejmować inne - dostrzega 

swoje wady pracy w grupie i stara się je likwidować - docenia pracę innych   

Ocena dostateczna Uczeń:  - pracuje przy wykonaniu większości zadań, ale zdarza się mu nie 

akceptować przynależności do danej grupy - realizuje większość zadań sam - zgodnie z 
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predyspozycjami potrafi wykonać niektóre funkcje w grupie - akceptuje opinie nauczyciela i 

kolegów na temat swojej pracy w grupie - potrafi pochwalić kolegów za pracę, ale zdarza mu 

się również ich krytyka   

Ocena dopuszczająca Uczeń: - 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 funkcji - nie przyjmuje do wiadomości informacji 

zwrotnych nauczyciela i kolegów na temat jego pracy w zespole - rzadko chwali wkład pracy 

innych - nie szanuje zdania innych   

Ocena niedostateczna Uczeń: - 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 - 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    

 

4.Prace wytwórcze(np. album, prace plastyczne):   

a. - Poprawność wykonania pracy  

b. -  Estetyka wykonania pracy  

c. -  Pomysłowość    

Celujący – uczeń spełnia wszystkie kryteria, a niektóre z nich w szczególny oryginalny sposób 

 Bardzo dobry – spełnione są wszystkie wymienione kryteria  

Dobry – jedno z kryteriów nie zostało spełnione  

Dostateczny – dwa kryteria nie zostały spełnione  

Dopuszczający – praca niestaranna, nieciekawa, zazwyczaj spełnia tylko jedno kryterium  

Niedostateczna – brak pracy, uczeń nie wykazuje chęci jej wykonania   

 

5.Prowadzenie i ocena zeszytów przedmiotowych. 

a. Uczniowie zobowiązani są do prowadzenia zeszytu przedmiotowego. 

b. Każdy zeszyt sprawdzany jest pod względem kompletności notatek, ich poprawności 

merytorycznej, estetyki.  

c.  Ocena za prowadzenie zeszytu wystawiana jest raz w semestrze i przy jej wystawianiu 

brane są elementy wyżej wymienione 

d. Uczeń ma obowiązek uzupełniania notatek zeszycie za czas swojej nieobecności  

e.  W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może go zwolnić z tego obowiązku    
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6. Zadawanie i ocena prac domowych    

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

organizacja i planowanie samo uczenia się  

a. Uczeń ma obowiązek systematycznego odrabiania prac domowych 

b. Nauczyciel określa zasady wykonania zadania – sposób i termin 

c. Uczeń ma obowiązek przestrzegania terminu wykonania zadania  

d. Nauczyciel dostosowuje termin realizacji zadania do stopnia jego trudności 

e. Nauczyciel sprawdza wykonane zadania w wyznaczonym terminie  

f. Za wykonane zadanie uczeń może otrzymać ocenę lub +( w zależności od stopnia 

trudności zadania lub sposobu jego wykonania  

g. Brak pracy domowej zostaje odnotowany przez nauczyciela za pomocą oceny 

niedostatecznej lub – trzeci minus jest równoznaczny z oceną niedostateczną  

h. Uczeń ma możliwość poprawy oceny po wykonaniu zadania w terminie wyznaczonym 

przez nauczyciela 

i. Nauczyciel może odmówić wyznaczenia kolejnego terminu poprawy pracy domowej, 

jeżeli uczeń jest niesystematyczny, ma nieodpowiedni stosunek do przedmiotu, 

lekceważy swoje obowiązki. 

 

IV.  Kryteria wystawiania ocen semestralnych i oceny końcowej    

1. Ocena semestralna i końcowa jest wystawiana z ocen cząstkowych  

2. Ocena semestralna i końcowa jest wystawiana w skali 1 – 6  

3. Przy ustalaniu oceny semestralnej i końcowej nauczyciel bierze pod uwagę stopnie z 

poszczególnych obszarów działalności według następującej kolejności: - sprawdziany i 

odpowiedzi ustne, kartkówki - aktywność na zajęciach - aktywność pozalekcyjna - prace 

domowe i prace długoterminowe    

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

 nie opanował treści zawartych w podstawie programowej,  ma poważne braki w podstawowych 

wiadomościach uniemożliwiające kontynuowanie dalszej nauki, nie opanował umiejętności 

związanych z myśleniem historycznym i stosowaniem treści historycznych i społecznych nawet 

w stopniu minimalnym, nie rozumie prostych związków między faktami historycznymi, nie zna 

podstawowych reguł i zasad rządzących życiem politycznym, społecznym i gospodarczym, nie 

potrafi odtworzyć istotnych elementów materiału opracowywanego na lekcjach, nie potrafi 

zbudować prostej wypowiedzi na zadany temat, nie wykonuje zadań realizowanych przez 

zespół klasowy,  jest bierny, nie przejawia zainteresowania treściami przedmiotu ani chęci 

przyswajania wiadomości i współpracy  z nauczycielem.   

