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WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO 

DLA KLASY VII, VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

Nauczyciel: Beata Szlęk 

 

 

1. Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę: 

 

Uczeń otrzymuje ocenę celującą gdy: 

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, wymawia poprawnie dźwięki w języku 

obcym; 

- bardzo dobrze zna zasady ortografii i interpunkcji; 

- używa bogatego słownictwa (czasami może wykraczać poza leksykę z zajęć); 

- poprawnie stosuje gramatykę poznaną na lekcjach; 

- rozumie myśl główną i szczegóły w tekstach pisanych i słuchanych; 

- z łatwością rozpoczyna dialog, próbuje improwizować z językiem; 

- jest laureatem lub finalistą w konkursie międzyszkolnym i/ lub olimpiadzie z języka 

hiszpańskiego; 

- mówi i pisze w sposób zrozumiały i spójny; 

- realizuje zadania nadobowiązkowe np. projekty, które czasami wykraczają poza zakres 

materiału poznawanego na lekcji. 

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą gdy: 

- biegle posługuje się językiem hiszpańskim; 

- czasami popełnia błędy fonetyczne (w trudniejszych, nowopoznanych słowach) i 

sporadycznie zapomina o akcentach graficznych; 

- opanował w sposób bierny i czynny słownictwo z zajęć; 

- poprawnie operuje gramatyką tworząc zdania proste i złożone; 

- określa główną myśl tekstu pisanego i słuchanego; 

- znajduje w tekstach ustnych i pisanych określone informacje; 

- tworzy krótkie teksty pisane (opisując ludzi, przedmioty, miejsca) w sposób logiczny; 

- potrafi tworzyć proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne o sobie i swojej rodzinie. 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą gdy: 

- z powodzeniem przekazuje wiadomość ustną i pisemną; 

- czasami popełnia błędy wymawiając trudniejsze słowa; 
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- potrafi rozróżnić dźwięki; 

- czasami popełnia błędy ortograficzne i interpunkcyjne (np. zapomina o pytajniku czy 

wykrzykniku na początku zdania); 

- czasami popełnia błędy gramatyczne w trudniejszych strukturach, błędy te mogą być 

zauważalne w trakcie wypowiedzi ustnej; 

- czasami nie zna/ nie pamięta słów rzadziej używanych; 

- z reguły rozumie teksty pisane i słuchane (myśl główną, konkretne informacje); 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną gdy: 

- raczej potrafi przedstawić swoją opinię pisemnie i ustnie oraz utrzymać rozmowę, choć 

czasem brak mu słownictwa i popełnia zauważalne błędy;  

- ma raczej ograniczony zasób słownictwa; 

- czasami nie potrafi zastosować reguł gramatycznych, popełniając zarazem błędy w mowie i 

piśmie; 

- popełnia błędy fonetyczne, które czasami mogą przeszkadzać w zrozumieniu wypowiedzi; 

- czasami popełnia błędy ortograficzne i interpunkcyjne, które mogą zaburzać zrozumienie 

wypowiedzi pisemnej; 

- raczej rozumie ogólny sens tekstów pisanych i ustnych; 

- może mieć trudności w zrozumieniu określonych informacji w tekstach; 

- potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela. 

 

Uczeń otrzymuję ocenę dopuszczającą gdy: 

- czasami ma problemy z przekazaniem wiadomości ustnej i pisemnej; 

- popełnia błędy w wymawianiu słów i dźwięków, lecz raczej można go zrozumieć; 

- popełnia błędy ortograficzne, bardzo rzadko stosuje akcent graficzny, zapomina o znakach 

interpunkcyjnych; 

- ma ubogi zakres słownictwa, czasami popełnia błędy w użyciu leksyki codziennego życia; 

- popełnia znaczącą ilość błędów gramatycznych, które czasami uniemożliwiają zrozumienie; 

- potrzebuje podpowiedzi nauczyciela w zastosowaniu reguł gramatycznych (np. właściwa 

odmiana czasownika, czy uzgodnienie przymiotnika z rzeczownikiem); 

- potrafi od czasu do czasu zrozumieć myśl główną w tekstach słuchanych i czytanych; 

- ma kłopoty z określeniem szczegółowych informacji w tekstach; 

- konstruuje zdania bardzo proste, a jeśli są bardziej złożone często są niespójne i mało 

logiczne; 
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- potrafi rozróżnić niektóre dźwięki; 

- ma kłopoty z rozpoczęciem dialogu, ale raczej potrafi utrzymać rozmowę na proste tematy, 

gdzie nie jest wymagane bogate słownictwo; 

- czasami potrzebuje podpowiedzi nauczyciela w zrozumieniu poleceń. 

