
Dostosowanie Przedmiotowych Zasad Oceniania do możliwości uczniów  

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (klasy IV – VIII) 

 

Uwagi wstępne: 

1. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów ze specyficznymi 

trudnościami w nauce dotyczy formy sprawdzania wiedzy, a nie treści. 

2. Wymagania merytoryczne odpowiadają podstawie programowej nauczania w szkole 

podstawowej i odpowiedniemu programowi nauczania. 

3. Wymagania merytoryczne, co do oceny pracy pisemnej, odpowiedzi ustnej, pracy 

podczas lekcji są takie same, jak dla innych uczniów, natomiast sprawdzenie pracy ma 

zróżnicowany charakter, z uwzględnieniem zaleceń poradni psychologiczno-

pedagogicznej. 

4. Opinia o specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu nie zwalnia dziecka                            

z obowiązku systematycznej pracy. 

5. Uczeń uczęszcza na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i inne specjalistyczne 

prowadzone w szkole, jeśli takie jest zalecenie poradni lub psychologa szkolnego               

(z uwzględnieniem warunków i możliwości placówki). 

6. Uczniowi umożliwia się pisanie sprawdzianów/egzaminów dostosowanych do jego 

możliwości psychofizycznych. 

7. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów posiadających orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego odbywa się na podstawie tego orzeczenia i jest 

zawarte w Indywidualnym Programie Edukacyjno – Terapeutycznym. 

PRZEDMIOT SPOSÓB DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ 

jęz. polski uczeń z dysleksją (lub ryzykiem dysleksji) 

- w klasie nie czyta głośno nowego tekstu (może czytać tylko tekst 

opracowany wcześniej w domu) 
- w miarę możliwości ma więcej czasu na czytanie tekstów poleceń, instrukcji, 

zwłaszcza podczas samodzielnej pracy lub sprawdzianów, w  razie potrzeby 

nauczyciel pomaga w ich odczytaniu 
- z pomocą nauczyciela wybiera najważniejsze fragmenty lektury 

- w przypadku głębokiej dysleksji może odsłuchiwać nagrane lektury szkolne 

zamiast ich czytania 

- naukę wiersza może opanowywać i zaliczać fragmentami  
- oceniany jest indywidualnie z uwzględnieniem dysfunkcji 

uczeń z dysgrafią i dysortografią (lub ryzykiem): 

- może popełniać błędy w samodzielnym pisaniu, pisaniu z pamięci, ze słuchu           
i przepisywaniu z tablicy, dlatego oceniany jest indywidualnie                                    

z uwzględnieniem wartości merytorycznej pracy  

- popełnione błędy omawia z nauczycielem indywidualnie – nie przy całej 

klasie 
- pisze prace domowe z wykorzystaniem słownika ortograficznego 

- na polecenie nauczyciela głośno odczytuje własny tekst (wyjaśniając 

wszystkie wątpliwości ortograficzne), jeśli zapis graficzny uniemożliwia 
nauczycielowi jego przeczytanie 

- podlega częstszemu sprawdzaniu zeszytu szkolnego (aby czuwać nad 

prawidłową pisownią i ustalić sposób poprawy błędów) 
- systematycznie poprawia błędy wypisane przez nauczyciela w zeszycie 

uczeń z ADHD: 

- ma jasno określone granice przestrzenne (ławka, przestrzeń, gdzie dziecko 

może się poruszać) 
- w miejscu pracy ma porządek 

- otrzymuje/odczytuje krótkie polecenia 

- na polecenie nauczyciela powtarza głośno instrukcje, tak często jak to jest 
potrzebne 



- sporządza notatkę z lekcji (w miarę potrzeb - w wersji skróconej) 

- zapisuje pracę domową zarówno ustną, jak i pisemną (jeśli nic nie jest 
zadane – formułę „nic do zrobienia”) 

- zapisuje wszelkie konieczne informacje (np. o planowanych wycieczkach, 

akademiach, datach sprawdzianu i wymaganym zakresie materiału) 

- oceniany jest indywidualnie z uwzględnieniem dysfunkcji 
uczeń z obniżoną sprawnością intelektualną: 

