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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY ORAZ GEOGRAFII  

DLA KLAS IV – VIII  
 

I. PODSTAWA PRAWNA 

 

Przedmiotowy system oceniania z przyrody oraz geografii został opracowany na podstawie 

następujących dokumentów:  

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. 

2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016r. Prawo oświatowe. 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

i słuchaczy w szkołach publicznych .  

4. Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. św. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi 

w Ozorkowie. 

5. Programy nauczania: 

 klasa IV – Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej „Tajemnice 

przyrody”, autorstwa Jolanty Golanko. 

 klasa V – VIII - Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej – Planeta Nowa, 

autorstwa Ewy Marii Tuz oraz Barbary Dziedzic. 

 

II. FORMY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW 

 

1. Testy diagnostyczne – terminy testów ustalane są w trakcie roku szkolnego. 

 Uczniowie zostają poinformowani o przybliżonym terminie testu, o zakresie 

obowiązujących na nim wiadomości i umiejętności. 

 Nauczyciel powinien uczniowi oddać i omówić sprawdzoną pracę w ciągu 

dwóch tygodni. 

 Test diagnostyczny nie podlega ocenie, lecz jego wynik (w %) zostaje wpisany 

do dziennika, jednak nie ma on wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zajęć 

edukacyjnych. 

2. Prace klasowe - przeprowadzane po zakończeniu działu i zapowiadane z tygodniowym 

wyprzedzeniem. 

 Praca klasowa obejmuje cały dział programowy i jest zapowiadana z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem (wpis do dziennika lekcyjnego)  

 Nauczyciel jest zobowiązany poinformować uczniów o obowiązujących 

wymaganiach.  

 Praca klasowa jest obowiązkowa. 

 Jest poprzedzona powtórzeniem. 

 Nauczyciela obowiązuje dwutygodniowy termin oddania i omówienia 

ocenionego sprawdzianu. 

 Stopnie z prac klasowych będą wpisywane do dziennika kolorem czerwonym. 
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3. Sprawdziany - obejmują materiał z kilku lekcji (2,3), lecz nie przekraczają jednego działu 

tematycznego, poprzedzony tygodniowym wpisem w dzienniku. 

 Nauczyciel jest zobowiązany poinformować uczniów o obowiązujących 

wymaganiach.  

 Nauczyciela obowiązuje tygodniowy termin oddania i omówienia ocenionego 

sprawdzianu. 

 Stopnie ze sprawdzianów będą wpisywane do dziennika kolorem czerwonym. 

4. Kartkówki – to formy sprawdzenia bieżących wiadomości z ostatniej lekcji, są 

obowiązkowe, trwają do 10 minut, nie muszą być zapowiedziane. Są sprawdzone, 

udostępnione do wglądu uczniom w terminie do 1 tygodnia. Stopnie z kartkówek będą 

wpisywane do dziennika kolorem zielonym. 

5. Odpowiedzi ustne* – znajomość mapy, sprawdzenie orientacji na mapie polega na 

wskazaniu wybranych obiektów geograficznych. 

6. Prace domowe - są obowiązkowe i wykonywane są w zeszytach ćwiczeń lub zeszycie 

przedmiotowym.  

7. Aktywność na lekcji - uczeń biorąc aktywny udział w lekcji uzyskuje „plusy”. Po 

uzyskaniu 5 plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, 6 plusów – ocenę celującą. 

8. Prace dodatkowe - nauczyciel może zlecić uczniowi wykonanie pracy dodatkowej 

w różnorodnych formach: wykonanie pomocy naukowych do pracowni, wykonanie 

i przedstawienie prezentacji multimedialnej, plakatu, projekt itp. Uczeń może zgłosić się 

sam do wykonania pracy dodatkowej.  

9. Praca pisemna - dłuższe opracowanie (np. monografia regionu, charakterystyka krainy 

geograficznej, opis i analiza problemu itp., referat – krótka prezentacja na określony 

temat). 

