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Przedmiotowe Zasady Oceniania z matematyki w klasach 4 – 8  

1. Sprawdziany są obowiązkowe i są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, podawany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy. Uczeń nieobecny na 

sprawdzianie zobowiązany jest do napisania go w terminie uzgodnionym z nauczycielem, nie później niż dwa tygodnie od powrotu do szkoły.   

2. Kartkówki nie muszą być zapowiadane. Obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji.   

3. Uczeń może poprawić ocenę w terminie i formie ustalonej z nauczycielem. Poprawa jest dobrowolna.   

4. Za osiągnięcia w konkursach matematycznych uczeń otrzymuje oceny bardzo dobre i celujące w zależności od uzyskanego wyniku w konkursie.   

5. O nieprzygotowaniu do lekcji i braku pracy domowej  informowany jest rodzic i wychowawca.  Nauczyciel może sprawdzić wykonanie pracy domowej i ocenić ją pod względem 

poprawności i kompletności wykonania.  

6. Ocenianie   

  

a) Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia. Oceny są wystawiane zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne oceny, w przypadku 

sprawdzianów i kartkówek według skali procentowej.   

100 % - 98% celujący   

97 % - 90% bardzo dobry   

89 % - 75 % dobry   

74 % - 50 % dostateczny  

 49 % - 30 % dopuszczający   

29 % - 0 % niedostateczny   

b) Na ocenę śródroczną i roczną przede wszystkim wpływają oceny uzyskane za samodzielną pracę ucznia w czasie lekcji.   

c) Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi:   

a. sprawdziany, 

b. kartkówki,   

c. odpowiedzi ustne,   

d. prace domowe,   

e. zeszyty ćwiczeń,   

f. prace dodatkowe,  prace wykonywane na platformach edukacjach,  

g. inne formy pracy: osiągnięcia w konkursach matematycznych, wykonywanie pomocy dydaktycznych,   projekty. 
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Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych ocen dla klasy VIII 
Liczby i działania 

Ocena dopuszczająca 
[1] 

Ocena dostateczna 
[1 + 2] 

Ocena dobra 
[1 + 2 + 3] 

Ocena bardzo dobra 
[1 + 2 + 3 + 4] 

Ocena celująca 
[1 + 2 + 3 + 4 + 5] 

• zna znaki używane do zapisu liczb w systemie 
rzymskim 
• umie zapisać i odczytać liczby naturalne 
dodatnie w systemie rzymskim (w zakresie do 
3000) 

 zna cechy podzielności przez 2, 3, 4, 5, 9, 10, 
100 

 zna pojęcia liczby pierwszej i liczby złożonej 

 zna pojęcie dzielnika liczby naturalnej 

 zna pojęcie wielokrotności liczby naturalnej 

 rozpoznaje liczby podzielne przez 2, 3, 4, 5, 9, 
10, 100 

 rozpoznaje liczby pierwsze i liczby złożone 

 rozkłada liczby na czynniki pierwsze 

 rozumie pojęcie NWD  
i NWW dwóch liczb naturalnych 

 zna pojęcia: liczby naturalnej, liczby 
całkowitej, liczby wymiernej  

 zna pojęcia: liczby przeciwnej do danej oraz 
odwrotności danej liczby 

 umie podać liczbę przeciwną do danej 

 umie podać rozwinięcie dziesiętne ułamka 
zwykłego 

 umie odczytać współrzędną punktu na osi 
liczbowej oraz zaznaczyć liczbę na osi liczbowej 

 zna pojęcie potęgi o wykładniku: naturalnym 

 zna pojęcie pierwiastka arytmetycznego II 
stopnia z liczby nieujemnej i III stopnia z 
dowolnej liczby 

 zna pojęcie notacji wykładniczej 

 umie obliczyć potęgę o wykładniku: 
naturalnym 

 umie obliczyć pierwiastek arytmetyczny II i III 
stopnia z liczb, które są odpowiednio 
kwadratami lub sześcianami liczb wymiernych 