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  
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opanował treści konieczne, ale jego wiedza jest fragmentaryczna, ma braki w podstawowych 

wiadomościach i umiejętnościach, lecz z pomocą nauczyciela potrafi je w dłuższym czasie 

nadrobić, przy pomocy nauczyciela wyjaśnia znaczenie podstawowych pojęć z zakresu historii  

i wiedzy o społeczeństwie, zna główne postacie historyczne,  zna prosty podział źródeł 

historycznych,  rozumie prosty tekst źródłowy,   ma ogólną orientację w posługiwaniu się osią 

czasu, przyporządkowuje datę wiekowi,  zna daty roczne przełomowych wydarzeń, odczytuje 

podstawowe dane kartograficzne, wskazuje na mapie wybrane państwa i regiony, umie nazwać 

poznane epoki oraz przedstawić ich ramy chronologiczne, posługuje się podręcznikiem, 

wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności, ma 

trudności ze zbudowaniem poprawnej wypowiedzi,  zachowuje na lekcji bierną postawę, ale 

wykazuje chęć współpracy i odpowiednio motywowany, jest w stanie przy pomocy nauczyciela 

wykonać proste polecenia.   

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

posiada kompetencje określone na ocenę dopuszczającą,  opanował podstawowe wiadomości i 

umiejętności przewidziane w podstawie programowej,  z niewielkimi trudnościami posługuje 

się terminologią poznaną na lekcjach, dostrzega podstawowe związki przyczynowo-skutkowe 

pomiędzy faktami historycznymi, wyciąga proste wnioski z otrzymanych informacji, dostrzega 

rolę głównych postaci historycznych w ważnych wydarzeniach,  rozróżnia podstawowe typy 

źródeł informacji historycznej, pod kierunkiem nauczyciela gromadzi, porządkuje i 

wykorzystuje informacje z różnych źródeł,  podejmuje próby analizy i interpretacji tekstu 

źródłowego, z niewielką pomocą nauczyciela umiejscawia wydarzenia w czasie (taśma 

chronologiczna), szereguje poznane wydarzenia w czasie,  z niewielką pomocą nauczyciela 

umiejscawia wydarzenia w przestrzeni (mapa),  podaje podstawowe cechy odróżniające epoki: 

starożytną, średniowieczną i nowożytną, samodzielnie pracuje z podręcznikiem, wykonuje 

proste zadania pisemne, poprawia popełnione błędy merytoryczne, formułuje krótkie i proste 

wypowiedzi na zadany temat, formułuje ogólne opinie,  wykazuje niewielką aktywność na 

lekcjach, ale współpracuje z grupą podczas realizacji zadań, wykazuje postawę tolerancji oraz 

poszanowania dla cudzych poglądów, posługuje się mediami elektronicznymi.   

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

posiada kompetencje określone na oceny dopuszczającą i dostateczną, opanował w niepełnym 

stopniu wiadomości i umiejętności ujęte w podstawie programowej,  prawidłowo posługuje się 

terminologią historyczną, porównuje wydarzenia z przeszłości, dostrzega złożoność związków 

przyczynowo-skutkowych między wydarzeniami,  samodzielnie wyciąga ogólne wnioski, 

charakteryzuje dokonania ważnych postaci historycznych,  samodzielnie gromadzi, porządkuje 

i wykorzystuje informacje z różnych źródeł,  analizuje i interpretuje teksty źródłowe z niewielką 

pomocą nauczyciela,  wykonuje wszystkie rodzaje ćwiczeń związane z orientacją w czasie,  

dobrze posługuje się mapą historyczną i planem, poprawnie odczytuje zawarte w nich 

informacje,  umie krótko scharakteryzować poznane epoki,  wskazuje elementy tradycji 

wszystkich epok w życiu współczesnym,  rozwiązuje typowe problemy z wykorzystaniem 

informacji z różnych źródeł, inspirowany przez nauczyciela potrafi rozwiązać trudniejsze 

zadania,  swobodnie wypowiada się na wybrane tematy, w tym społeczne,  formułuje i 
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uzasadnia własne poglądy i opinie, aktywnie uczestniczy w lekcjach,  systematycznie 

przygotowuje się do zajęć i odrabia prace domowe.   

