
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI 

Na lekcjachmatematyki oceniane będą: 
- zapowiedziane prace klasowe  20p + 2p (zadania dodatkowe); 
- zapowiedziane sprawdziany 20p + 2p (zadania dodatkowe); 
- zapowiedziane kartkówki powtórzeniowe 6p (obejmujące ustalone wcześniej określone działy – 
zgodnie z harmonogramem powtórkowym); 
- kartkówki  6p (obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji); 
- zadania domowe   5p; 
- zadania dodatkowe w formie kart pracy lub doświadczeń naukowych  5p; 
- praca na lekcji (w parach, grupach) 5p ; 
- odpowiedź ustna  5p; 
- projekty 10p; (lista projektów podawana jest zawsze we wrześniu na cały rok szkolny). 
a) Prace klasowe przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i 
umiejętności ucznia z zakresu danego działu. Prace klasowe planuje się na zakończenie każdego działu. 
Uczeń jest informowany o planowanej pracy klasowej z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 
Przed każdą pracą klasową nauczyciel podaje jej zakres programowy. Każdą pracę klasową poprzedza 
lekcja  powtórzeniowa, podczas której nauczyciel zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z 
danego działu. 
b) Sprawdziany przeprowadza się w formie pisemnej; ich celem jest sprawdzenie wiadomości i 
umiejętności ucznia z zakresu programowego 4 - 6 ostatnich jednostek lekcyjnych. Sprawdzian trwa  do 
45 minut. 
c) Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu (3 ostatnie lekcje). 
Oceniając odpowiedź ustną, nauczyciel bierze pod uwagę: zgodność wypowiedzi z postawionym 
pytaniem, prawidłowe posługiwanie się pojęciami, zawartość merytoryczną i sposób wypowiedzi. 
d) Zadanie domowe jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości 
zdobytych przez ucznia podczas lekcji. Pisemną pracę domową uczeń wykonuje w zeszycie, zeszycie 
ćwiczeń lub w innej formie zleconej przez nauczyciela. 
e) Prace dodatkowe, projekty – można do nich zaliczyć prace  wykonywane indywidualnie lub 
zespołowo. Oceniając ten rodzaj pracy uczniów, nauczyciel zwraca uwagę m.in. na: poprawność 
merytoryczną,  estetykę wykonania, wkład pracy, pomysłowość. 
f)Aktywność jest ustną formą sprawdzenia wiedzy ucznia ocenianą w skali ocen 1-6: 
 
Suma uzyskanych punktów (ocen cząstkowych) jest  przeliczana zgodnie z następującym systemem 
procentowym: 
 
 
     Procentowo                                                          Ocena 
Od 100%-96                                           celujący (6) 

95% -  85%                                        bardzo dobry (5) 

84% - 68%                                         dobry (4) 

67% - 50%                                         dostateczny (3) 

49% - 30%                                         dopuszczający (2) 

do 29%                                              niedostateczny (1) 

 

 

 



 

Kartkówki: 

Procentowo 

100%-91%                           celujący(6) 

90%-81%                             bardzo dobry(5) 

80%-71%                             dobry(4) 

70%-61%                             dostateczny(3) 

60%-50%                             dopuszczający(2) 

49%-0%                               niedostateczny(1) 

 

 

 

Wymagania edukacyjne dla uczniów z dysfunkcjami 

W przypadku ucznia posiadającego opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej wskazującej 
na dysfunkcję, dostosowanie wymagań polega na przestrzeganiu indywidualnych zaleceń 
poradni. Orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej należy traktować jako informację o 
dysfunkcjach ucznia będącą podstawą do podjęcia terapii, a nie jako zwolnienie ucznia z 
dodatkowej systematycznej pracy i usprawiedliwienie braku umiejętności.  

 
1. Uczniowie o inteligencji niższej niż przeciętna 

 obniżenie wymagań, ale obniżenie kryteriów jakościowych nie może zejść poniżej podstawy 
programowej ( na ocenę dopuszczającą), 

 omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności 

 pozostawianie 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 

 wolniejszej tempo pracy 

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

 pozostawianie większej ilości czasu na przygotowanie się z danego materiału ( dzielenie go na małe 
części, wyznaczanie czasu na jego zapamiętanie i odpytywanie ). 

2. Uczniowie z dysleksją 

 wydłużenie  czasu  na wykonanie zadania, pracy pisemnej (docenia się przede wszystkim wysiłek 
włożony w wykonanie różnych zadań), 

 uwzględnianie  w ocenianiu trudności z zapamiętywaniem nazw, pojęć, terminów, 

 w czasie odpowiedzi ustnych dyskretne wspomaganie, dawanie więcej czasu na przypomnienie, 
wydobycie z pamięci nazw, terminów, naprowadzanie 

 częściej powtarzać i utrwalać materiał 

 stosowanie technik skojarzeniowych ułatwiające zapamiętywanie 



 wprowadzać w nauczaniu metody aktywne, angażujące jak najwięcej zmysłów (ruch, dotyk, wzrok, 
słuch), używać wielu pomocy dydaktycznych, urozmaicać proces nauczania 

 zróżnicować formy sprawdzania wiadomości i umiejętności tak, by ograniczyć ocenianie na podstawie 
pisemnych odpowiedzi ucznia 

 przeprowadzać sprawdziany ustne z ławki, niekiedy nawet odpytywać indywidualnie często oceniać 
prace domowe. 

 
3. Uczniowie z dysgrafią 

 
 wiadomości ucznia są sprawdzane głównie ustnie, w miarę możliwości w mniejszej grupie, 

 prace pisemne są oceniane tylko pod kątem merytorycznym, 
ze względu na wolniejsze tempo pracy, istnieje możliwość wydłużenia czasu przeznaczonego na pracę 
pisemną. 

 
 
Dostosowanie wymagań edukacyjnych ma zapewnić realizację konkretnych celów edukacyjnych (wynikających  

z podstawy programowej danego etapu nauczania) i sprawić, że staną się one możliwe do osiągnięcia przez ucznia. 

Celem dostosowania wymagań jest wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów u których stwierdzono 

zaburzenia i odchylenia rozwojowe utrudniające im naukę, zapobieganie nawarstwianiu się u nich zaległości 

szkolnych oraz zwiększenie lub utrzymanie motywacji do uczenia się.  

Nie może jednak ono prowadzić do obniżenia podstawy programowej i niewymagania od ucznia pracy na lekcjach. 

Także sam uczeń nie powinien czuć się zwolniony z obowiązku uczenia się i odrabiania lekcji, a jego rodzice/prawni 

opiekunowie z udzielania mu pomocy i wsparcia podczas nauki oraz wyrównywania istniejących braków 

edukacyjnych.   