- może mieć zmniejszoną ilość, stopień trudności i obszerności zadań (w razie 

potrzeby) 
- w miarę możliwości ma więcej czasu na czytanie tekstów poleceń, instrukcji, 

zwłaszcza podczas samodzielnej pracy lub sprawdzianów, w  razie potrzeby 

nauczyciel pomaga w ich odczytaniu 
- nauczyciel często podchodzi do ucznia w trakcie samodzielnej pracy w celu 

udzielenia dodatkowej pomocy, wyjaśnień 

- w razie potrzeby może dokończyć w domu niektóre prace wykonywane 

podczas lekcji 
- oceniany jest indywidualnie z uwzględnieniem dysfunkcji 

 

języki obce uczeń z dysleksją (lub ryzykiem) 

- w klasie nie czyta głośno nowego tekstu (może czytać tylko tekst 

opracowany wcześniej w domu) 

- ma więcej czasu na czytanie tekstów poleceń, instrukcji, zwłaszcza podczas 

samodzielnej pracy lub sprawdzianów, w razie potrzeby nauczyciel pomaga           
w ich odczytaniu 

- ma możliwość poprawiania prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek 

ustnie 
- oceniany jest indywidualnie  

uczeń z dysgrafią i dysortografią (lub ryzykiem): 

- może popełniać błędy w samodzielnym pisaniu, pisaniu z pamięci, ze słuchu          

i przepisywaniu z tablicy, dlatego oceniany jest indywidualnie                                   
z uwzględnieniem wartości merytorycznej pracy  

- popełnione błędy omawia z nauczycielem indywidualnie 

- nie jest oceniany za graficzną stronę pisma 
- na polecenie nauczyciela głośno odczytuje własny tekst (wyjaśniając 

wszystkie wątpliwości ortograficzne), jeśli zapis graficzny uniemożliwia 

nauczycielowi jego przeczytanie 
uczeń z ADHD: 

- siedzi w pierwszej ławce, w pobliżu nauczyciela, ale nie przy samym oknie 

(lub z tyłu klasy, w przypadku, gdy uczeń potrzebuje dużo przestrzeni - w 

takiej sytuacji nauczyciel często podchodzi do ucznia  i sprawdza 
jak postępuje praca)  

- ma jasno określone granice przestrzenne (ławka, przestrzeń, gdzie dziecko 

może się poruszać) 
- w miejscu pracy ma porządek 

- wysłuchuje/odczytuje krótkie polecenia 

- na polecenie nauczyciela powtarza głośno instrukcje, tak często jak to jest 
potrzebne 

- sporządza notatkę z lekcji (w miarę potrzeb - w wersji skróconej) 

- zapisuje pracę domową zarówno ustną, jak i pisemną (jeśli nic nie jest 

zadane – formułę „nic do zrobienia”) 
- zapisuje wszelkie konieczne informacje (np. o planowanych wycieczkach, 

akademiach, datach sprawdzianu i wymaganym zakresie materiału) 

- oceniany jest indywidualnie 
- może pisać prace klasowe i sprawdziany podzielone na mniejsze partie 

 

 

 



uczeń z obniżoną sprawnością intelektualną: 

- ma więcej czasu na czytanie tekstów poleceń, instrukcji, zwłaszcza podczas 
samodzielnej pracy lub sprawdzianów, w razie potrzeby nauczyciel pomaga           

w ich odczytaniu 

- w razie potrzeby nauczyciel może zmniejszyć ilość słówek do zapamiętania 

i/lub pozostawić większą ilość czasu na ich przyswojenie 
- w razie potrzeby nauczyciel może ograniczyć wymagania w wypowiadaniu 

się na określony temat - do kilku krótkich, prostych zdań. 

matematyka, 
fizyka, chemia 

uczeń z dysleksją, dyskalkulią (lub ryzykiem): 

- wspólnie z nauczycielem omawia przeczytany tekst lub treść zadania 

- w miarę możliwości ma więcej czasu na czytanie treści zadań, instrukcji, 

zwłaszcza podczas samodzielnej pracy lub sprawdzianów; w razie potrzeby 

nauczyciel pomaga w ich odczytaniu 
- wykonuje większą ilość ćwiczeń z liczbami 

- ma więcej czasu na zastanowienie się nad zadaniem (nie jest wyrywany                

do natychmiastowej odpowiedzi) 
- oceniany jest indywidualnie z uwzględnieniem dysfunkcji 

uczeń z dysgrafią i dysortografią: 