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

posiada kompetencje określone na oceny dopuszczającą, dostateczną i dobrą, opanował w 

pełnym stopniu wiadomości i umiejętności ujęte w podstawie programowej, swobodnie 

wypowiada się na temat przyczyn, przebiegu i skutków wydarzeń oraz zjawisk historycznych i 

społecznych,  samodzielnie wyciąga złożone wnioski, ocenia dokonania postaci historycznych, 

integruje wiedzę z różnych przedmiotów i źródeł różnego typu, wyraża ją w wypowiedziach 

ustnych i pisemnych, posługuje się poprawnym językiem,  samodzielnie analizuje i interpretuje 

teksty źródłowe, dostrzega ciągłość i zmienność w różnych formach życia politycznego i 

społecznego, samodzielnie rozwiązuje wszystkie problemy teoretyczne i praktyczne z zakresu 

historii,  aktywnie działa w zespole, wspiera innych, wpływa na efektywność pracy pozostałych 

członków grupy, uczestniczy w realizacji zadań dodatkowych, odnosi pewne sukcesy w 

konkursach przedmiotowych.   

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

posiada kompetencje określone na oceny dopuszczającą, dostateczną, dobrą i bardzo dobrą, 

poszerza swoją wiedzę o wiadomości w znacznym stopniu wykraczające poza podstawę 

programową, prezentuje dodatkową wiedzę w toku zajęć lekcyjnych, selekcjonuje i 

hierarchizuje zdobyte wiadomości, formułuje przemyślane i oryginalne wnioski, samodzielnie 

wykonuje zadania o wysokim stopniu trudności, nie popełniając żadnych błędów 

merytorycznych, wnosi twórczy wkład do pracy lekcyjnej, proponuje oryginalne rozwiązania,  

wykorzystuje wiedzę w nowych sytuacjach poznawczych, potrafi samodzielnie formułować 

pytania i rozwiązywać problemy, rozwija zainteresowania historyczne, wykazuje inicjatywę i 

pomysłowość, ma krytyczne podejście do zagadnień poruszanych na lekcji, potrafi dyskutować, 

używa odpowiedniej argumentacji, współpracuje z nauczycielem w przygotowaniu niektórych 

zajęć, planuje i organizuje swoją pracę oraz pracę grupy zadaniowej,  w wypowiedziach 

ustnych i pisemnych posługuje się nienaganną polszczyzną, wykazuje się dużą wrażliwością 

społeczną, inicjuje i koordynuje działania społeczności szkolnej na różnych polach (akcje 

obywatelskie, charytatywne, ekologiczne), osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach 

przedmiotowych. 

 

V. Ocenianie uczniów posiadających specyficzne trudności w nauce:   

W stosunku do uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w nauce lub deficyty 

rozwojowe(uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym  z 

realizowanego programu nauczania) potwierdzone pisemną opinią poradni psychologiczno-

pedagogicznej lub innej upoważnionej poradni specjalistycznej, nauczyciel obniża lub 

dostosowuje wymagania edukacyjne w porozumieniu z pedagogiem szkolnym.  
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ZASADY OCENIANIA  UCZNIA Z E SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCI 

W NAUCE 

(DYSLEKSJA, DYSORTOGRAFIA, DYSGRAFIA) 

  

 

                     Problem  

 

 

 

     Ocenianie / postępowanie 

  mylenie wydarzeń;  

   trudności z ich chronologicznym 

odtworzeniem wydarzeń;  

  trudności z chronologicznym 

odtworzeniem dat;  

  trudności z przypisaniem wydarzeń 

datom;   

  trudności z bezbłędnym 

zaznaczeniem dat na osi czasu;  

 trudności ze zrozumieniem tekstów,  

w których zachodzą stosunki 

przestrzenne;  

  trudności w odczytywaniu danych z 

map; 

1. Uczeń powinien wykazać się 

wiadomościami i umiejętnościami z 

przedmiotu na miarę swoich możliwości w 

oparciu o obowiązujące wymagania w PSO 

na poszczególne stopnie.  