 umie porównywać liczby przedstawione w 
różny sposób 

• zna zasady zapisu liczb 
 w systemie rzymskim  

 znajduje NWD i NWW dwóch liczb 
naturalnych 

 oblicza dzielną (lub dzielnik), mając 
dane iloraz, dzielnik (lub dzielną) 
oraz resztę z dzielenia 

 umie podać liczbę przeciwną do 
danej oraz odwrotność danej liczby 

 rozumie potrzebę stosowania 
notacji wykładniczej w praktyce 

 umie zapisać liczbę  
w notacji wykładniczej 

 umie oszacować wartość wyrażenia 
zawierającego pierwiastki 

 umie porządkować liczby 
przedstawione w różny sposób 

 zna zasadę zamiany jednostek 

 umie zamieniać jednostki 

 umie rozwiązać zadania tekstowe 
związane z działaniami na liczbach 

 stosuje w obliczeniach notację 
wykładniczą 

 umie wyłączyć czynnik przed znak 
pierwiastka 

 umie włączyć czynnik pod znak 
pierwiastka 

 umie oszacować wartość wyrażenia 
zawierającego pierwiastki 

 umie obliczyć wartość wyrażenia 
zawierającego pierwiastki i potęgi 

• umie zapisać i odczytać  
w systemie rzymskim liczby większe 
od 4000 

 znajduje resztę z dzielenia sumy, 
różnicy, iloczynu liczb 

 znajduje NWD i NWW liczb 
naturalnych przedstawionych w 
postaci iloczynu potęg liczb 
pierwszych 

 umie wykonać działania łączne na 
liczbach 

 umie porównać liczby 
przedstawione na różne sposoby 

 umie rozwiązać zadania tekstowe 
dotyczące różnych sposobów 
zapisywania liczb 

 umie usunąć niewymierność  
z mianownika, korzystając  
z własności pierwiastków 

 umie rozwiązać zadania 
tekstowe związane z 
działaniami na liczbach 
 

• umie rozwiązać 
nietypowe zadania 
tekstowe  związane z 
działaniami na liczbach 
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 zna algorytmy działań na ułamkach 

 zna reguły dotyczące kolejności wykonywania 
działań 

 umie wykonać działania łączne na liczbach 

 umie oszacować wynik działania 

 umie zaokrąglić liczby do podanego rzędu 

 zna własności działań na potęgach i 
pierwiastkach 

 umie zapisać w postaci jednej potęgi iloczyny i 
ilorazy potęg o takich samych podstawach 

 umie zapisać w postaci jednej potęgi iloczyny i 
ilorazy potęg o takich samych wykładnikach 

 umie zapisać w postaci jednej potęgi potęgę 
potęgi o wykładniku naturalnym 

Wyrażenia algebraiczne i równania 
Ocena dopuszczająca 

[1] 
Ocena dostateczna 

[1 + 2] 
Ocena dobra 

[1 + 2 + 3] 
Ocena bardzo bobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 
Ocena celująca 

[1 + 2 + 3 + 4 + 5] 

• zna pojęcia: wyrażenie algebraiczne, 
jednomian, suma algebraiczna, wyrazy 
podobne 

 zna zasadę przeprowadzania redukcji 
wyrazów podobnych 

 umie budować proste wyrażenia 
algebraiczne 

 umie redukować wyrazy podobne w 
sumie algebraicznej 

 umie dodawać  
i odejmować sumy algebraiczne 

 umie mnożyć jednomiany, sumę 
algebraiczną przez jednomian 

 umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia 
bez jego przekształcania 

 zna pojęcie równania  

 zna metodę równań równoważnych 

 rozumie pojęcie rozwiązania równania 

 potrafi sprawdzić, czy dana liczba jest 
rozwiązaniem równania 

• umie mnożyć sumę algebraiczną przez 
sumy algebraiczne 

 umie obliczyć wartość liczbową 
wyrażenia po przekształceniu do postaci 
dogodnej do obliczeń 