- może popełniać błędy (np. mylenie znaków działań, przestawianie cyfr, itp.)  
w samodzielnym pisaniu, pisaniu z pamięci, ze słuchu i przepisywaniu z 

tablicy, dlatego oceniany jest indywidualnie z uwzględnieniem wartości 

merytorycznej pracy (np. toku rozumowania)  

- na polecenie nauczyciela głośno odczytuje własny tekst, jeśli zapis graficzny 
uniemożliwia nauczycielowi jego przeczytanie 

- podlega częstszemu sprawdzaniu zeszytu szkolnego 

- systematycznie poprawia błędy wypisane przez nauczyciela w zeszycie 
- oceniany jest indywidualnie z uwzględnieniem dysfunkcji (bez obniżania 

oceny za poziom graficzny wykresów lub rysunków) 

uczeń z ADHD: 

- siedzi w pierwszej ławce, w pobliżu nauczyciela, ale nie przy samym oknie 
(lub z tyłu klasy, w przypadku, gdy uczeń potrzebuje dużo przestrzeni - w 

takiej sytuacji nauczyciel często podchodzi do ucznia i sprawdza jak postępuje 

praca)  
- ma jasno określone granice przestrzenne (ławka, przestrzeń, gdzie dziecko 

może się poruszać) 

- w miejscu pracy ma porządek 
- otrzymuje/odczytuje krótkie polecenia 

- na polecenie nauczyciela powtarza głośno instrukcje, tak często jak to jest 

potrzebne 

- sporządza notatkę z lekcji (w miarę potrzeb - w wersji skróconej) 
- zapisuje pracę domową zarówno ustną, jak i pisemną (jeśli nic nie jest 

zadane – formułę „nic do zrobienia”) 

- zapisuje wszelkie konieczne informacje (np. o datach sprawdzianu                           
i wymaganym zakresie materiału) 

- oceniany jest indywidualnie z uwzględnieniem dysfunkcji 

uczeń z obniżoną sprawnością intelektualną: 
- wspólnie z nauczycielem omawia przeczytany tekst lub treść zadania 

- w miarę możliwości ma więcej czasu na czytanie treści zadań, instrukcji, 

zwłaszcza podczas samodzielnej pracy lub sprawdzianów; w razie potrzeby 

nauczyciel pomaga w ich odczytaniu 
- wykonuje większą ilość ćwiczeń z liczbami 

- ma więcej czasu na zastanowienie się nad zadaniem (nie jest wyrywany                

do natychmiastowej odpowiedzi) 
- oceniany jest indywidualnie z uwzględnieniem dysfunkcji 

muzyka, plastyka, 

informatyka, wf 

uczeń z dysleksją (lub ryzykiem): 

- wspólnie z nauczycielem omawia polecenia, instrukcje 

- w miarę możliwości ma więcej czasu na wykonanie pracy 



- oceniany jest indywidualnie z uwzględnieniem dysfunkcji 

uczeń z dysgrafią i dysortografią (lub ryzykiem): 

- może popełniać błędy (np. w zapisie nut) w samodzielnym pisaniu, pisaniu               

z pamięci, ze słuchu i przepisywaniu z tablicy, dlatego oceniany jest 

indywidualnie z uwzględnieniem wartości merytorycznej pracy  

- na polecenie nauczyciela głośno odczytuje własny tekst, jeśli zapis graficzny 
uniemożliwia nauczycielowi jego przeczytanie 

- podlega częstszemu sprawdzaniu zeszytu szkolnego 

- systematycznie poprawia błędy wypisane przez nauczyciela w zeszycie 
- oceniany jest indywidualnie z uwzględnieniem dysfunkcji i włożonego 

wysiłku (bez obniżania oceny za poziom graficzny wykresów lub rysunków) 

uczeń z ADHD: 

- siedzi w pierwszej ławce, w pobliżu nauczyciela, ale nie przy samym oknie 

(lub z tyłu klasy, w przypadku, gdy uczeń potrzebuje dużo przestrzeni - w 

takiej sytuacji nauczyciel często podchodzi do ucznia i sprawdza jak postępuje 

praca)  
- ma jasno określone granice przestrzenne (ławka, przestrzeń, gdzie dziecko 

może się poruszać) 