 

2. Prawa i obowiązki ucznia podczas zajęć. 

Uczeń ma prawo: 

a) dwa razy w ciągu półrocza zgłosić nieprzygotowanie do lekcji „np” (tzn. nieprzygotowanie 

do zajęć, brak zadania domowego, bądź nieznajomość materiału z trzech ostatnich lekcji) tuż 

po wejściu do klasy; każde kolejne nieprzygotowanie do lekcji będzie skutkowało oceną 

niedostateczną za wybraną przez nauczyciela formę sprawdzenia wiedzy; 

b) po jednodniowej nieobecności w szkole być nieprzygotowanym do zajęć bez konieczności 

zgłaszanie nieprzygotowania, pod warunkiem, że nieobecność miała miejsce dzień przed 

daną lekcją l(co wiąże się z trudnością w tak szybkim nadrobieniu zaległości) oraz, że 

poprzednia lekcja odbyła się w dzień nieobecności ucznia; jeśli jednodniowa nieobecność 

miała miejsce wcześniej niż poprzedniego dnia, bądź w dzień nieobecności ucznia nie 

odbywała się poprzednia lekcja języka hiszpańskiego, od ucznia wymaga się przygotowania 

do lekcji; 

c) zgłosić brak zadania domowego w przypadku trudności z jego wykonaniem; jeśli uczeń 

przedstawi próby jego wykonania; 

d) wykonać zadania dodatkowe, które należy oddać w wyznaczonym przez nauczyciela 

terminie; 

e). uczeń nie podlega ocenianiu na pierwszej lekcji danego przedmiotu po przerwach 

świątecznych, feriach oraz po dłuższej (trwającej co najmniej 5 dni roboczych 

usprawiedliwionej nieobecności. 

 

Uczeń ma obowiązek: 

a) być przygotowanym do lekcji, mieć zawsze zeszyt do przedmiotu, książkę oraz inne 

potrzebne na lekcję materiały (za nieprzygotowanie ucznia do zajęć polegające na braku 

materiałów potrzebnych w czasie lekcji – podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy, 

materiały, które uczniowie mieli przynieść na zajęcia, przybory szkolne, 

b) uzupełnienia wszelkich zaległości związanych z nieobecnością; jeśli absencja jest krótsza 

niż pięć dni, uczeń otrzymuje jeden dzień na nadrobienie braków; jeżeli uczeń był nieobecny 

przez tydzień lub dłużej, ma on prawo uzupełniać zaległości przez kolejny tydzień; 
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c) poinformować nauczyciela o trudnościach ze zrozumieniem omawianych na lekcji treści; 

d) uważać i nie przeszkadzać nauczycielowi i kolegom w czasie lekcji; 

e) prowadzić systematycznie notatki w zeszycie; 

f) przestrzegać terminów oddawania prac dodatkowych. 

 

3. Sposoby oceniania. 

 Oceniane powinny być wszystkie formy aktywności ucznia. Nauczyciel stosuje 

następujące formy sprawdzania wiadomości i umiejętności: 

a). wypowiedź ustna (np. odpowiedzi na pytania nauczyciela, utrzymanie dialogu), 

b). prace pisemne (np. dialogi, krótkie teksty, pojedyncze zdania), 

c). projekty realizowane indywidualnie lub grupowo, 

d). kartkówki (zapowiedziane lub też nie; obejmujące zakres materiału z 1-3 ostatnich lekcji), 

e). sprawdziany -  prace klasowe i sprawdziany zapowiadane są z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem połączonym z wpisem do dziennika lekcyjnego i elektroniczne, 