 

Nauczyciele dostosowują wymagania edukacyjne na podstawie: 

1) opinii wystawianych przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne lub Poradnie Specjalistyczne, dla dzieci 

lub uczniów z: 

- specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia), 

- szczególnymi uzdolnieniami, 

- inteligencją niższą niż przeciętnie, 

- niepowodzeniami edukacyjnymi, 

- zaburzeniami komunikacji językowej, 

- nadpobudliwością ruchową, 

- chorobą przewlekłą, 

- doświadczających sytuacji traumatycznych lub kryzysowych, 

- z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego,  

w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

 

2) orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub potrzebie indywidualnego nauczania wystawianych przez 

Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne lub Poradnie Specjalistyczne, takich jak: 

- orzeczenie dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu lekkim, 

- orzeczenie dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, 



- orzeczenie dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo lub z afazją, 

- orzeczenie dla dzieci słabo widzących lub niewidomych, 

- orzeczenie dla dzieci słabo słyszących lub niesłyszących, 

- orzeczenie dla dzieci z autyzmem lub  

- orzeczenie dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanych społecznie, 

- ze względu na stan zdrowia, który utrudnia lub uniemożliwia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły. 

 

wystawiane opinie i orzeczenia zawierają ogólne wskazania do dalszej pracy, które nauczyciele muszą 

skonkretyzować podczas bezpośredniej pracy z dzieckiem lub uczniem. 

 

3) obserwacji funkcjonowania ucznia na terenie szkoły dokonanych przez nauczycieli lub innych specjalistów  

i zaleceń zawartych w opracowanym przez nich Planie Działań Wspierających. 

 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych powinno obejmować kilka obszarów, takich jak: 

- stosowanie aktywizujących różne zmysły metod i form pracy z uczniem, 

- wykorzystywanie interesujących  środków i pomocy dydaktycznych, 

- planowanie czasu pracy ucznia, 

- odpowiednia organizacja miejsca pracy (klasy lekcyjne i teren szkoły), 

- warunków sprawdzania poziomu wiedzy i umiejętności szkolnych (metod i form sprawdzania, kryteriów 

oceniania). 

 

Rodzice/prawni opiekunowie oraz sam uczeń powinni zostać zapoznani przez nauczyciela z konkretnymi formami 

dostosowania wymagań edukacyjnymi, jakie będą stosowane na poszczególnych zajęciach obowiązkowych  

i dodatkowych oraz wyrazić na nie zgodę. 

 

Uczniowie mogą także liczyć na dostosowanie wymagań edukacyjnych podczas sprawdzianu w klasie szóstej szkoły 

podstawowej, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego oraz na egzaminach zawodowych: 

 uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się ma prawo przystąpi 

 do  sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej,  

w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

niepublicznej poradni specjalistycznej, 

 
 uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy 

przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub maturalnego do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia  

 na podstawie tego orzeczenia, 



 

 uczeń chory lub niesprawny czasowo, na podstawie za zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez 

lekarza, może przystąpić 

 do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub maturalnego w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich 

stan zdrowia.  

 

 uczeń lub absolwent, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu zawodowego, posiada 

orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, może przystąpić 

 do egzaminu zawodowego w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych  i 

możliwości psychofizycznych, na podstawie tego orzeczenia, 

 

 uczeń  lub absolwent chory lub niesprawny czasowo może przystąpić 

 do egzaminu zawodowego  w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie 

zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza, 

 

 uczeń lub absolwent, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu zawodowego, był objęty 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudno[ci adaptacyjne związane z wcześniejszym 

kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuacji kryzysowy lub traumatyczny, może 

przystąpić 

 do egzaminu zawodowego w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i 

możliwości psychofizycznych, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej. 

 

Rodzice/prawni opiekunowie lub pełnoletni uczeń mogą zapoznać się z szczegółową informacją o sposobach 

dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminów do potrzeb i możliwości uczniów lub 

absolwentów. Informacja ta jest zamieszczana jest na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 

(OKE) w Poznaniu (www. oke.poznan.pl) nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego w którym odbywa się 

sprawdzian i egzaminy.  

 

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW 

NIEDOSTOSOWANYCH  SPOŁECZNIE 
 
 
 

Niedostosowanie społeczne jest to dewiacja osobowościowa, spowodowana czynnikami 

biopsychicznymi lub środowiskowymi o negatywnym wpływie na kontakty społeczne, aktywność  

i harmonię życia jednostki, uniemożliwiająca jej konstruktywną socjalizację, aktywną edukację 

 i pomyślną realizację zadań życiowych. Wyraża się w negatywnym stosunku do norm 

społecznych 



 i uznanych społecznie wartości, stanowiącym główny syndrom tego zjawiska ( wskazuje się także 

na nieumiejętność asymilacji, akomodacji oraz identyfikacji z celami i wartościami ). Jest 

wyrazem trudnej wewnętrznej sytuacji jednostki społecznie niedostosowanej, a trudności 

wychowawcze wynikające ze społecznego niedostosowania cechuje znaczna trwałość postaw 

aspołecznych. 
 

 
1. Realizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla poszczególnych typów szkół. 

2. Ocena zachowania i postępów w nauce powinna być obiektywna i sprawiedliwa, co zmobilizuje 

ucznia do efektywnej pracy intelektualnej i praktycznej. W ocenie tej należy brać pod uwagę 

cząstkowe efekty pracy ucznia. Należy okazać uczniowi wsparcie, życzliwą pomoc i 

specjalistyczną opiekę. 

3. W ramach dostosowania warunków sprawdzianów i egzaminów można zapewnić w ich trakcie 

udział pedagoga resocjalizacji. 

4. W ramach indywidualizacji należy wzmacniać i rozwijać te elementy osobowości ucznia, które 

mają zasadniczy wpływ na jego motywację. 

5. Ważne jest stopniowanie trudności – odpowiednie dostarczanie uczniowi zadań szkolnych (pod 

względem ilości, stopnia trudności oraz właściwe używanie wzmocnień pozytywnych). 

6. Ocena szkolna powinna zachęcać ucznia do działania, a postawa nauczyciela powinna inspirować 

jego aktywność intelektualną  oraz stwarzać, poprzez system nagród, warunki do jej 

uzewnętrznienia i uzyskania w ten sposób przez ucznia odpowiednich gratyfikacji. 

7. Ważne jest przywrócenie uczniowi wiary we własne możliwości poprzez pomoc w uzyskaniu 

przez niego pomyślnych wyników w nauce, umożliwienie mu nadrobienia zaległości szkolnych 

(korygowanie i wyrównywanie zaniedbań dydaktycznych oraz wychowawczych, wzmacnianie 

motywacji szkolnej, pomoc w przezwyciężaniu obaw przed kompromitacją przed złą oceną oraz  

w przezwyciężaniu nienawiści do szkoły, pomoc w poprawie interakcji z nauczycielami). 