10. Udział w konkursach, olimpiadach - oceniany w zależności od uzyskanych wyników. 

*dotyczy tylko przedmiotu – geografia. 

 

III. KRYTERIA OCENIANIA 

 

Ocenianie bieżące 

Zgodnie z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem stosuje się skalę ocen od 1 do 6.  

niedostateczny -1 (ndst.) 

dopuszczający-2 (dop.)  

dostateczny-3 (dst.) 

dobry- 4 (db.)  

bardzo dobry- 5 (bdb.)  

celujący – 6 (cel.) 

Z możliwym stosowaniem dodatkowych symboli: 

nb. – nieobecność na pracy pisemnej 

zw. – zwolniony (zwolniona) z wykonywania określonych ćwiczeń 

np. – nieprzygotowanie do zajęć 
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Przyjmuje się następującą skalę oceniania prac pisemnych: 

Skala procentowa stopnia szkolnego w ocenianiu punktowym prac pisemnych:  

0% - 34% poprawnych odpowiedzi – ocena niedostateczna 

35% - 50% poprawnych odpowiedzi – ocena dopuszczająca,  

51% - 75% poprawnych odpowiedzi – ocena dostateczna,  

76% - 90% poprawnych odpowiedzi – ocena dobra,  

91% - 99% poprawnych odpowiedzi – ocena bardzo dobra,  

100% – ocena celująca. 

W przypadku egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych, sprawdzianów 

(o podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej) stosowane są następujące kryteria 

procentowe:  

0% - 29% poprawnych odpowiedzi – ocena niedostateczna, 

30% - 49% poprawnych odpowiedzi – ocena dopuszczająca,  

50% - 74% poprawnych odpowiedzi – ocena dostateczna,  

75% - 89% poprawnych odpowiedzi – ocena dobra,  

90%-100% poprawnych odpowiedzi – ocena bardzo dobra.  

 

1. Ocenom bieżącym przypisuje się wagi w zależności od sposobu sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych uczniów. Uczeń może otrzymać stopnie z wagą  

3, 2 lub 1.” Przewidywane formy aktywności uczniów na zajęciach i wagę ocen 

przedstawia poniższa tabela. 

Aktywności Waga 

Praca klasowa 3 

Sprawdzian 2 

Kartkówka 1 

Praca domowa 1 

Aktywna praca na lekcji, praca w grupach 1 

Udział w konkursie 1 

Sukces w konkursie 2 

Orientacja na mapie (odpowiedź ustna)* 3 

Prezentacje, projekty uczniowskie 2 

Prace dodatkowe 2 

*Dotyczy tylko przedmiotu geografia 

2. Nauczyciel na bieżąco informuje uczniów o otrzymanej ocenie i uzasadnia ją zgodnie 

z przyjętymi wymaganiami edukacyjnymi:  

 z odpowiedzi ustnej bezpośrednio po jej uzyskaniu;  

 z prac klasowych i najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od daty sprawdzianu. 

3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. 
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4. Dokumentację związaną ze sprawdzaniem osiągnięć edukacyjnych ucznia - pisemne 

prace kontrolne (prace klasowe) – przechowuje się do końca danego roku szkolnego. 

5. Sprawdzone i ocenione prace pisemne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania są 

udostępniane uczniowi oraz jego rodzicom. Udostępnione prace (prace klasowe) 

podlegają zwrotowi, a rodzice potwierdzają swym podpisem zapoznanie się z jej treścią. 

W przypadku, gdy wydana do domu pisemna praca z danego przedmiotu nie zostanie 

zwrócona w wyżej określonym terminie, rodzice ucznia będą mieli dostęp do kolejnych 

pisemnych prac wyłącznie na terenie Szkoły podczas konsultacji lub zebrań. 