(podsumowują cały rozdział, powinny być zapowiedziane przez nauczyciela i poprzedzone 

powtórką, sprawdzają gramatykę, słownictwo, struktury funkcjonalne, fonetykę i ortografię 

oraz sprawności słuchania i czytania ze zrozumieniem, oraz pisania krótkich tekstów), 

f). prowadzenie zeszytu przedmiotowego (ze zwróceniem szczególnej uwagi na ortografię, 

staranność notatek i schludność zapisu), 

g). prowadzenie zeszytu ćwiczeń (uzupełnienie ćwiczeń zadanych przez nauczyciela oraz 

zadań nadobowiązkowych wybranych przez uczniów), 

h). sukcesy w konkursach, 

i). prace klasowe, sprawdziany i kartkówki są oceniane według następujących progów 

procentowych zawartych w statucie szkoły: 

od 98% celujący 

od 90% bardzo dobry 

od 75% dobry 

od 50% dostateczny 

od 33% dopuszczający 

poniżej 33% niedostateczny 

j). jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych, to powinien napisać ją w ciągu 

dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły, 

k). uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej w terminie uzgodnionym z 

nauczycielem(nie dłuższym niż 2 tygodnie po oddaniu sprawdzonych prac),  
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l). ocenę z danego sprawdzianu można poprawiać tylko raz, oceny z kartkówek nie podlegają 

poprawie, 

ł) prace klasowe, sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe. 

 

4. Dostosowanie wymagań edukacyjnych. 

1. Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej o specyficznych 

trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania 

indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni. 

2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia o specyficznych trudnościach w uczeniu się 

posiadającego opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej. 

3. Uczniowie z dysfunkcją powinni być oceniani z uwzględnieniem dostosowanych do nich 

wymagań edukacyjnych. Obowiązuje ich ta sama podstawa programowa co pozostałych 

uczniów. 

4. Stwierdzenie dysfunkcji nie zwalnia uczniów z obowiązków szkolnych. Zdiagnozowanie u 

dziecka trudności nie zwalnia go z opanowania materiału z danego przedmiotu w takim 

samym zakresie jak u pozostałych uczniów. Przeciwnie, uczeń taki powinien wykazać się 

samodzielną pracą, wykonywać dodatkowe zadania i ćwiczenia, zalecone specjalnie dla 

niego, które pomogą mu w przezwyciężeniu trudności. 

5. Każdy uczeń mający jakiekolwiek trudności z opanowaniem materiału na lekcji języka 

hiszpańskiego, może zwrócić się o pomoc do nauczyciela. 

6. Należy zwrócić uwagę na zapewnienie życzliwej atmosfery na lekcji, stosowanie częstych 

pochwał, zachęty i pozytywnego wzmocnienia, minimalizowanie sytuacji stresowych, 

ocenianie z wiedzę i wysiłek włożony w opanowanie języka obcego. 

7. Dostosowanie wymagań nie jest rozumiane jako ich obniżenie, lecz złagodzenie w 

pewnym zakresie, np. poprawności ortograficznej, z jednoczesnym podniesieniem wymagań 

w innym, np. konieczności wykonania dodatkowych ćwiczeń. Nie zmienia się zakres 

badanych umiejętności, który jest określony w podstawie programowej. Oznacza to, że 

nauczyciel stosuje łagodniejsze kryteria oceniania dla uczniów ze specyficznymi 

trudnościami w uczeniu się, ma prawo wymagać od nich większego wkładu pracy w 

porównaniu do innych uczniów (np. wykonywanie dodatkowych ćwiczeń, mających na celu 

przezwyciężenie występujących trudności), gdyż w przeciwnym wypadku uczniowie ze 

specyficznymi trudnościami w uczeniu się będą w pozycji uprzywilejowanej, a obowiązkiem 

szkoły jest stworzenie równych szans edukacyjnych dla wszystkich. 
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Wymagania na poszczególne oceny dla uczniów z opiniami i orzeczeniami: 

 

Uczeń otrzymuje ocenę celującą gdy: 