8. Zastosowanie zasady dominacji, czyli podporządkowania wszelkich oddziaływań dydaktycznych 

celom wychowawczym (w trakcie nauczania należy rozwijać właściwe postawy społeczne, sądy 

moralne stanowiące siłę prowadzącą zachowanie ucznia we właściwym kierunku). 

9. Stosowanie na zajęciach metod i form aktywizujących (giełda pomysłów, burza mózgu, gry 

dydaktyczne – symulacje, inscenizacje, dramy, metody sytuacyjne, laboratoryjne, metody 

problemowe). 

10. Praca z uczniem powinna być systematyczna. 

11. Należy stosować zasadę treści kształtujących, która polega na eksponowaniu w treściach 

dydaktycznych, tych elementów które kształtują pozytywne cechy osobowości (wrażliwość, 

współczucie, prawdomówność, uczciwość, pracowitość, sumienność, kulturę osobistą). 

12. W ramach działań resocjalizacyjnych należy umożliwić dziecku naukę w zespołach klasowych  

       w celu większego uspołecznienia, stworzenia możliwości generowania interakcji społecznych. 

13. Należy pomagać uczniowi w nawiązywaniu pozytywnych relacji społecznych z rówieśnikami.  

14. Ważne jest ukierunkowanie aktywności ucznia poprzez stworzenie mu warunków do rozwijania  

       zainteresowań, wzmacniania samooceny, odpowiedzialności za własne zachowania. 

15. Prowadzenie zajęć promujących zdrowy styl życia, umożliwiających zapoznanie się z 

efektywnymi 

       sposobami radzenia sobie ze stresem i w sytuacjach trudnych. 

16. Powyższe dostosowania są elementami szeroko pojętych oddziaływań resocjalizacyjnych, które 

        należy prowadzić w celu wykształcenia u ucznia postawy prospołecznej akceptującej normy  

        i zasady funkcjonowania społecznego. 

 
 
 



 

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW ZAGROŻONYCH 

NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM 
 

 

 Pojęcie zagrożenia niedostosowaniem społecznym wiąże się z oceną stosunkowo 

mniejszego nasilenia i mniejszości częstotliwości manifestacji przejawów niedostosowania 

społecznego. Wspólnym elementem różnorodnych definicji niedostosowania społecznego jest ich 

odnoszenie się do zachowań ludzi, które pozostają w jaskrawej sprzeczności z powszechnie 

uznawanymi normami i oczekiwaniami społecznymi. Są to wszelki negatywne lub nieadekwatne 

reakcje jednostek na wymogi i zakazy zawarte w przypisanych im rolach społecznych. Są to 

zachowania podważające funkcjonalność każdego układu społecznego, powodujące jego 

dezorganizację lub bezpośrednio zagrażające społecznie uznawanym wartością, takim jak rozwój 

i autonomia ich członków. 
 
 

1. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w tym form i metod pracy. 

2. Rozwijanie i wzmacnianie tych elementów osobowości dziecka, które mają zasadniczy wpływ na 

jego motywację. 

3. Stopniowanie trudności – odpowiednie dostarczanie uczniowi zadań szkolnych pod względem 

ilości jak i stopnia trudności oraz właściwe używanie wzmocnień pozytywnych. 

4. Inspirowanie aktywności intelektualnej ucznia oraz stwarzanie, poprzez system nagród, 

warunków do jej uzewnętrzniania i uzyskiwania w ten sposób przez uczniów odpowiednich 

gratyfikacji. 

5. Przywrócenie uczniowi wiary w możliwości uzyskania pomyślnych wyników w nauce i 

nadrobienia zaległości szkolnych. 

6. Korygowanie i wyrównywanie zaniedbań dydaktycznych oraz wychowawczych, wzmacnianie 

motywacji do nauki szkolnej. 

7. Rozwijanie właściwych postaw społecznych, sądów moralnych stanowiących wewnętrzną siłę 

prowadzącą zachowania ucznia we właściwym kierunku. 

8. Stosowanie na zajęciach metod i form aktywizujących (giełda pomysłów, burza mózgów, gry 

dydaktyczne, dramy itp.) 

9. Planowe, konsekwentne i systematyczne realizowanie założeń edukacyjnych i wychowawczych. 

10. Prowadzenie nauki  w zespołach, która ma charakter uspołeczniający i stwarza dogodne warunki 

do generowania sytuacji interakcyjnych, które mobilizują ucznia do pożytecznej i celowej pracy. 

11. Ukierunkowanie aktywności ucznia poprzez stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań, 

wzmacnianie poczucia własnej wartości, samooceny, odpowiedzialności za własne zachowania. 



12. Pomoc w nawiązywaniu pozytywnych kontaktów społecznych z rówieśnikami. 

13. Modyfikowanie wzorów zachowań, wskazywanie innych, alternatywnych i adekwatnych do 

wymagań konkretnych sytuacji wychowawczych. 

14. Promocja zdrowego stylu życia ( profilaktyka uzależnień ). 

15. Włączenie ucznia do zajęć z zakresu strategii radzenia sobie ze stresem, treningów zastępowania 

agresji, treningów umiejętności społecznych. 

16. Włączenie ucznia do zajęć socjoterapeutycznych, których celem jest eliminowanie przyczyn  

i przejawów zaburzeń zachowania, które są społecznie nieakceptowane i utrudniają uczniowi 

realizację pozytywnych zadań życiowych. Postępowanie socjoterapeutyczne polega na 

organizowaniu podczas spotkań grupowych ( do 10 osób ) takich sytuacji społecznych, które: 

- dostarczą uczestnikom doświadczeń korekcyjnych, przeciwstawnych do treści doświadczeń 

urazowych, hamujących rozwój emocjonalny i społeczny, 

- będą sprzyjać odreagowaniu napięcia emocjonalnego, 

- posłużą aktywnemu uczeniu się nowych umiejętności psychospołecznych. 

Zajęcia socjoterapeutyczne mają charakter ustrukturalizowanych spotkań grupowych, na które 

składają się odpowiednio dobrane gry, zabawy i ćwiczenia. Tworzą pewną dynamiczną całość, na 

którą składają się określone etapy pracy z grupą. 

17. Stwarzanie kreatywnych warunków uczenia się. 

18. Poprawa umiejętności podejmowania decyzji przez ucznia, prowadzących do wypracowania przez 

niego własnego systemu wartości. 

19. Zwiększenie możliwości poznawania otoczenia,  włączanie ucznia w działania na rzecz 

społeczności szkolnej i lokalnej. 

20. Eksponowanie mocnych stron ucznia, zdolności pozytywnych cech. 

21. Dostosowanie trudności zadań do poziomu intelektualnego ucznia. 

22. Utrwalanie efektów uzyskanych w toku edukacji. 

23. W sytuacja odbieranych przez ucznia jako trudne wspieranie go w pokonywaniu trudności, 

mobilizowanie do wysiłku i pracy, dowartościowywanie, podnoszenie wiary we własne 

możliwości. 

