
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

Z HUMANITARYZMU 

DLA KLAS VI 

 
Prowadzenie zeszytu Ćwiczenia problemowe Aktywność 

Niedostateczny 
- uczeń nie jest   zainteresowany 
prowadzeniem zeszytu, 
- brak zeszytu na lekcjach 

 

 nie rozumie poleceń,  

 nie rozwiązuje 
ćwiczeń 

 

  przeszkadza, 
uniemożliwia pracę 
innym, 

  odmawia 
wykonywania 
poleceń 

Dopuszczający 
- uczeń posiada zeszyt, ale brakuje 
w nim wielu zagadnień 
problemowych 

 

 włącza się do 
rozwiązywania 
problemów po pracy 
indywidualnej z 
nauczycielem 

 
 

 

 czasami angażuje się 
w wykonywanie 
zadań 

Dostateczny 
- uczeń posiada zeszyt, są zapisy 
problemów, brakuje niektórych 
ćwiczeń 

 

 pracuje bez zapału, 

 rozwiązuje tylko 
łatwe ćwiczenia 

 

 nie przeszkadza 
innym, 

 angażuje się w 
wykonanie prostych 
zadań 

Dobry 

 uczeń starannie prowadzi 
zeszyt 

 

 na miarę swoich 
możliwości 
rozwiązuje 
proponowane przez 
nauczyciela 
ćwiczenia 

 

 jest aktywny, nie 
odmawia 
wykonywania zadań 

Bardzo dobry 

 uczeń starannie prowadzi 
zeszyt, 

 w zeszycie można znaleźć 
dodatkowe informacje z 
problemami 
dyskutowanymi na lekcji 

 

 rozwiązuje ćwiczenia 
problemowe, 
wykazuje się 
pomysłowością 

 

 jest aktywny, 

 uczestniczy w akcjach 
prowadzonych przez 
szkołę i środowisko 

Celujący 

 zeszyt prowadzi bardzo 
starannie 

 dopełnia dodatkowymi 
wiadomościami 
dotyczącymi aktualnych 
tematów i zauważonych 
problemów 

 

 ćwiczenia 
problemowe 
rozwiązuje w twórczy 
sposób 

 

 jest pomysłodawcą, 
koordynatorem i 
wykonawcą przy 
współpracy z grupą i 
nauczycielem akcji 
charytatywnej 

 wykazuje cechy lidera 



Formy dostosowania wymagań na lekcjach dla ucznia z opina z PPP 

1. DYSLEKSJA 

-  posadzić ucznia blisko nauczyciela, by skorzystać z jego pomocy w razie trudności przy opanowaniu 

materiału i wykonywaniu zadań, 

- odpytywać ucznia w mniejszej grupie, nie przy całej klasie, 

- prace pisemne powinny być oceniane pod kątem merytorycznym (treść, wiedza, stylistyka, 

kompozycja). Poprawność ortograficzna- oceniana jakościowo, jako ocena opisowa.  

- nie obniżać ocen za niestaranne pismo przy dysgrafii. Pozwolić dysgrafikowi, gdy pismo jest mało 

czytelne, korzystać z pisania komputera, 

-  ograniczać odpytywanie z głośnego czytania przy całej klasie, 

- wydłużyć czas przeznaczony na pracę pisemną czy wykonanie innych czynności, dostosować czas 

trwania ćwiczeń do możliwości ucznia, 

- stosować zasadę stopniowania trudności przy jednoczesnym systematycznym utrwalaniu 

prawidłowych umiejętności i likwidowaniu niekorzystnych nawyków w czytaniu i pisaniu, 

- uczeń nie powinien być wyrywany do natychmiastowej odpowiedzi, należy mu dać czas do 

zastanowienia się, 

- w przypadku rozpoznanej osłabionej funkcji pamięci należy dać uczniowi dodatkowy czas na 

nauczenie się pewnych partii materiału lub zadawać mniejsze partie. 

-  stosować przerwy lub inny rodzaj aktywności (ze względu na męczliwość ucznia), 

-  mobilizować ucznia do pracy przez stosowanie różnorodnych ćwiczeń. 

2. DYSORTOGRAFIA 

- zawsze uwzględniać trudności ucznia, 

-  w miarę możliwości pomagać, wspierać, dodatkowo instruować, naprowadzać, 

- nie krytykować, nie oceniać negatywnie wobec klasy, 

- doceniać chęć pokonywania trudności, wysiłek, wytrwałość i samodzielność w działaniu, 

- pozostawić więcej czasu na wykonanie pracy – stosownie do opinii PPP, 

-  w miarę możliwości odpytywać w formie ustnej, 

- nie oceniać błędów w pisowni. 

3. DYSGRAFIA 

- nie obniżać ocen za niestaranne pismo przy dysgrafii Pozwolić dysgrafikowi, gdy pismo jest mało 

czytelne, korzystać z komputera  



- odpowiednio do opinii wydłużać czas pracy, 

- wzmacnianie motywacji do pokonywania trudności. 

4. BRAK KONCENTRACJI UWAGI 

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

etapy, 

• pomaganie uczniowi w skupieniu się na wykonywaniu jednej czynności, 

• wydawanie jasno sprecyzowanych poleceń (na raz tylko jedno polecenie), 

• ułatwianie wykonania zadań poprzez dzielenie ich na mniejsze zadania cząstkowe, 

• doceniać chęć pokonywania trudności, wysiłek, wytrwałość i samodzielność w działaniu. 

5. OBNIŻONA OGÓLNIE SPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA – DOSTOSOWAĆ 

WYMAGANIA 

- kierowanie jasnych, prostych komunikatów (powtarzanie w razie potrzeby) 

- indywidualizowanie wymagań – ograniczenie treści programowych do niezbędnego 

minimum, 

- indywidualizowanie sposobu oceniania, 

- wspieranie zapamiętywania poprzez wykorzystywanie zdjęć, ilustracji, prezentacji 

multimedialnych, przedmiotów z najbliższego otoczenia (zasada poglądowości), 

- angażowanie do zabaw grupowych na forum klasy, stwarzanie możliwości odniesienia 

sukcesu, 

- wspieranie w sytuacjach sprawiających szczególne trudności (np. dodatkowe wspomaganie 

gestem, nieocenianie negatywne przy problemach z rozumieniem tekstu słuchanego), 

- zachęcanie do systematyczności, wytrwałości i finalizowania zaczętych zadań  

- motywowanie do wytrwałości i systematyczności w pracy domowej (m.in. kontakt 

telefoniczny z rodzicem, instrukcje pisemne dla rodzica ). 

6. TRUDNOŚCI EMOCJONALNE 

- wspierać emocjonalnie w sytuacjach trudnych, 

- wzmacniać samoocenę, 

- rozwijać umiejętność radzenia sobie, 

- bazować na mocnych stronach. 