 umie przekształcać wyrażenia 
algebraiczne 

 umie opisywać zadania tekstowe za 
pomocą wyrażeń algebraicznych 

 zna pojęcia równań: równoważnych, 
tożsamościowych, sprzecznych 

 umie rozwiązać równanie 

 umie rozpoznać równanie sprzeczne lub 
tożsamościowe 

 umie przekształcić wzór 

 zna pojęcie proporcji i jej własności 

 umie rozwiązywać równania zapisane w 
postaci proporcji 

 umie wyrazić treść zadania za pomocą 
proporcji 

 rozumie pojęcie proporcjonalności 
prostej 

 umie rozpoznawać wielkości wprost 
proporcjonalne 

• umie stosować przekształcenia 
wyrażeń algebraicznych w zadaniach 
tekstowych 

 umie opisać za pomocą równania 
zadanie osadzone w kontekście 
praktycznym 

 umie rozwiązać zadania tekstowe 
związane z zastosowaniem równań 

 umie rozwiązać równanie, 
korzystając z proporcji 

 umie rozwiązywać zadania 
tekstowe związane z wielkościami 
wprost proporcjonalnymi 
 
 

 umie wyrazić treść zadania 
za pomocą proporcji 

 umie rozwiązać zadania 
tekstowe za pomocą proporcji 

• rozwiązuje zadania 
problemowe  
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Figury na płaszczyźnie 
Ocena dopuszczająca 

[1] 
Ocena dostateczna 

[1 + 2] 
Ocena dobra 

[1 + 2 + 3] 
Ocena bardzo dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 
Ocena celująca 

[1 + 2 + 3 + 4 + 5] 

- zna pojęcie trójkąta 
 i wzór na jego pole 
-zna własności czworokątów 
-umie obliczyć pole 
 i obwód czworokąta 
-zna twierdzenie Pitagorasa 
-umie obliczyć długość 
przeciwprostokątnej na podstawie 
twierdzenia Pitagorasa 
-zna wzór na obliczanie długości 
przekątnej kwadratu 
-zna wzór na obliczanie pola 
trójkąta równobocznego 
-umie odczytać długość odcinka o 
równych odciętych lub rzędnych 
 

-zna cechy przystawania trójkątów 
-zna warunek istnienia trójkąta 
-umie obliczyć wysokość czworokąta i 
trójkąta mając jego pole i bok 
-umie obliczyć długości 
przyprostokątnych korzystając z 
twierdzenia Pitagorasa 
-zna wzór na obliczanie pola trójkąta 
równobocznego 
-rozwiązuje zadania związane z 
obliczaniem przekątnych w kwadracie 
lub wysokością trójkąta 
równobocznego 
-zna zależności między bokami 
trójkąta o kątach 90⁰, 45⁰, 45⁰ oraz 
90⁰ 30⁰ 60⁰ 
 

-umie uzasadnić przystawanie 
trójkątów 
-umie obliczyć pole wielokąta 
-umie wyprowadzić wzór na 
obliczanie wysokości trójkąta 
równobocznego 
-umie obliczyć długość boku 
kwadratu lub jego pole znając 
długość przekątnej 
-umie przeprowadzić prosty dowód 
-umie rozwiązywać zadania tekstowe 
związane z trójkątami o kątach 90⁰, 
45⁰, 45⁰ oraz 90⁰ 30⁰ 60⁰ 
-umie obliczyć długości boków 
wielokąta leżącego w układzie 
współrzędnych 

-umie wyznaczyć kąty wielokąta na 
podstawie danych z rysunku 
-umie rozwiązać zadania tekstowe, w 
których stosuje się twierdzenie 
Pitagorasa 
-rozumie konstrukcję odcinka, 
wyrażonego liczbą niewymierną 
-umie konstruować kwadraty o polu 
równym sumie lub różnicy pól danych 
kwadratów 
-umie wyprowadzić wzór na obliczanie 
wysokości trójkąta równobocznego 
-umie obliczyć długość boku lub  pole 
trójkąta równobocznego znając jego 
wysokość 
-umie sprawdzić czy punkty leżą na 
okręgu lub w kole umieszczonym w 
układzie współrzędnych 
-umie zapisać dowód używając symboli 
matematycznych 