 

 

 



DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW  

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM 

 
 
 

 W tej grupie edukacyjnej znajdują się uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu lekkim, ale także uczniowie, których upośledzenie umysłowe występuje jako jeden ze 

symptomów ich niepełnosprawności ruchowej (mózgowe porażenie dziecięce) lub autyzm. 

Zaburzenia rozwojowe ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim mają charakter 

globalny i obejmują zarówno funkcje instrumentalne (percepcja, pamięć, uwaga, myślenie, 

mowa, sprawności motoryczne i manualne), jaki kierunkowe (motywacja uczenia się, kontrola 

emocjonalna, potrzeba osiągnięć). Zaburzenia te mogą być przyczyną trudności w opanowaniu 

wiadomości i umiejętności z zakresu wszystkich przedmiotów realizowanych w szkole. Myślenie 

uczniów ma charakter konkretno-obrazowy, sytuacyjny. Najlepiej przyswajają wiedzę 

wykorzystując bezpośrednie poznanie.  Najczęściej poza zasięgiem ich możliwości poznawczych 

są treści  

o charakterze abstrakcyjnym, wymagające logicznego myślenia, wyciągania wniosków, 

abstrahowania i samodzielnych rozwiązań. Trudności edukacyjne tych uczniów wynikają także  

z zaburzeń w koncentracji uwagi, ubogiego zasobu słów, niejasnych, niedokładnych wrażeń 

zmysłowych, zaburzonej pamięci logicznej. Proces nabywania wiedzy jest u nich znacznie 

utrudniony. Poszczególne funkcje psychiczne rozwijają się wolniej i nie osiągają pełnej 

dojrzałości. Zachowanie tych dzieci charakteryzuje się impulsywnością, brakiem przemyślenia, 

konsekwencji  

i przewidywania. Często wykazują brak inicjatywy i samodzielności, łatwo ulegają sugestii, 

charakteryzują się biernością, słabym krytycyzmem. 
 

 
1. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia, w tym form i metod pracy. 

2. W razie potrzeby wydłużanie czasu przeznaczonego na wykonanie poszczególnych zadań. 

3. W procesie dydaktycznym czuwanie nad prawidłowym rozumieniem poleceń pisemnych i treści 

czytanych przez ucznia. 

4. Odpytywanie częściej ale z mniejszej partii materiału. 

5. Uczenie teorii w powiązaniu z praktyką, bazowanie na konkretach. 

6. Podczas pracy na zajęciach należy kontrolować stopień koncentracji uwagi oraz poziom 

zainteresowania omawianymi zagadnieniami. 

7. W trakcie podawania nowego materiału stosowanie techniki powtórzeń, powtarzanie ważniejszych 

kwestii w uproszczony sposób. 

8. Sprawdzanie czy uczeń rozumie polecenia, obserwowanie czy słucha, zadawanie krótkich pytań 

naprowadzająco – sprawdzających. 

9. W procesie dydaktycznym czuwanie nad prawidłowym rozumieniem poleceń pisemnych i treści 

czytanych przez ucznia. 

10. W pracy z uczniem bazowanie na jego mocnych stronach. 

11. W sytuacjach odbieranych przez ucznia  jako trudne wspieranie go  w pokonywaniu trudności, 

mobilizowanie do wysiłku i pracy, dowartościowywanie, podnoszenie wiary we własne możliwości. 



12. Doskonalenie umiejętności ucznia w zakresie technik zapamiętywania,  w celu uatrakcyjnienia tego 

procesu należy prezentować i powtarzać wiedzę w różnych kontekstach, formach oraz z 

wykorzystaniem różnych środków dydaktycznych. 

13. Podczas oceniania brać pod uwagę wkład pracy ucznia, zaangażowanie, samodzielność  

w wykonywanych działaniach oraz poziom umiejętności. 

14. Udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju. 

15. Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu. 

16. Kształtowanie motywacji do uczenia się. 

17. Zwiększanie możliwości ucznia w poznawaniu samego siebie i otoczenia. 

18. Stwarzanie kreatywnych warunków uczenia się. 

19. Kształtowanie umiejętności ucznia w podejmowaniu decyzji, utrwalanie osiągnięć. 

20. Bazowanie na czynnościach prostych, znanych i lubianych przez ucznia. 

21. Kształtowanie zachowań umożliwiających współdziałanie i współpracę. 

22. Angażowanie do zadań nieskomplikowanych, do współpracy z dziećmi w organizowaniu imprez, 

teatrzyków, występów. 

23. Eksponowanie mocnych stron ucznia, zdolności, pozytywnych cech. 

24. Zachęcanie do aktywności ustnej na lekcji. 

25. Zapisywanie w zeszycie ucznia zakresu zagadnień, przedmiotów potrzebnych na kolejne lekcje. 

26. Wspomaganie i uzupełnianie procesu edukacyjnego dodatkowymi pomocami. 

27. Przyznanie dodatkowych zajęć rewalidacyjnych. 

28. Zadbanie o integrację  z zespołem klasowym, w czasie zajęć szkolnych i poza lekcyjnych. 

29. Rozwijanie samodzielności w podejmowaniu decyzji i uczenie ponoszenia ich konsekwencji. 

 
 

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW  

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ  W STOPNIU UMIARKOWANYM 
 

 
 
 

 W tej grupie edukacyjnej znajdują się uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną   

w stopniu umiarkowanym i znacznym, ale także uczniowie, których upośledzenie umysłowe 

występuje jako jeden z symptomów ich niepełnosprawności ruchowej (mózgowego porażenia 

dziecięcego) lub autyzmu. Możliwości edukacyjne tej grupy uczniów są bardzo ograniczone  

z powodu dużych nieprawidłowości w rozwoju psychofizycznym. Dysfunkcje dotyczą zarówno 

rozwoju ruchowego jaki i procesów percepcyjnych. Widoczne są także trudności w przechodzeniu 

 z niższego poziomu rozwoju na wyższy. Zmiany te uwarunkowane są przede wszystkim 

nieprawidłowym funkcjonowaniem struktur autonomicznych mózgu. U tych uczniów występują 

wady i dysfunkcje narządów zmysłów, dominuje uwaga mimowolna, pamięć jest nietrwała, 

głównie mechaniczna, przeważa myślenie konkretno-obrazowe, brak jest zdolności dokonywania 

operacji logicznych i występują trudności w tworzeniu pojęć abstrakcyjnych. Często mają 

zaburzoną komunikację werbalną, ich rozwój somatyczny jest często opóźniony i nieharmonijny. 

Współistnienie  wrodzonych wad rozwojowych, różnorodnych chorób pogłębia deficyt 

wzrastania. Każda osoba z niepełnosprawnością intelektualną jest inna, każda ma szczególne 

możliwości  

i potrzeby psychofizyczne, predyspozycje, ograniczenia, mocne i słabe strony, zainteresowania. 