 

2. Wymagane jest systematyczne 

przygotowanie do lekcji, systematyczne 

odrabianie prac domowych, uzupełnianie 

zaległości w przypadku nieobecności na 

zajęciach edukacyjnych.  

 

3. Uczeń nie będzie miał obniżonej oceny 

cząstkowej, śródrocznej,  rocznej za niski 

poziom graficzny pisma, słabą estetykę 

zapisu w zeszycie przedmiotowym, zeszycie 

ćwiczeń, kartkówkach, sprawdzianach, 

pracach klasowych, jednak jego zapisy mają 

być pełne, a nie tylko pojedyncze wyrazy, 

pourywane zdania.  

 

 4. Ortografia nie podlega ocenie.  

 

5. W ustaleniu oceny za odpowiedź  lub 

sprawdzian nie ma wpływu:  

 Wydłużenie czasu pracy lub 

odpowiedzi, 

 Korzystanie z pomocy 

dydaktycznych 

 Dopuszczalne jest uznawanie 

pomyłek związanych z orientacją 

przestrzenną: mylenie kierunków na 

mapie, uznawane są przekręcenia 

nazwy historycznego wydarzenia, 

pojęcia; błędy w zapisie dat związana 

z przestawieniem cyfr                 9 i 6 
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lub błędnym zapisem cyfry 3;   błędy 

w  zaznaczeniu na osi czasu, ale tylko 

o  charakterze dyslektycznym jeżeli 

uczeń potrafi poprawić się. 

 

 

Dostosowanie form i metod pracy dla uczniów ze specyficznymi 

trudnościami w pisaniu i czytaniu.   

Objawy zaburzeń   

Zwolnione tempo pracy – ze względu na wolne tempo czytania lub pisania nauczyciel 

zmniejszy ilość zadań (poleceń) do wykonania w przewidzianym dla całej klasy czasie lub 

wydłuży czas pracy ucznia. Pisemne sprawdziany mogą być ograniczane do sprawdzania  

wiadomości poprzez stosowanie testów wyboru, zdań niedokończonych, tekstów z lukami – 

pozwoli to uczniowi skoncentrować się na kontrolowanej tematyce, a nie na poprawności 

pisania. Pozostawienie więcej czasu na wykonywanie zadań wymagających czytania.    

Trudności ze zrozumieniem i zapamiętaniem czytanego tekstu – nauczyciel będzie 

kontrolować stopień zrozumienia samodzielnie przeczytanych przez ucznia poleceń, 

szczególnie podczas sprawdzianów (wolne tempo czytania, słabe rozumienie jednorazowo 

przeczytanego tekstu może uniemożliwić wykazanie się wiedzą z danego materiału). Będzie 

wspomagał ucznia przez czytanie mu fragmentów  poleceń.    

Błędy w czytaniu – nauczyciel nie będzie wymagał głośnego czytania przed klasą. Będzie 

kontrolował zrozumienie tekstu i poleceń przy samodzielnej pracy z tekstem poprzez 

odpytywanie i wspomagał przez czytanie uczniowi poleceń.    

Niepoprawna technika czytania, niechęć do czytania głośnego – nauczyciel będzie unikał 

głośnego czytania ucznia przed klasą. Odpytywał będzie indywidualnie po lekcji, na zajęciach  

dodatkowych.   

Trudności w przepisywaniu, notowaniu – uczeń będzie siedział w pierwszych ławkach, 

blisko  tablicy, udzielana mu będzie pomoc w uzupełnianiu notatek z lekcji. Ograniczone 

zostaną teksty do czytania i pisania na lekcji do niezbędnych notatek, których nie ma w 

podręczniku.   Uczniowie, u których stwierdzono dysgrafię mogą otrzymać od nauczyciela 

gotową notatkę.                       

Niski poziom graficzny pisma – motywowanie ucznia do czytelnego pisma. Wydłużenie czasu 

na napisanie zadania Umożliwienie uczniowi wykonania prac domowych na komputerze. 

Odczytywanie nieczytelnych fragmentów pracy razem z uczniem.    

Wolne tempo pisania – nauczyciel wydłuży czas na pisanie, zwłaszcza sprawdzianów 

pisemnych. Częściej będzie stosował odpytywanie ustne. Sprawdzanie wiadomości dotyczyć 

będzie krótszych partii materiału. Pytania nauczyciela do ucznia powinny być precyzyjne.    
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Trudności w pamięciowym opanowaniu tekstów – nauczyciel będzie odpytywał i polecał do 

zaliczenia mniejsze partie materiału. Na zajęciach będą stosowane zróżnicowane środki 

dydaktyczne np. obrazki, symbole. Zajęcia będą prowadzone metodami aktywizującymi, 

angażującymi jak najwięcej zmysłów (ruch, dotyk, wzrok, słuch).    