-umie rozwiązać zadania 
związane z wielokątami 
-konstruuje odcinek 
wyrażony liczbą 
niewymierną 
-umie uzasadnić twierdzenie 
Pitagorasa 
-umie rozwiązać zadanie 
tekstowe wykorzystujące 
zależności między bokami i 
kątami trójkąta o kątach90⁰, 
45⁰, 45⁰ oraz 90⁰ 30⁰ 60⁰ 

Zastosowania matematyki  
Ocena dopuszczająca 

[1] 
Ocena dostateczna 

[1 + 2] 
Ocena dobra 

[1 + 2 + 3] 
Ocena bardzo dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 
Ocena celująca 

[1 + 2 + 3 + 4 + 5] 

-zna pojęcie procentu 
-umie obliczyć podwyżkę(obniżkę) 
o pewien procent 
-zna pojęcie oprocentowania i 
odsetek 
-umie obliczyć stan konta po roku 
znając oprocentowanie 
-zna i rozumie pojęcie podatku 
-zna pojęcie cena netto, cena 
brutto 
-umie obliczyć wartość podatku 
VAT oraz cenę brutto dla danej 
stawki VAT 

-zamienia dowolną liczbę na procent 
 -zamienia procenty na liczbę 
-umie obliczyć liczbę na podstawie 
danego jej procentu 
-umie rozwiązać zadania związane z 
obliczeniami procentowymi 
-zna pojęcie punktu procentowego 
-zna pojęcie inflacji 
-umie obliczyć liczbę mniejszą lub 
większą o dany procent 
-umie obliczyć stan konta po dwóch 
latach 
-umie obliczyć oprocentowanie lokaty 
znając odsetki i kwotę 
-umie porównywać lokaty bankowe 

-umie obliczyć liczbę na podstawie 
danego jej procentu 
-umie obliczyć jakim procentem 
jednej liczby jest druga liczba 
-umie obliczyć podstawowe zadania 
ze stężeniami procentowymi 
-umie obliczyć o ile procent wzrosła 
lub zmniejszyła się liczba 
-umie rozwiązać zadania w 
kontekście praktycznym, operuje 
procentami  
-umie porównywać informacje 
odczytywane z różnych diagramów 
-umie rozwiązać zadanie związane z 
podziałem proporcjonalnym 

-umie rozwiązywać zadania 
związane ze stężeniami 
procentowymi 
-umie obliczyć liczbę na podstawie 
jej procentowego wzrostu lub 
obniżki 
-umie obliczyć stan konta po kilku 
latach 
-umie porównywać lokaty 
bankowe 
-umie analizować, przetwarzać i  
interpretować informacje 
odczytywane z różnych diagramów 

-rozwiązuje zadnia o 
podwyższonym stopniu 
trudności związane z procentami 
-umie rozwiązywać zadania 
związane z oprocentowaniem 
-umie rozwiązywać zadania 
związane z obliczaniem różnych 
podatków 
-wykorzystuje informacje z 
diagramów w praktyce 
-umie obliczyć 
prawdopodobieństwo zdarzenia 
-umie interpretować informacje 
z kilku wykresów narysowanych 
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-umie odczytać i zinterpretować 
informację przedstawione na 
diagramie 
-zna pojęcie podziału 
proporcjonalnego 
-zna pojęcie zdarzenia losowego 
-zna wzór na obliczanie 
prawdopodobieństwa 
-umie odczytywać informacje z 
wykresu 
 

-umie obliczyć cenę netto znając cenę 
brutto i Vat 
-umie przetwarzać i analizować infor-
macje odczytane z diagramu i wykresu 
-umie podzielić daną wielkość w 
danym stosunku 
-umie ułożyć proporcję do danego 
zadania 
-umie obliczyć prawdopodobieństwo 
zdarzenia 