Należy uznać ich prawo do rozwoju we własnym tempie i uwzględniać to prawo podczas 

ustalania kierunków pracy z uczniem. 



 
 

 
1. Realizowanie podstawy programowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu 

umiarkowanym dla poszczególnych typów szkół. 

2. Zapewnienie uczniowi komfortu psychicznego, poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, nawiązania 

pozytywnego kontaktu emocjonalnego z nauczycielem (akceptuję ucznia, nawet, jeśli nie 

akceptuję jego zachowań). 

3. Dokonywanie racjonalnego wyboru treści nauczania stosując między innymi kryterium 

częstotliwości występowania w otoczeniu ucznia oraz użyteczności. 

4. Dostosowanie organizacji jednostek dydaktycznych do możliwości psychofizycznych ucznia. 

5. Dostosowanie pomocy dydaktycznych do możliwości psychofizycznych ucznia (konkretne 

przedmioty, realne sytuacje). 

6. Tworzenie sytuacji edukacyjnych i wykorzystywanie sytuacji życiowych do rozwijania 

umiejętności komunikacyjnych ucznia, w tym także umiejętności czytania i pisania, jak również 

elementarnych umiejętności matematycznych. 

7. Stosowanie zrozumiałych komunikatów, prostych poleceń. 

8. Pozwalanie uczniowi wyrażania jego potrzeb i emocji. 

9. Wdrażanie ucznia do samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych, budzenie chęci 

pomocy innym. 

10. Stwarzanie okazji do osiągania sukcesów przez ucznia. 

11. Częstsze chwalenie, mniej krytyki. 

12. Wskazywanie na wkład pracy ucznia  w zdobywanie wiedzy i umiejętności. 

13. Zapewnienie zajęć rewalidacyjnych wspierających rozwój ucznia. 

14. Wdrażanie do funkcjonowania społecznego, rozumienie i uznawanie norm społecznych,  

a w szczególności wyposażenie, stosownie do możliwości, w takie umiejętności i wiadomości, 

które pozwolą uczniowi postrzeganie siebie jako niezależnej osoby. 

 
 
 
 
 
 

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW NIEWIDOMYCH  

I SŁABO WIDZĄCYCH 
 

 Za uczniów niewidomych uznaje się tych uczniów, którzy zupełnie nie widzą lub ich 

ostrość wzroku nie przekracza 1/20 normalnej ostrości widzenia przy zastosowaniu szkieł 

korekcyjnych albo kiedy ich pole widzenia jest ograniczone do przestrzeni zawartej w 20 %. 

 Do grupy uczniów słabo widzących zalicza się tych, których ostrość widzenia po korekcie 

optycznej sięga 0,3 pełnej ostrości. Uczniowie słabowidzący - z uwagi na zaburzenia rodzaju 

widzenia-mają zróżnicowane kłopoty i trudności: u uczniów z uszkodzeniem widzenia 

obwodowego występuje widzenie lunetowe (uczeń potrafi czytać drobny druk, zauważa lecący 

samolot, ale ma trudności z poruszaniem się w przestrzeni, spada ze schodów, nie potrafi złapać 

rzuconej do niego piłki, nie czyta mapy ani wzoru matematycznego), uczniowie z uszkodzeniem 

widzenia centralnego cierpią natomiast na zmniejszenie ostrości wzroku (swobodnie poruszają 

się, ale mają trudności  

w czytaniu, pisaniu, odróżnianiu szczegółów na obrazkach i na mapie). Dodatkowo uczniom tym 

mogą w nauce przeszkadzać: mroczki (ciemne plamki przed oczami), oczopląs, zaburzenia  



w adaptacji do zmiennego oświetlenia (zaburzenia widzenia występujące wieczorem), 

światłowstręt, daltonizm (zaburzenia w rozpoznawaniu barw), zaburzenia akomodacyjne 

(zaburzenia zdolności przystosowania się do patrzenia na przedmioty znajdujące się w różnej 

odległości ), 

Uczniowie niewidomi lub słabowidzący uzyskują orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego dla dzieci niewidomych lub słabo widzących.  

Uczniowie z wadą wzroku mogą realizować podstawę programową kształcenia ogólnego dla 

uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych, przy odpowiednim 

dostosowaniu warunków kształcenia do ich możliwości psychofizycznych.  
 
 

1. Właściwe umiejscowienie dziecka w klasie (zapobiegające odblaskowi pojawiającemu się w 

pobliżu okna, zapewniające właściwe oświetlenie i widoczność) – najczęściej w pierwszej ławce  

z dogodnym dostępem do tablicy. 

2. Zaopatrzenie ucznia w odpowiednie pomoce optyczne i nieoptyczne poprawiające zdolność ich 

widzenia – najczęściej są to szkła optyczne, lupa, liniały optyczne. 

3. Przybory szkolne – zeszyt o powiększonej liniaturze, grubszym zaznaczaniu linii. 

4. Udostępnianie tekstów (np. testów sprawdzających wiedzę) w wersji powiększonej (wielkość 

czcionki 16 – 18 punktów). 

5. Podawanie modeli i przedmiotów do obejrzenia z bliska. 

6. Zwracanie uwagi na szybką męczliwość dziecka związaną ze zużywaniem większej energii na 

patrzenie i interpretacji informacji uzyskanych drogą wzrokową -  wydłużanie czasu na 

wykonanie określonych zadań. 

7. Umożliwienie dziecku korzystania z kaset, płyt z nagraniami lektur szkolnych. 

8. W geometrii należy wprowadzać uproszczone konstrukcje z ograniczoną do koniecznych liczbą 

linii pomocniczych i konstrukcje geometryczne wykonywać na kartkach większego formatu niż 

zwykła kartka papieru. 

9. Częste zadawanie pytania - „co widzisz?” w celu sprawdzenia i uzupełnienia słownego trafności 

doznań wzrokowych. 

10. Na zajęciach z fizyki, chemii, biologii czy wychowania fizycznego demonstrując różne czynności 

zadbać o to, aby ci uczniowie byli blisko osoby prezentującej. 

11. Stanowisko komputerowe należy wyposażyć w specjalny program powiększający znaki na 

ekranie. 

12. Należy oznakować wszelkie rogi, kanty, schody (pierwszy i ostatni) np. żółtym, odblaskowym 

paskiem. 