Trudności w zapamiętaniu nazwisk i nazw – nauczyciel przeznaczy więcej czasu na 

pamięciowe  opanowanie materiału, jak najczęściej będzie stosował uczenie wielozmysłowe,  

skojarzenia znaczeniowe. W miarę możliwości będzie pomagać, wspierać, dodatkowo 

instruować,  naprowadzać, pokazywać na przykładzie.   

Trudności w orientacji na mapie i w terenie, w operowaniu pojęciami związanymi z 

kierunkami – stosowanie przez nauczyciela na zajęciach przejrzystych map, wspólne 

odczytywanie mapy z uczniem. W miarę możliwości nauczyciel będzie pomagać, wspierać, 

dodatkowo instruować, naprowadzać, pokazywać na przykładzie, dzielić dane zadanie na etapy 

i zachęcać do wykonywania malutkimi „kroczkami.   

Trudności w operowaniu pojęciami dotyczącymi czasu i przestrzeni – nauczyciel umożliwi  

korzystanie z pomocy dydaktycznych.   

Trudności z interpretacją schematów i wykresów – nauczyciel będzie kontrolował ich 

rozumienia podczas samodzielnej pracy ucznia z tekstem zawierającym schematy i wykresy.   

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.  W tej grupie uczniów obniżenie wymagań nie może zejść poniżej podstawy 

programowej.   

Formy pracy:   

Poprawa prac klasowych odbywać się będzie przy pomocy nauczyciela. Zastosowanie metod 

ułatwiających opanowanie materiału.  Wymagania co do form mogą obejmować między 

innymi:  

a) omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności,  

b) pozostawiania więcej czasu na jego utrwalenie; 

 c) podawanie poleceń w prostszej formie;  

d) unikanie trudnych, czy bardzo abstrakcyjnych pojęć;  

e) częste odwoływanie się do konkretu, przykładu;  

f) unikanie pytań problemowych, przekrojowych;  
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g) wolniejsze tempo pracy; 

 h) szerokie stosowanie zasady poglądowości; − odrębne instruowanie dzieci; 

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

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, podobnie jak uczniowie napotykający 

na problemy w opanowaniu materiału z podstawy programowej, mają możliwość 

indywidualnych spotkań z nauczycielem. W takim wypadku termin ustalany jest z uczniem, 

który potrzebuje takiej formy pomocy. 

 

 

           Niepełnosprawność dziecka związana z dysfunkcją słuchu 

a. Zapewnić dobre oświetlenie klasy oraz miejsce dla ucznia w pierwszej ławce w 

rzędzie od okna.  

b. Uczeń będąc blisko nauczyciela (od 0,5 do 1.5 m), którego twarz jest dobrze 

oświetlona, może słuchać jego wypowiedzi i jednocześnie odczytywać mowę z ust.  

c. Należy też, umożliwić dziecku odwracanie się w kierunku innych kolegów 

odpowiadających na lekcji co ułatwi lepsze zrozumienie ich wypowiedzi 

d. Nauczyciel mówiąc do całej klasy, powinien stać w pobliżu dziecka zwrócony twarzą 

w jego stronę - nie powinien chodzić po klasie, czy być odwrócony twarzą do tablicy, 

to utrudnia dziecku odczytywanie mowy z jego ust 

e. Należy mówić do dziecka wyraźnie używając normalnego głosu i intonacji, unikać 

gwałtownych ruchów głową czy nadmiernej gestykulacji 

f. Trzeba zadbać o spokój i ciszę w klasie, eliminować zbędny hałas m.in. zamykać 

okna przy ruchliwej ulicy, unikać szeleszczenia kartkami papieru, szurania krzesłami, 

to utrudnia dziecku rozumienie poleceń nauczyciela i wypowiedzi innych uczniów, 

powoduje też większe zmęczenie. Takie zakłócenia stanowią również problem dla 

uczniów z aparatami słuchowymi, ponieważ są wzmacniane przez aparat 

g. Nauczyciel powinien upewnić się czy polecenia kierowane do całej klasy są 

właściwie rozumiane przez ucznia niedosłyszącego. W przypadku trudności 

zapewnić mu dodatkowe wyjaśnienia, sformułować inaczej polecenie, używając 

prostego, znanego uczniowi słownictwa. Można też wskazać jak to polecenie 

wykonuje jego kolega siedzący w ławce 

h. Uczeń niedosłyszący powinien siedzieć w ławce ze zdolnym uczniem, 

zrównoważonym emocjonalnie, który chętnie dodatkowo będzie pomagał mu np. 