6. Nauczyciel nie jest zobowiązany do udzielania informacji o postępach w nauce dziecka 

w trakcie trwających lekcji i podczas przerw lekcyjnych. 

7. Znak graficzny „parafka” oznacza fakt oglądania pracy przez nauczyciela, a nie 

sprawdzania zawartości merytorycznej. 
 

Ocenianie śródroczne i roczne 

1. Podsumowania osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

nauczania dokonuje się poprzez ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej. 

2. Klasyfikacji śródrocznej dokonuje się raz w roku szkolnym zgodnie z kalendarzem roku 

szkolnego ustalonym w rocznym planie pracy szkoły na dany rok. 

3. Jeżeli przedmiot realizowany jest w trybie jednej godziny tygodniowo, ocenę śródroczną 

wystawia się co najmniej z trzech ocen cząstkowych.  

4. Jeżeli przedmiot realizowany jest w trybie więcej niż jedna godzina tygodniowo, ocenę 

półroczną wystawia się co najmniej z czterech ocen cząstkowych. 

5. Do wyliczenia oceny rocznej bierzemy pod uwagę wszystkie oceny z całego roku 

szkolnego. Ocena śródroczna/roczna wystawiana będzie w oparciu o średnią ważoną na 

zasadach określonych w Statucie Szkoły. 

Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się w stopniach według następującej skali: 

niedostateczny -1 (ndst.) 

dopuszczający-2 (dop.)  

dostateczny-3 (dst.) 

dobry- 4 (db.)  

bardzo dobry- 5 (bdb.)  

celujący – 6 (cel.) 

Średnia ocen na poszczególne oceny szkolne (śródroczna/ roczna):  

 ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią ocen od 1,00 do 1,54; 

 ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią ocen od 1,55-2,54; 

  ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią ocen od 2,55-3,54;  

 ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią ocen od 3,55-4,50; 

 ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią ocen od 4,51-5,40; 

  ocenę celującą otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią ocen od 5,41 do 6,00. 
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6. Przy wystawianiu oceny rocznej uwzględnia się pracę, zaangażowanie i wyniki z całego 

roku szkolnego. Przy wystawianiu oceny rocznej nauczyciel bierze pod uwagę wagę 

poszczególnych ocen cząstkowych.  

7. Jeżeli uczeń otrzymał negatywną śródroczną lub roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć  

edukacyjnych, to nauczyciel ma obowiązek przekazać uczniowi i jego rodzicom  

informację, jakie umiejętności już opanował, co potrafi oraz z czym sobie nie radzi i co 

ma zrobić, aby te problemy pokonać.  

8. Jeżeli uczeń otrzyma śródroczną ocenę niedostateczną, to, po uzgodnieniu z rodzicami, 

może uczestniczyć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zajęciach 

pozalekcyjnych, na których uzupełnia braki z I półrocza. 

9. Uczeń może ubiegać się o wyższą niż przewidywana ocena roczna na  

zasadach określonych w Statucie Szkoły. 

10. Przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej raczej nie przewiduje się dodatkowych 

sprawdzianów zaliczeniowych. 

Ogólne kryteria oceniania z przyrody oraz geografii: 

Stopień celujący (wymagania wykraczające) otrzymuje uczeń, który:  

a) opanował pełen zakres wiadomości określony programem nauczania, posiadane 

wiadomości i umiejętności mogą wykraczać ponad program, 

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje problemy w sposób twórczy, 

samodzielnie rozwija własne uzdolnienia, 

c) korzysta z nowości technologii informatycznej, potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości 

z różnych dziedzin wiedzy, korzysta z wielu sposobów pracy, 

d) osiąga sukcesy w olimpiadach i konkursach z przedmiotu lub pokrewnych zdobywając 

tytuł laureata, kwalifikując się do finałów lub zdobywając miejsca 1-3 (w szkole lub poza 

nią). 