- w miejscu pracy ma porządek 
- otrzymuje/odczytuje krótkie polecenia 

- na polecenie nauczyciela powtarza głośno instrukcje, tak często jak to jest 

potrzebne 

- sporządza notatkę z lekcji (w miarę potrzeb - w wersji skróconej) 
- zapisuje pracę domową zarówno ustną, jak i pisemną (jeśli nic nie jest 

zadane – formułę „nic do zrobienia”) 

- zapisuje wszelkie konieczne informacje (np. o datach sprawdzianu                                    
i wymaganym zakresie materiału) 

- oceniany jest indywidualnie z uwzględnieniem dysfunkcji 

uczeń z obniżoną sprawnością intelektualną: 

- wspólnie z nauczycielem omawia polecenia, instrukcje 

- w miarę możliwości ma więcej czasu na wykonanie pracy 

- oceniany jest indywidualnie z uwzględnieniem dysfunkcji 

przyroda, 
geografia, 

biologia, historia 

uczeń z dysleksją (lub ryzykiem): 

- wspólnie z nauczycielem omawia przeczytany tekst 

- w miarę możliwości ma więcej czasu na czytanie tekstów poleceń, instrukcji, 

zwłaszcza podczas samodzielnej pracy lub sprawdzianów, w razie potrzeby 
nauczyciel pomaga w ich odczytaniu 

- z pomocą nauczyciela wybiera najważniejsze fragmenty z tekstu 

- ma więcej czasu na zastanowienie się nad poleceniem (nie jest wyrywany              

do natychmiastowej odpowiedzi) 
- może otrzymywać mniejsze partie materiału do opracowania w domu  

- oceniany jest indywidualnie z uwzględnieniem dysfunkcji 

uczeń z dysgrafią i dysortografią: 

- może popełniać błędy w samodzielnym pisaniu, pisaniu z pamięci, ze słuchu           

i przepisywaniu z tablicy, dlatego oceniany jest indywidualnie                                     

z uwzględnieniem wartości merytorycznej pracy  
- na polecenie nauczyciela głośno odczytuje własny tekst, jeśli zapis graficzny 

uniemożliwia nauczycielowi jego przeczytanie 

- podlega częstszemu sprawdzaniu zeszytu szkolnego 

- systematycznie poprawia błędy wypisane przez nauczyciela w zeszycie
  

uczeń z ADHD: 

- siedzi w pierwszej ławce, w pobliżu nauczyciela, ale nie przy samym oknie 
(lub z tyłu klasy, w przypadku, gdy uczeń potrzebuje dużo przestrzeni - w 

takiej sytuacji nauczyciel często podchodzi do ucznia i sprawdza jak postępuje 

praca)  



- ma jasno określone granice przestrzenne (ławka, przestrzeń, gdzie dziecko 

może się poruszać) 
- w miejscu pracy ma porządek 

- otrzymuje/odczytuje krótkie polecenia 

- na polecenie nauczyciela powtarza głośno instrukcje, tak często jak to jest 

potrzebne 
- sporządza notatkę z lekcji (w miarę potrzeb - w wersji skróconej) 

- zapisuje pracę domową zarówno ustną, jak i pisemną (jeśli nic nie jest 

zadane – formułę „nic do zrobienia”) 
- zapisuje wszelkie konieczne informacje (np. o planowanych wycieczkach, 

akademiach, datach sprawdzianu i wymaganym zakresie materiału) 

- oceniany jest indywidualnie z uwzględnieniem dysfunkcji 
uczeń z obniżoną sprawnością intelektualną: 

- wspólnie z nauczycielem omawia przeczytany tekst 

- w miarę możliwości ma więcej czasu na czytanie tekstów poleceń, instrukcji, 

zwłaszcza podczas samodzielnej pracy lub sprawdzianów, w razie potrzeby 
nauczyciel pomaga w ich odczytaniu 

- z pomocą nauczyciela wybiera najważniejsze fragmenty z tekstu 

- ma więcej czasu na zastanowienie się nad poleceniem (nie jest wyrywany              
do natychmiastowej odpowiedzi) 

- może otrzymywać mniejsze partie materiału do opracowania w domu  

- oceniany jest indywidualnie z uwzględnieniem dysfunkcji 

 

 