- starannie i systematycznie prowadzi zeszyt, 

- wykonuje ćwiczenia na lekcjach i zadania domowe, 

- jest w stanie opanować znaczną większość słownictwa z danej lekcji i zna ich polskie 

odpowiedniki, 

- potrafi samodzielnie wykonywać ćwiczenia i zadania, 

- poprawnie czyta, raczej nie popełniając błędów w wymowie, 

- rozumie sens tekstów (prostych i złożonych), potrafi bez problemu wyszukać w nich 

kluczowe informacje i zapisać je, 

- potrafi sformułować i zapisać tekst, choć mogą w nim występować drobne błędy 

gramatyczne, ortograficzne i interpunkcyjne, 

-potrafi wypowiadać się w języku obcym na tematy z życia codziennego. 

 

Uczeń otrzymuje bardzo dobrą celującą gdy: 

- starannie i systematycznie prowadzi zeszyt, 

- wykonuje ćwiczenia na lekcjach i zadania domowe, 

- jest w stanie opanować większość słownictwa z danej lekcji i zna ich polskie odpowiedniki, 

- potrafi samodzielnie wykonywać ćwiczenia i zadania, 

- poprawnie czyta, popełniając drobne błędy w wymowie, 

- rozumie sens tekstów (prostych i złożonych), potrafi wyszukać w nich kluczowe informacje 

i zapisać je, 

- potrafi sformułować i zapisać tekst, choć mogą w nim występować gramatyczne, 

ortograficzne i interpunkcyjne, 

- potrafi wypowiadać się w języku obcym na tematy z życia codziennego. 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą gdy: 

- starannie i systematycznie prowadzi zeszyt, 

- wykonuje ćwiczenia na lekcjach i zadania domowe, 

- jest w stanie opanować większość słownictwa z danej lekcji i zna ich polskie odpowiedniki, 

- może popełniać nieliczne błędy w pisowni, 

- potrafi samodzielnie wykonywać ćwiczenia i zadania, 
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- popełnia nieliczne błędy gramatyczne i leksykalne, 

- rozumie sens prostych tekstów, potrafi wyszukać w nich kluczowe informacje i zapisać je, - 

potrafi samodzielnie tworzyć proste teksty i wypowiedzi, 

- podczas czytania popełnia nieliczne błędy. 

 

Uczeń otrzymuje dostateczną gdy: 

- posiada uzupełniony, systematycznie prowadzony zeszyt, 

- wykonuje ćwiczenia na lekcjach oraz zadania domowe, 

- jest w stanie opanować przynajmniej dziesięć słów z danej lekcji i potrafi je w miarę 

poprawnie wymówić, choć może popełniać błędy w pisowni, 

- potrafi podać polskie odpowiedniki poznanych obcych słów oraz dopasować obce słowa do 

ich polskich odpowiedników, 

- potrafi wykonywać zadania gramatyczne, bazując na przedstawionych przykładach, 

- wykonuje ćwiczenia i zadania z pomocą nauczyciela, ale też próbuje wykonać je 

samodzielnie, 

-popełnia liczne błędy gramatyczne i leksykalne, 

- potrafi przeczytać tekst, choć z licznymi błędami. 

- częściowo rozumie czytany tekst i potrafi wyszukać w nim chociaż kilka kluczowych 

informacji. 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą gdy: 

- posiada zeszyt i prowadzi go systematycznie, 

- wykonuje ćwiczenia na lekcjach oraz zadania domowe, 

- panował przynajmniej kilka słów kluczowych z danej lekcji, nie potrafi ich właściwie 

zapisać, ale ich wymowa przynajmniej trochę przypomina wymowę danego słowa w języku 

obcym 

- potrafi dopasować obce słowa do ich polskich odpowiedników 

- potrafi wykonywać ćwiczenia gramatyczne, bazując na przedstawionych przykładach i 

schematach, 

- wykonuje, z pomocą nauczyciela, ćwiczenia i zadania, 

- popełnia błędy leksykalne i gramatyczne, 

- słabo czyta, ale stara się odczytywać tekst, a w razie dużych problemów z czytaniem, stara 

się powtarzać czytane przez nauczyciela słowa i fragmenty zdania 
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Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 

uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się: 

a). Zasady postępowania wobec ucznia ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i 

pisaniu : 

- Dysleksja – prace pisemne ocenia się pod kątem merytorycznym (treść, składnia, 

wiedza, styl, kompozycja). Nie ocenia się błędów ortograficznych. Częściej odpytuje się 

ucznia ustnie. Nie wyma się zapamiętywania w kolejności, np. dni tygodnia, nazw miesięcy 

itp.. Należy uwzględnić fakt, że uczeń popełnia błędy w czytaniu, we właściwej intonacji, ma 

trudności w zrozumieniu przeczytanej treści, opuszcza wyrazy / fragmenty tekstu. 