Stopień bardzo dobry (wymagania dopełniające) otrzymuje uczeń, który:  

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania, 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy 

teoretyczne i praktyczne,  

c) potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązania zadań trudnych 

i problemów w nowych sytuacjach. 

Stopień dobry (wymagania rozszerzające) otrzymuje uczeń, który:  

a) nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania na 

danym etapie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte 

 w podstawie programowej, 

b) opanował bardziej złożone, mniej przystępne treści nauczania aniżeli zaliczone do 

wymagań podstawowych, 

c) poprawnie stosuje wiedzę i umiejętności, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe 

zadania teoretyczne lub praktyczne. 
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Stopień dostateczny (wymagania podstawowe) otrzymuje uczeń, który:  

a) posiada wiadomości i umiejętności określone podstawą programową oraz kryteriami 

oceny dostatecznej dla danego przedmiotu i danej klasy (warstwa ta nie powinna 

przekraczać 50% treści programu), 

b) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności, 

c) opanował głównie stosunkowo łatwe, przystępne, użyteczne w życiu codziennym 

umiejętności, w mniejszym zakresie wiadomości. 

Stopień dopuszczający (wymagania konieczne) otrzymuje uczeń, który:  

a) opanował wiedzę określoną kryteriami oceny dopuszczającej dla danego przedmiotu 

i danej klasy, ma braki w opanowaniu podstawy programowej, które nie przekreślają 

możliwości uzyskania podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, 

b) opanował niezbędne treści nauczania danego przedmiotu, potrzebne w życiu, 

c) rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne przy pomocy kolegi lub nauczyciela. 

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:  

a) nie zdobył wiadomości i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej 

z poszczególnych przedmiotów i na poziomie danej klasy, 

b) posiada duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, że uniemożliwiają one dalsze 

zdobywanie wiedzy, 

c) bardzo rzadko rozwiązuje proste zadania o elementarnym stopniu trudności.  

Szczegółowe kryteria przedstawione są w wymaganiach na poszczególne oceny, osobno 

dla przedmiotu oraz każdej z klas (do wglądu u nauczyciela). 

 

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA I UCZNIA NA LEKCJACH PRZYRODY 

ORAZ GEOGRAFII 

 

1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o:  

 wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 

i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania;  

 sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;  

 warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

(zgodnie z zapisem w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania w Statucie Szkoły) 

2. Uczeń zobowiązany jest mieć na lekcji zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń, podręcznik 

oraz inne materiały wymagane przez nauczyciela (ich brak zgłasza nauczycielowi przed 

lekcją).  

3. Nauczyciel ma obowiązek oddać sprawdzone prace pisemne w terminie: 

 3 tygodni – testy diagnostyczne, egzaminy próbne, 

 2 tygodni – prace klasowe,  

 1 tygodnia – kartkówki, sprawdziany, prace dodatkowe. 

4. Za odpisywanie zadań domowych oraz oddanie do oceny prac nie napisanych 

samodzielnie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 
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5. Uczeń, któremu udowodniono ściąganie na pracach pisemnych otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

6. Uczeń nieobecny podczas pisemnej formy sprawdzenia wiedzy ma obowiązek napisać 

pracę w ciągu 2 tygodni od powrotu do szkoły w terminie ustalonym przez nauczyciela 

(termin ten może ulec wydłużeniu po długiej – powyżej tygodnia – nieobecności 

w szkole).  

7. Po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności w szkole (powyżej 1 tygodnia) uczeń  

będzie oceniany po uzupełnieniu braków - co należy do jego obowiązku. Nastąpi to nie 

później niż po 2 tygodniach od czasu powrotu na zajęcia (w uzasadnionych przypadkach 

termin ten może ulec wydłużeniu). Dokładny termin i formę ustala nauczyciel, 

uwzględniając przyczynę absencji i możliwości ucznia. 