-umie podzielić daną wielkość w 
zadanym stosunku 
-zna pojęcie prawdopodobieństwa 
zdarzenia losowego 
-umie określić zdarzenie losowe w 
doświadczeniu 
-umie odczytać i porównać 
informacje z kilku wykresów 
narysowanych w jednym układzie 
współrzędnych 

-umie rozwiązać zadania z 
podziałem proporcjonalnym w 
kontekście praktycznym 
-umie obliczyć wielkość znając jej 
część i stosunek w jakim ją 
podzielono 
-umie interpretować informacje 
odczytane z wykresu 

w jednym lub kilku układach 
współrzędnych 

Symetrie 
Ocena dopuszczająca 

[1] 
Ocena dostateczna 

[1 + 2] 
Ocena dobra 

[1 + 2 + 3] 
Ocena bardzo dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 
Ocena celująca 

[1 + 2 + 3 + 4 + 5] 

 zna pojęcie punktów symetrycznych 
względem prostej 

  umie rozpoznawać figury symetryczne 
względem prostej 

 zna pojęcie figur symetrycznych 
względem prostej  

 umie wykreślić punkt symetryczny do 
danego  

 umie rysować figury w symetrii osiowej, 
gdy figura i oś: -nie mają punktów 
wspólnych -mają punkty wspólne  

 zna pojęcie osi symetrii figury  

 umie podać przykłady figur, które mają 
oś symetrii  
• umie narysować oś symetrii figury 

 zna pojęcie osi symetrii figury 

 umie podać przykłady figur, które mają 
oś symetrii  

 zna pojęcie symetralnej odcinka  

 umie konstruować symetralną odcinka 

 umie konstrukcyjnie znajdować środek 
odcinka  

 zna pojęcie dwusiecznej kąta i jej 
własności  

 rozumie pojęcie dwusiecznej kąta i jej 
własności 

 umie konstruować dwusieczną kąta 

 umie rozpoznać symetrię 
środkową i osiową w różnych 
sytuacjach  

 umie tworzyć figury symetryczne 

 umie określić własności punktów 
symetrycznych  
• umie wykreślić oś symetrii, 
względem której: punkty są 
symetryczne  
•umie narysować oś symetrii 
figury  

rozumie pojęcie symetralnej 
odcinka i jej własności 

 umie wykreślić środek symetrii, 
względem którego: punkty są 
symetryczne 
• umie podać własności punktów 
symetrycznych  

 zna pojęcie środka symetrii 
figury  

 umie podać przykłady figur, 
które mają środek symetrii  

 umie rysować figury posiadające 
środek symetrii  

 umie wskazać środek symetrii 
figury  
• umie wyznaczyć środek symetrii 
odcinka  

 umie wykreślić oś symetrii, 
względem której: figury są 
symetryczne  
•  stosuje własności punktów 
symetrycznych w zadaniach  

 umie wskazać wszystkie osie 
symetrii figury 
•  rysuje figury posiadające więcej 
niż jedną oś symetrii  

 umie dzielić odcinek na 2n 
równych części  

 umie dzielić kąt na 2n równych 
części  

 umie wykreślić środek symetrii, 
względem którego: figury są 
symetryczne  

 umie stosować własności 
punktów symetrycznych w 
zadaniach  

 umie rysować figury posiadające 
więcej niż jeden środek symetrii 

 umie zastosować równania do 
wyznaczania współrzędnych 
punktów symetrycznych względem 
osi oraz początku układu 
współrzędnych  

umie znaleźć obraz figury w 
złożeniu symetrii osiowych  

 umie wykorzystać własności 
symetralnej odcinka w zadaniach  

 umie wykorzystać własności 
dwusiecznej kąta w zadaniach 

 umie znaleźć obraz figury w 
złożeniu symetrii środkowych  
• umie tworzyć ornamenty 
wykorzystując różne 
przekształcenia symetryczne 