 
 
 

 
 

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW 

NIESŁYSZĄCYCH  

I SŁABO SŁYSZĄCYCH 
 
 

 Uczniowie z uszkodzonym słuchem stanowią grupę niezwykle zróżnicowaną pod 

względem możliwości nabywania i doskonalenia systemu językowego, a tym samym przyswajania 

wiadomości i umiejętności w procesie dydaktycznym. Rodzaj i stopień uszkodzenia słuchu mają 

wpływ na jakość odbioru i wytwarzania dźwięków mowy. Podział stopni uszkodzenia słuchu na 



lekki, umiarkowany, znaczny i głęboki przyjmuje się za propozycją Międzynarodowego Biura 

Audiofonologii. Według klasyfikacji BIAP  za normę przyjmuje się stan, gdy próg reakcji na 

dźwięki wyznacza krzywa nieprzekraczająca  20 dB. W przypadku, gdy wartości progowe krzywej 

audiometrycznej zawarte są w przedziale 21-40 dB mówimy o lekkim uszkodzeniu słuchu, 41-70 

dB o umiarkowanym uszkodzeniu słuchu, 71 dB-90 dB o znacznym uszkodzeniu słuchu, powyżej 

90 dB o głębokim uszkodzeniu słuchu. 

Niesłyszący jest to grupa osób, które niezależnie od stopnia uszkodzenia słuchu 

wyznaczonego badaniem audiometrycznym, w odbiorze informacji przekazywanych drogą ustną 

preferują kanał słuchowy, jednak w celu pełnego odbioru mowy pomocniczo wspierają się 

wzrokiem i czuciem. Mowa u dzieci zaliczanych do tej grupy rozwija się spontanicznie, ale ze 

znacznymi opóźnieniami. 

Słabo słyszący jest to grupa osób, u których pomimo zastosowania protez słuchowych 

mowa nie rozwija się spontanicznie i konieczne jest zastosowanie metod wspomagających 

kształtowanie systemu językowego. Występujące zaburzenia dotyczą wszystkich poziomów języka-

fonologicznego, leksykalnego, gramatycznego. W odbiorze informacji ustnych osoby te w dużym 

stopniu wspomagają się zmysłami wzroku i czucia. 

Uczniowie z uszkodzonym słuchem, w zależności od stopnia uszkodzenia słuchu  uzyskują 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci niesłyszących lub słabo słyszących.  
 

Dzieci z uszkodzonym słuchem mogą ponadto otrzymać opinię o:  

- wczesnym wspomaganiu rozwoju, 

- odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego, 

- dostosowaniu wymagań edukacyjnych, 

- zwolnieniu z nauki drugiego języka obcego, 

- pierwszeństwie przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej. 
  

1. Zapewnienie dobrego oświetlenia klasy oraz miejsca dla dziecka w pierwszej ławce  

w rzędzie od okna. 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. Należy też, 

umożliwić dziecku odwracanie się w kierunku innych kolegów odpowiadających na lekcji co 

ułatwi lepsze zrozumienie ich wypowiedzi. 

2. 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. 

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

ruchów głową czy nadmiernej gestykulacji, upewniając się czy polecenia kierowane do całej klasy 

są właściwie rozumiane przez dziecko - w przypadku trudności zapewnić mu dodatkowe 

wyjaśnienia, sformułować inaczej polecenie. 

4.  Zadbanie o spokój i ciszę w klasie, eliminowanie zbędnego hałasu m.in. zamykanie okna przy 

ruchliwej ulicy, unikanie 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. 

5. W czasie lekcji wskazane jest używanie jak najczęściej pomocy wizualnych i tablicy (m.in. 

zapisanie nowego tematu, nowych i ważniejszych słów, dat na lekcji historii itp.), 

6. Konieczne jest aktywizowanie dziecka do rozmowy poprzez zadawanie prostych pytań, 

podtrzymywanie jego odpowiedzi przez dopowiadanie pojedynczych słów, umowne gesty, 

mimiką twarzy. 



7. Z uwagi na wolne tempo czytania, dziecko potrzebuje więcej czasu na przeczytanie całej książki, 

dlatego z pomocą rodziców czyta całą lekturę lub tylko wskazany rozdział. Dla ułatwienia 

zrozumienia treści nauczyciel może podać pytania pomocnicze, na które dziecko powinno 

przygotować odpowiedzi – czytając wcześniej lekturę. 

8. Dziecko czytając lekturę, krótkie opowiadanie – może założyć swój słowniczek niezrozumiałych 

zwrotów. 

9. W pisaniu ze słuchu należy stosować ćwiczenia tylko wyrazów lub zdań, wcześniej  

z dzieckiem utrwalonych, w oparciu o znane mu słownictwo. Jeżeli pisanie ze słuchu sprawia 

dziecku niedosłyszącemu duże trudności można je zastąpić inną formą ćwiczeń w pisaniu. 

Mogą to być ćwiczenia polegające na : 

 układaniu zdania z podanej rozsypanki wyrazowej do tre[ci obrazka 

 przepisywaniu zdań z uzupełnieniem _luk_ odpowiednimi wyrazami 

 porządkowaniu loteryjki gramatyczno - ortograficznej z utrwaleniem znanych zasad 

pisowni i zwrotów gramatycznych _ dobieraniem odpowiednich wyrazów, uwzględniając 

ich rodzaj, osób_, liczb_. 

10. Przy ocenie prac pisemnych dziecka nie należy uwzględniać błędów wynikających  

z niedosłuchu, one nie powinny obniżyć ogólnej oceny pracy. 

11. Przy ocenie osiągnięć ucznia z wadą słuchu należy szczególnie doceniać własną aktywność i 

wkład pracy ucznia a także jego stosunek do obowiązków szkolnych (systematyczność, 

obowiązkowość, dokładność). 

 
 
 

1. Zachowanie schematu pracy na lekcjach i stałości działań edukacyjnych (np. zajmowanie tej samej 

ławki lub stolika podczas zajęć). 

2. Zajmowanie miejsca blisko nauczyciela. 

3. Z powodu trudności w adaptacji do nowych sytuacji należy w miarę możliwości wcześniej 

informować  

o zmianach w rozkładzie zajęć lekcyjnych i nie zaskakiwać zmianami (np. uprzedzać  o zastępstwach 

na lekcjach, wyjściach, wizytach nowych osób). Informowanie, w jaki sposób powinno się zachować  

4. w nowej sytuacji. 

5. Kierowanie poleceń indywidualnie do ucznia/uczennicy. Zwracanie się po imieniu. Właściwe 

używanie zaimków osobowych Ja i Ty. 

6. Z powodu problemów z myśleniem abstrakcyjnym, przekazywane na lekcjach treści abstrakcyjne 

powinny zostać uzupełnione rysunkiem, zdjęciem, filmem lub modelem. Wyjaśnianie metafor  

 i wyrazów bliskoznacznych. 

7. Podczas rozmowy używanie prostego i jednoznacznego języka. Unikanie przenośni, metafor, 

wyrazów bliskoznacznych, żartów lub dowcipów, których uczniowie nie rozumieją. 

8. Z powodu impulsywności i problemów w czekaniu na swoją kolej proponuje się odpytywać 

ucznia/uczennicę w pierwszej kolejności. 