- Dysgrafia – nie ocenia się graficznej strony pisma, błędów ortograficznych. 

Zapewnia się więcej czasu na prace pisemne. W przypadku, gdy nauczyciel nie jest w stanie 

przeczytać pracy ucznia, może poprosić ucznia, by zrobił to osobiście lub przepytać ucznia z 

danego zakresu materiału. Uczeń może pisać literami drukowanymi. Uczeń ze stwierdzoną 

dysgrafią może, w miarę możliwości, wykonywać prace pisemne przy pomocy komputera. 

- Dysortografia – nie ocenia się błędów ortograficznych. Prace pisemne ocenia się pod 

względem merytorycznym i  językowym. 

Sposoby postępowania: 

- wydłużenie czasu pracy, 

- umożliwienie pracy ze słownikiem języka obcego, 

- równoczesne zachęcania do pracy samodzielnej, 

- dodatkowe pytania naprowadzające przy czytaniu ze zrozumieniem, 

- czytanie tekstów małymi partiami, 

- ograniczanie czytania na forum klasy, 

- liberalizacja oceniania, 

- nieocenianie prac pisemnych pod kątem ortografii, ale zaznaczanie błędów i 

zachęcanie ucznia do samodzielnej pracy nad ich poprawą, 

- uwzględnianie rozbieżności między wymowa a pismem, 

- możliwość pisania na komputerze lub literami drukowanymi (dotyczy dysgrafii), 

- nieocenianie prac pod kątem estetyki i czytelności pisma, 

- ocenianie na podstawie ustnych odpowiedzi, 

- indywidualne traktowanie dziecka leworęcznego i skrzyżowanego, motywowanie do 

kształtnego pisma oraz właściwe usadzenie w ławce, 

- podanie zestawu wyrazów przewidzianych w planowanym dyktandzie, 
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- pomoc w konstruowaniu wypowiedzi ustnych. 

 

b). Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 

uczniów z zespołem Aspergera. Zasady postępowania wobec ucznia z zespołem 

Aspergera: 

- dostosowanie do indywidualnych potrzeb ucznia miejsca nauki i procesu nauczania; 

- eliminowanie bodźców rozpraszających (wzrokowych, słuchowych); 

- dostosowanie metod i form pracy do indywidualnych potrzeb ucznia; 

-  pomoc w nabywaniu umiejętności w zakresie „funkcji wykonawczych”, takich jak 

umiejętności organizacyjne i umiejętności uczenia się; 

- stosowanie modelu edukacji opartego na doświadczeniu; 

- popieranie informacji słownych tekstem pisanym albo obrazem, ilustracją, filmem; 

- przedstawianie nowych pojęć lub materiału abstrakcyjnego w sposób możliwie 

najbardziej konkretny; 

- zwracanie się do dziecka bezpośrednio po imieniu, powtarzanie poleceń, sprawdzanie 

stopnia zrozumienia polecenia, czekanie aż rozpocznie pracę; 

- używanie krótkich zdań i podawanie jasnych instrukcji; 

- zachęcanie ucznia, by w razie potrzeby prosił o powtórzenie, uproszczenie czy 

zapisanie polecenia; 

- uwzględnianie deficytów w zakresie rozumienia niedosłownych wypowiedzi, 

ironii, metafor, słów i wyrażeń wieloznacznych, a także pojęć abstrakcyjnych, wyjaśnianie 

ich za pomocą obrazów albo przeciwieństw np. przyjaźń - wrogość; 

- używanie prostego i jednoznacznego języka, unikanie ironii, dowcipów, 

przenośni, idiomów (chyba, że wiemy, że uczeń prawidłowo je zrozumie); 

-  w związku z trudnościami w prawidłowym odczytaniu przez ucznia sygnałów 

pozawerbalnych, każdy wyraz twarzy i gest powinien być poparty informacją 

słowną. 