szybciej otworzy książkę, wskaże ćwiczenie, pozwoli przepisać notatkę z zeszytu itp. 

i. Podczas omawiania nowego tematu, nowych  

i ważniejszych słów, dat na lekcji historii itp., należy wypisywać je na tablicy i jak 

najczęściej używać pomocy wizualnych (tablic, wykresów, rysunków itp.) 
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j. Można przygotować uczniowi z niedosłuchem plan pracy na piśmie opisujący 

zagadnienia poruszane w wykładzie lub poprosić innych uczniów  

w klasie, aby robili notatki z kopią i udostępniali je koledze 

k. Konieczne jest aktywizowanie ucznia do rozmowy poprzez zadawanie prostych 

pytań, podtrzymywanie jego odpowiedzi przez dopowiadanie pojedynczych słów, 

umowne gesty, mimiką twarzy 

l. Nauczyciel podczas lekcji powinien często zwracać się do ucznia niesłyszącego, 

zadawać pytania – nie dlatego, aby oceniać jego wypowiedzi, ale by zmobilizować 

go do lepszej koncentracji uwagi i ułatwić mu lepsze zrozumienie tematu 

m. Z uwagi na wolne tempo czytania, uczeń potrzebuje więcej czasu na przeczytanie 

dłuższego tekstu, 

n. Przy ocenie prac pisemnych ucznia nie należy uwzględniać błędów wynikających z 

niedosłuchu, nie powinny one obniżyć ogólnej oceny pracy 

o. Nie należy krytykować oraz nie oceniać  

negatywnie wobec klasy 

p. Kontrolować stopień zrozumienia samodzielnie przeczytanych przez ucznia poleceń, 

szczególnie podczas sprawdzianów (wolne tempo czytania, słabe rozumienie 

jednorazowo przeczytanego tekstu może uniemożliwić wykazanie się wiedzą  

z danego materiału) 

q. Ze względu na wolne tempo czytania lub/i pisania zmniejszyć ilość zadań (poleceń) 

do wykonania w przewidzianym dla całej klasy czasie lub wydłużyć czas pracy 

ucznia.       Formy te należy stosować zamiennie – uczeń pozostawiony w klasie dłużej 

niż rówieśnicy, narażony na komentarze z ich strony sam zacznie rezygnować z 

dodatkowego czasu 

r. Pisemne sprawdziany powinny ograniczać się do sprawdzanych wiadomości, 

wskazane jest, zatem stosowanie testów wyboru, zdań niedokończonych, tekstów z 

lukami – pozwoli to uczniowi skoncentrować się na kontrolowanej tematyce, a nie na 

poprawności pisania 

s. Wskazane jest preferowanie wypowiedzi ustnych, sprawdzanie wiadomości powinno 

odbywać się często i dotyczyć krótszych partii materiału, pytania kierowane do 

ucznia powinny być precyzyjne 

t. Unikać wyrywania do odpowiedzi, jeśli to możliwe uprzedzić ucznia (na przerwie lub 

na początku lekcji), że będzie dzisiaj pytany, w ten sposób umożliwiamy mu 

przypomnienie wiadomości, skoncentrowaniu się, a także opanowanie zapięcia 

emocjonalnego często blokującego wypowiedź 

u. Dobrze jest posadzić ucznia blisko nauczyciela, dzięki temu zwiększy się jego 

koncentracja uwagi, ograniczeniu ulegnie ilość bodźców rozpraszających, wzrośnie 

bezpośrednia kontrola nauczyciela, bliskość tablicy pozwoli zmniejszyć ilość błędów 

przy przepisywaniu 
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v. Należy zadbać o to, aby zadania były interesujące, warto zmieniać sposoby 

nauczania, modyfikować zadania tak, aby były one interesujące i nowatorskie – 

pozwoli to zdobyć uwagę ucznia 

w. Nagradzać ucznia za poprawę wyników w nauce, 

x. Nie krytykować, nie oceniać negatywnie wobec klasy. 

 

 

                                                                                                  Opracowała:  Bożena 

Michalak 

 

                                   