8. Jeżeli uczeń nie przystąpi do pracy klasowej w wyznaczonych terminach, nauczyciel  

powiadamia rodziców poprzez wychowawcę o zaistniałej sytuacji. W takiej sytuacji 

uczeń przystępuje do pisania zaległej pracy klasowej podczas najbliższych zajęć 

lekcyjnych. 

9. Dla wszystkich uczniów piszących po raz pierwszy lub poprawiających pracę pisemną 

ustala się jeden termin pisania pracy. 

10. Uczeń może poprawić 1 raz każdą ocenę z prac pisemnych, poprawa powinna odbyć się 

w ciągu dwóch tygodni (w przypadku prac klasowych i sprawdzianów), w ciągu 

jednego tygodnia (w przypadku kartkówek) od oddania i omówienia pracy w terminie 

ustalonym wspólnie z nauczycielem.  

11. Z przyczyn losowych (usprawiedliwionych) uczeń może być nieprzygotowany do lekcji, 

nieprzygotowanie do zajęć musi zgłosić nauczycielowi przed lekcją. Nieprzygotowanie 

nie dotyczy zapowiedzianych wcześniej prac pisemnych. W przypadku przedmiotów 

realizowanych w wymiarze co najwyżej 2 godz. tygodniowo, uczeń 

może jeden raz w ciągu półrocza przed lekcją zgłosić nauczycielowi nieprzygotowanie, 

bez konsekwencji oceny niedostatecznej (nie dotyczy zapowiedzianych prac pisemnych). 

W przypadku zajęć realizowanych w wyższym wymiarze niż dwie godz. tygodniowo, 

ma prawo do dwóch takich nieprzygotowań. Kolejne nieprzygotowania do zajęć bez 

istotnego uzasadnienia skutkują oceną niedostateczną. Nieprzygotowanie zostaje 

odnotowane w dzienniku lekcyjnym skrótem „np.”. 

12. Nauczyciel respektuje zwyczaj „szczęśliwy numerek” nie oceniając wypowiedzi ustnych 

ucznia i przygotowania do lekcji, jednak uczeń musi być przygotowany do lekcji 

w zakresie podstawowym: zobowiązany jest zawsze posiadać zeszyt, zeszyt ćwiczeń 

i podręcznik. „Szczęśliwy numerek” nie zwalnia od pisania lub oddania do sprawdzenia 

zapowiedzianych wcześniej prac lub sprawdzianów. 

13. Uczeń może być zwolniony z pisania pracy kontrolnej lub odpowiedzi ustnej 

w wyjątkowych sytuacjach losowych. Decyzję podejmuje nauczyciel. 

14. Uczeń nieobecny na zajęciach zobowiązany jest do samodzielnego uzupełnienia 

zaległości z lekcji na lekcję. Nauczyciel zawsze służy radą i pomocą. 

15. Po usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach uczeń ma prawo:  

 w pierwszym dniu po nieobecności trwającej co najmniej tydzień nie odrobić 

pisemnych prac domowych zadanych w okresie nieobecności;  
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 przez trzy kolejne dni nauki nadrabiać zaległości i uzupełniać materiał (wiadomości, 

zeszyty, itp.) - w tym czasie jest zwolniony z odpowiedzi ustnych i pisemnych form 

sprawdzania wiadomości;  

 w pierwszym dniu po nieobecności trwającej mniej niż tydzień – nie odrobić 

pisemnej pracy domowej zadanej w okresie nieobecności oraz być zwolnionym od 

sprawdzania wiadomości tylko w zakresie uzasadnionym trudnościami ze 

zrozumieniem nowego materiału - wprowadzonego w trakcie tej nieobecności.  

16. Nauczyciel nie wystawia ocen za odpowiedzi ustne, nie przeprowadza prac klasowych, 

sprawdzianów i kartkówek bezpośrednio po całodziennej lub kilkudniowej wycieczce 

szkolnej, udziale ucznia w zawodach sportowych, konkursach i innych imprezach 

związanych z reprezentowaniem szkoły.  