- kreatywne wykorzystywanie zainteresowań ucznia; 

- wspomaganie rozwoju umiejętności komunikacyjnych (słownictwo, rozumienie); 

- dbanie o pozytywną więź z dzieckiem, praca w oparciu o tzw. pozytywne 

wzmocnienia – pochwały, nagradzanie; 

- wdrażanie i oczekiwanie od ucznia przestrzegania zasad panujących w szkole; 

- pomoc w sytuacjach przeżywanego stresu poprzez przewidywanie, zapobieganie, 

rozumienie przyczyn i rozwiązywanie stresujących sytuacji; 
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- wspieranie i umożliwianie kontaktów społecznych; 

- w ocenianiu oddzielenie obszarów, w których trudności wynikają ze 

specyficznych trudności wynikających z zaburzenia; 

- dzielenie zadań na wieloetapowe, krótsze części; 

- wyznaczanie mniejszych ilości zadań do wykonania; 

-  zadawanie krótszych prac domowych w sytuacji, gdy rodzice zgłaszają, że nauka 

w domu trwa godzinami; 

- sprawdzanie wiedzy ucznia w formie jaką preferuje; 

- indywidualizacja wymagań i ocen.  

 

c). Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z niedosłuchem: 

- aktywizowanie ucznia do rozmowy poprzez zadawanie prostych pytań, 

podtrzymywanie jego odpowiedzi przez dopowiadanie pojedynczych słów, umowne gesty, 

mimiką twarzy, 

- użycie odpowiedniej intonacji (zwłaszcza w pytaniach), 

- wzbogacanie słownictwa niezbędnego do komunikacji, 

- omówienie z uczniem istotnych pojęć i nowego słownictwa przy wykorzystaniu 

dotychczasowego zasobu słownictwa i doświadczeń życiowych, 

- pomoc w prowadzeniu uczniowskiego słownika, 

- ocena aktywności i wkładu pracy, a także stosunku do obowiązków szkolnych, 

- wydłużenie czasu pracy, 

- uwzględnienie samodzielnego wysiłku i wkładu pracy, 

- w przypadku dużej ilości błędów 

- różnego typu zastosowanie oceny opisowej, 

- udzielenie wskazówek uczniowi co do poprawy prac, 

- umożliwienie pracy ze słownikiem, 

- zachęcanie do pracy samodzielnej, 

- dodatkowe pytania naprowadzające przy rozumieniu tekstu czytanego, 

- ograniczanie głośnego czytania, 

- liberalizacja oceniania. 

 

d). Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczniów słabowidzących: 
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- nie krytykowanie ucznia, jego brzydkiego pisma, powolnego tempa pracy, 

niezręcznych ruchów, 

- wydłużanie czasu na opanowanie nowego materiału, 

- przygotowanie pomocy do lekcji tak, aby obrazowo przedstawić to, czego uczeń nie 

może sobie wyobrazić, 

- ograniczenie ilości materiału do czytania, 

-  udostępnienie materiałów drukowanych powiększoną czcionką, wyróżnienie 

ważnych treści za pomocą markera, 

- ograniczenie ilości materiału do czytania umożliwienie pracy z użyciem sprzętu 

wspomagającego widzenie np. laptop, lupa, 

- tolerowanie przestawiania i opuszczania liter, mylenia liter i wyrazów o 

podobieństwie graficznym, 

- tolerowanie błędnego odczytywania wyrazów lub opuszczania końcówek, 

- dostosowanie sprawdzianów w formie testu z lukami, testu wyboru o wydłużonym 

czasie wykonania, 

- nie ocenianie prac pisemnych, zeszytu od strony graficznej, 

- ocenianie prac pisemnych pod kątem umiejętności motywowania i wyciągania 

wniosków oraz walorów merytorycznych pracy, 

- ocenianie przygotowania ucznia do zajęć i jego zaangażowania. 

 