9. W razie potrzeby wydłużanie czasu przeznaczonego na wykonywanie poszczególnych zadań i prac 

pisemnych. 

10. Dzielenie trudniejszego lub dłuższego zadania na kilka części. 

11. Dostosowanie pomocy dydaktycznych do zainteresowań dziecka i ucznia (np. liczmany dinozaury, 

które zastępują zwykłe patyczki). 

12. Wykorzystywanie wąskich i fachowej wiedzy oraz zainteresowań podczas prowadzenia lekcji.  

13. Sprawdzanie zrozumienia czytanego tekstu poprzez zadawanie dodatkowych pytań: Co się 

wydarzyło? Gdzie ? Kiedy? Dlaczego ? itp. 

14. Kiedy uczeń/uczennica ma bardzo duże problemy w pisaniu pozwolić na korzystanie z komputera lub 

sprawdzać wiedzę w formie odpowiedzi ustnej. 

15. W sytuacji, kiedy odrabianie lekcji trwa bardzo długo należy zmniejszyć ilość zadawanych zadań.  



16. W sytuacji wzburzenia lub zdenerwowania umożliwienie pobytu w spokojnym, cichym miejscu   

np. bibliotece.  

17. Unikanie przymusu, który może zwiększać opór, dawanie możliwości wyboru spośród 2 opcji. 

18. Nie zmuszanie dziecka z nadwrażliwością na zapach i smak do spożywania posiłków na stołówce 

szkolnej.  

19. Na lekcjach wychowania fizycznego unikanie aktywności ruchowej związanej z rywalizacją. 

Zwalnianie uczniów (z nadwrażliwością słuchową) z ćwiczeń , którym towarzyszy dużego hałas. 

Dbanie o losowe przydzielanie do grup (dzieci te są mniej sprawne i niezgrabne ruchowo oraz maja 

problemy z graniem zespołowym, co sprawia, że są pomijane lub nie chętnie wybierane do grupy 

zawodników). 

20. Częste przypominanie o normach i zasadach funkcjonowania społecznego oraz chwalenie i 

nagradzanie za ich przestrzeganie. 

21. Nie odnoszenie do siebie każdego niegrzecznego i niestosowanego zachowania.   

22. Z uwagi na problemy w funkcjonowaniu społecznym i zawieraniu nowych relacji interpersonalnych 

należy chronić dzieci przed przemocą fizyczną i słowną innych uczniów. 

 
 

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DAL DZIECI I UCZNIÓW  

Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM 
 
 
1. Opracowanie za pomocą piktogramów lub obrazków planu dnia oraz tygodnia, w którym zostaną 

opisane wszystkie zadania i zajęcia, wyjazdy, wycieczki, wizyty u lekarzy oraz czas przeznaczony na 

zabawę, itp. 

2. Zachowanie schematu pracy i stałości działań edukacyjnych (np. zajmowanie tej samej ławki lub 

stolika podczas zajęć). 

3. Zajmowanie miejsca blisko nauczyciela. 

4. Podczas rozmowy używanie prostego i jednoznacznego języka. 

5. Kierowanie poleceń indywidualnie do ucznia/uczennicy. Zwracanie się po imieniu. Właściwe 

używanie zaimków osobowych Ja i Ty. 

6. Stosowanie zafoliowanych lub zalaminowanych kart pracy. Jeśli dziecko 2 razy nieprawidłowo 

wykona zadanie nauczyciel musi zaprezentować prawidłowe wykonanie zadania (żeby nie utrwalać 

błędów). 

7. Stosowanie tabliczki żetonowej – za każde poprawnie wykonane zadanie lub polecenie należy 

przyznać żeton. Po uzyskaniu 3, 5 i później 10 żetonów dziecko wymienia je na nagrodę.  

8. Unikanie przymusu, który może zwiększać opór, dawanie możliwości wyboru spośród 2 opcji. 

9. W sytuacji wzburzenia dać możliwość uspokojenia się i relaksu. 

10. Nie zmuszanie dziecka z nadwrażliwością na zapach i smak do spożywania posiłków na stołówce 

szkolnej.  

11. Unikanie ostrego i jasnego światła w sali lekcyjnej. 

12. Unikanie silnych perfum i dużej wyrazistej biżuterii. 

13. Ignorowanie i nie reagowanie na zachowania prowokacyjne (np. płacz, plucie, krzyk). Dziecko 

powinno wykonać zadanie pomimo takich zachowań. 

 

 

 

 

 

 



DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DLA DZIECI I UCZNIÓW 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO 
 

 

Niepełnosprawność ruchowa – jest spowodowana zaburzeniami funkcjonowania narządów 

ruchu, które mogą być wywołane uszkodzeniami układu nerwowego (np. mózgowe porażenie 

dziecięce), chorobami genetycznymi (np. dystrofie postępujące mięśni), stanami pourazowymi 

lub wadami wrodzonymi (np. brak lub deformacja kończyny). Ich konsekwencjami może być: 
 
1. Przystosowanie otoczenia szkolnego (zniesienie barier architektonicznych): 

- brak progów i krawężników, 

- poręcze wzdłuż wszystkich ścian, 

- szerokie korytarze i wejścia do klas, 

- automatycznie otwierane drzwi, 

- klamki, uchwyty i włączniki umieszczone na poziomie osoby poruszającej się na wózku 

inwalidzkim, 

- łazienka wyposażona w uchwyty, podpórki i przycisk alarmowy, 

- pomieszczenie przeznaczone do przechowywania wózka inwalidzkiego, pionizatora i innego sprzętu. 

2. Przystosowanie klasy lekcyjnej: 

- brak progów, 

- poręcze wzdłuż wszystkich ścian, 

- szerokie wejście i przejścia między ławkami, 

- automatycznie otwierane drzwi, 

- klamki, uchwyty i włączniki umieszczone na poziomie osoby poruszającej się na wózku 

inwalidzkim, 

- miejsce pracy oświetlone światłem naturalnym, 

- ograniczenie ilości dekoracji, 

- stolik z możliwością regulacji kąta nachylenia blatu, 

- blat ławki powinien posiadać ograniczniki, które zapobiegają spadaniu przyborów szkolnych oraz 

uchwyty, które umożliwiają stabilizację, 

- krzesło z możliwą regulacją wysokości, szerokości i kąta nachylenia, 

- korzystanie ze specjalnych nakładek na ręce, grubszych flamastrów, nakładek lub obciążników  na 

długopisy. 

3. Umożliwienie nagrywania prowadzonej lekcji na dyktafonie. 

4. W przypadku nieczytelnego pisma umożliwienie wykorzystywania komputera do sporządzania 

notatek  

i pisania prac. Wyposażenie komputera w specjalne urządzenia peryferyjne: klawiaturę i mysz. 