17. W pierwszym dniu po przerwie feryjnej lub świątecznej uczniowie zwolnieni są 

z odpowiedzi ustnych i pisemnych sprawdzianów (wyjątek, jeżeli sprawdzian, praca 

klasowa została wcześniej uzgodniona z klasą). 

 

V. SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH W NAUCE LUB ICH 

BRAKU 

 

 Na spotkaniach klasowych z rodzicami. 

 Indywidualny kontakt rodziców z nauczycielem przedmiotu lub wychowawcą. 

 Zapisywanie ocen w zeszycie przedmiotowym. 

 Udostępnianie rodzicom do wglądu prac pisemnych ucznia. 

 Kontakt telefoniczny - informowanie rodziców o absencji ucznia i wynikach w nauce. 

 Zgodnie ze Statutem Szkoły informowanie rodziców o przewidywanej ocenie na 

półrocze lub rocznej. 

 

VI. DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW 

O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH 

 

1) Praca z uczniem zdolnym, 

czyli takim, który przejawia wysoki poziom zdolności ogólnych i specjalnych z przedmiotu 

polegać będzie, z jednej strony na przystosowaniu metod i form nauczania do możliwości 

intelektualnych ucznia, z drugiej zaś na motywowaniu do większego wysiłku 

intelektualnego poprzez udział w konkursach i olimpiadach. W pracy z uczniem zdolnym 

nauczyciel będzie:  

 wskazywał dodatkowe źródła wiedzy,  

 wprowadzał metodę projektu skłaniającą ucznia do samodzielnych poszukiwań,  

 skłaniał ucznia do wykorzystania technologii informacyjnych jako źródła wiedzy i formy 

pracy,  

 skłaniał ucznia do twórczego rozwiązywania problemów,  

 motywował do udziału w konkursach i olimpiadach,  

 powierzał uczniom zadania wykraczające poza standardy szkolne (np. samodzielne 

prowadzenie części lub całości zajęć lekcyjnych). 
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2) Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (posiadających orzeczenie 

lub opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej), 

oznaczać będzie dostosowanie form, metod pracy i środków dydaktycznych do 

niepełnosprawności lub innych przyczyn trudności w uczeniu się.  

 Nauczyciel zapewni uczniowi miejsce blisko siebie, aby wspomagać ucznia w czasie 

lekcji.  

 Nauczyciel będzie prowadzić częste kontrole zeszytu w celu korekty błędów i uniknięcia 

utrwalania złych nawyków.  

 Uczeń nie musi pisać na tablicy lub czytać głośno na forum klasy w celu uniknięcia 

efektu spotęgowania stresu.  

 Może być ograniczona ilość materiału do jednorazowego nauczenia się na pamięć.  

 Podczas odpowiedzi ustnej nauczyciel cierpliwie wspomagał będzie wypowiedź ucznia 

pytaniami pomocniczymi i sugestiami.  

 Nauczyciel powinien wzmacniać wiarę ucznia we własne siły podkreślając każdy 

najdrobniejszy sukces.  

 Uczeń ma prawo do wydłużenia czasu przeznaczonego na pisanie prac pisemnych. 

 Uczniowie, którzy posiadają orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej 

o dostosowaniu wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości są oceniani 

z uwzględnieniem zaleceń poradni. Nauczyciel jest zobowiązany zapoznać się 

z zaleceniami poradni dotyczącymi sposobów sprawdzania znajomości opanowania 

materiału dla poszczególnych uczniów oraz na ich podstawie zmodyfikować kryteria 

oceniania dla danego ucznia, a następnie zapoznać ucznia i jego rodziców z kryteriami 

oceniania mającymi zastosowanie w jego indywidualnym przypadku. 

 

Kwestie niezamieszczone w niniejszym dokumencie rozstrzyga Wewnątrzszkolny System  

Oceniania. 

 

                 

 