5. Umożliwienie korzystania na lekcji matematyki ze specjalnych obliczeniowych programów 

komputerowych. Nie wymaganie stosowania cyrkla, linijki, kątomierza oraz wykonywania rysunków. 

6. W sytuacji, kiedy uczeń nie może sporządzać notatek samodzielnie lub na komputerze przygotowanie 

dla niego skróconej notatki z rysunkami i schematami. 

7. Dostosowanie pomocy dydaktycznych (wielkość i ciężar) do możliwości ruchowych rąk i dłoni. 

Zastąpienie książki pojedynczą kartą pracy. 

8. W sytuacji występowania problemów ze spostrzeganiem dostosowanie kart pracy pod względem 

koloru tła, wielkości i koloru czcionki oraz rozmieszczenia druku i zdjęć. 

9. W sytuacji kiedy uczeń ma problem ze śledzeniem wzrokiem czytanego tekstu pozwolenie na 

korzystanie z audiobooków. 

10. Wydłużanie czasu przeznaczonego na wykonywanie danego zadania. 

11. Pomoc podczas korzystania z map i planów. 



12. Kiedy uczeń ma bardzo duże problemy w pisaniu pozwolić na korzystanie z komputera lub sprawdzać 

wiedzę w formie odpowiedzi ustnej. 

13. Rezygnacja z wypowiedzi ustnej kiedy uczeń ma problemy z artykulacją. 

14. W sytuacji, kiedy odrabianie lekcji trwa bardzo długo należy zmniejszyć ilość zadawanych zadań.  

15. Z uwagi na szybszą męczliwość i trudność w koncentracji uwagi organizowanie przerw 

przeznaczonych na odpoczynek. 

16. Dostrzeganie wysiłku włożonego w wykonanie zadania, a nie efektu końcowego. 

17. Zachęcanie do współpracy w grupie. 

 

 Ogólne kryteria oceniania z matematyki 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 
-potrafi korzystać z różnych źródeł informacji nie tylko tych wskazanych przez nauczyciela, 
-potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych ( problemowych ), 
-proponuje rozwiązania nietypowe, 
-umie formułować problemy i dokonywać analizy syntezy nowych zjawisk,  
-potrafi udowodnić swoje zdanie, używając odpowiedniej argumentacji, będącej skutkiem zdobytej 
samodzielnie wiedzy, 
-osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach matematycznych lub wymagających wiedzy matematycznej 
szczebla wyższego niż szkolny, 
-jest autorem prac o wartościach poznawczych i dydaktycznych.  

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
-opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane programem, 
-potrafi stosować zdobytą wiedzę do rozwiązania problemów i zadań w nowych sytuacjach, 
-wskazuje dużą samodzielność i potrafi bez nauczyciela korzystać z różnych źródeł wiedzy, np. wykresów, 
tablic, zestawień, 
-sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela, dotrzeć do innych źródeł 
wiadomości, 
-wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji, 
-bierze udział w konkursie lub wymagającym wiedzy i umiejętności związanych z matematyki 
-rozwiązuje samodzielnie zadania rachunkowe i problemowe. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
-opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone podstawą programową-poprawnie 
stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań i  problemów,  
natomiast zadania o stopniu trudniejszym wykonuje przy pomocy nauczyciela, 
-rozwiązuje niektóre zadania dodatkowe o niewielkiej skali trudności, 
-poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo-skutkowych, 
-jest aktywny w czasie lekcji. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 
-opanował w podstawowym zakresie te wiadomości i umiejętności określone  podstawą programową, 
które są konieczne do dalszego kształcenia, 
-poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania, z pomocą nauczyciela, typowe zadania 
teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności, 
 -w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadawalającym. 

Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który: 
-ma braki w opanowaniu wiadomości określonych podstawą programową  nauczania, ale braki te nie 
przekreślają możliwości dalszego kształcenia, 
-rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim  stopniu 
trudności, 



-zna podstawowe prawa i wielkości matematyczne,  
-przejawia niesystematyczne pewne zaangażowanie w proces uczenia się. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 
-nie opanował tych wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową, które są konieczne do 
dalszego kształcenia się, 
-nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności nawet przy 
pomocy nauczyciela, 
-nie zna podstawowych praw, pojęć i wielkości matematycznych, 
-nie wykazuje zadawalającej aktywności poznawczej i chęci do pracy.  
 
Do pracy na lekcjach matematyki potrzebne będą: podręcznik,  zeszyt przedmiotowy, zeszyt 
ćwiczeń, zbór zadań.                                           

 
Na lekcji matematyki uczeń ma prawo: 
-cztery razy w ciągu semestru (w przypadku czterech godzinach matematyki tygodniowo)  być 
nieprzygotowanym do zajęć (tzw. N). Nieprzygotowaniem jest zarówno brak zadania domowego jak i 
nieznajomość materiału z trzech ostatnich lekcji. Za każde kolejne nieprzygotowanie uczeń otrzymuje 
ocenę nast. 

- dwa razy w ciągu semestru zgłosić brak zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, -  materiałów 
uniemożliwiających pełne i aktywne uczestnictwo w lekcji – otrzymuje wówczas tzw. „ (–) minusa „. 

Każde kolejne zgłoszenie tego rodzaju nieprzygotowania skutkuje otrzymaniem przez ucznia 0p/5p (brak 
zeszytu ćwiczeń bądź zeszytu przedmiotowego, w którym powinno być wykonane zadanie domowe 
traktujemy jako nieprzygotowanie do zajęć skutkujące otrzymaniem „N” ) 

- zgłosić, że nie rozumie danego tematu. Uczeń może wtedy uzyskać pomoc ze strony nauczyciela po 
lekcjach lub przed lekcjami, ustalając termin z nauczycielem. 

-  Każdy uczeń ma prawo poprawiać oceny z prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek.  Poprawa 
ta powinna odbyć się w terminie dwóch tygodni od daty jej oddania. 
 
- wykonywać zadania dodatkowe, prace projektowe. Zadania dodatkowe powinny być oddawane na 
kartce A4 lub w formie elektronicznej w uzgodnionym terminie, po terminie nie będą przyjmowane. (e-mail 
dla uczniów : k.dwulitulidowska.spdzwirzyno@gmail.com) 
 
Na lekcji matematyki uczeń ma obowiązek: 
- być przygotowanym do lekcji: mieć zeszyt przedmiotowy z zadaniem domowym, podręczniki, zeszyt 
ćwiczeń; 

- zgłaszać brak zadania domowego na początku lekcji, zgłoszenie braku zadania domowego w trakcie 
lekcji lub pod koniec skutkuje otrzymaniem oceny ndst; 

- uważać, nie przeszkadzać i wykonywać notatki; 

- uzupełnić zaległości w przypadku nieobecności  ( uzupełnić zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń oraz 
umówić się na osobny termin kartkówki lub sprawdzianu, jeśli taki miał miejsce ). 
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