• rozwiązuje nietypowe zdania z 
zastosowaniem symetrii 
• umie tworzyć ornamenty 
wykorzystując różne 
przekształcenia symetryczne 
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 zna pojęcie punktów symetrycznych 
względem punktu  

 umie rozpoznawać figury symetryczne 

względem punktu  umie wykreślić punkt 
symetryczny do danego 

 umie rysować figury w symetrii 
środkowej, gdy środek symetrii: -nie 
należy do figury - należy do figury  

 umie zapisać współrzędne punktów 
symetrycznych względem osi oraz 
początku układu współrzędnych 

 umie odnaleźć punkty 
symetryczne względem osi oraz 
początku układu współrzędnych 

Koła i okręgi 
Ocena dopuszczająca 

[1] 
Ocena dostateczna 

[1 + 2] 
Ocena dobra 

[1 + 2 + 3] 
Ocena bardzo dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 
Ocena celująca 

[1 + 2 + 3 + 4 + 5] 

• zna wzór na obliczanie długości 
okręgu 
• zna liczbę π 
•umie obliczać długość okręgu, znając 
jego promień lub średnice 
• zna wzór na obliczanie pola koła 
• umie obliczyć pole koła, znając jego 
promień lub średnicę 
 

•umie wyznaczyć promień lub średnicę 
okręgu, znając jego długość 
• umie obliczyć obwód figury 
składającej się wielokrotności ćwiartek 
okręgu 
• umie rozwiązać zadania tekstowe 
związane z porównywaniem obwodów 
figur 
• umie obliczyć pole pierścienia 
kołowego, znając promienie lub 
średnice kół ograniczających pierścień 
• umie wyznaczyć promień lub 
średnicę koła, znając jego pole 
• umie rozwiązać zadania tekstowe 
związane z porównywaniem pól figur 

• rozumie sposób wyznaczenia 
liczby π 
• umie rozwiązywać zadania 
tekstowe związanie z długością 
okręgu 
•  umie wyznaczyć promień lub 
średnicę koła, znając jego pole 
•umie obliczyć pole koła, znając 
jego obwód i odwrotnie  
• umie rozwiązywać zadania 
tekstowe związane z 
porównywaniem figur 

• umie rozwiązać zadania testowe 
związanie z porównywaniem 
obwodów figur 
• umie obliczyć nietypowe figury, 
wykorzystując zwór na pole koła 
 

• umie rozwiązać zadania 
tekstowe związane z obwodami i 
polami figur 
 

Rachunek prawdopodobieństwa 
Ocena dopuszczająca 

[1] 
Ocena dostateczna 

[1 + 2] 
Ocena dobra 

[1 + 2 + 3] 
Ocena bardzo bobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 
Ocena celująca 

[1 + 2 + 3 + 4 + 5] 

• wie, że wyniki doświadczeń losowych 
można przedstawić w różny sposób 
• umie opisać wyniki doświadczeń 
losowych lub przestawić je za pomocą 
tabeli 

• umie obliczyć liczbę możliwych 
wyników przy dokonywaniu dwóch 
wyborów, stosując regułę mnożenia 
• zna sposoby obliczania zdarzeń 
losowych 
• umie wykorzystać tabelę do obliczenia 
prawdopodobieństwa zdarzenia 

• umie obliczyć regułę możliwych 
wyników, stosują regułę mnożenia 
oraz regułę dodawania 

• umie obliczyć liczbę możliwych 
wyników 
• umie obliczać 
prawdopodobieństwo zdarzenia 
składającego się z dwóch wyborów 

• umie obliczać liczbę 
możliwych wyników, stosując 
własne metody 
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• umie obliczyć liczbę możliwych 
wyników, wykorzystując sporządzony 
przez siebie opis lub tabelę 
• zna wzór na obliczanie 
prawdopodobieństwa 

• umie obliczyć prawdopodobieństwo 
zdarzenia składającego się z dwóch 
wyborów  

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z MATEMATYKI DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB  PSYCHOFIZYCZNYCH I EDUKACYJNYCH 

UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ 
 uwzględnia się trudności związane z myleniem znaków działań, przestawianiem cyfr, zapisywaniem cyfr podobnych graficznie, pomyłki przy przepisywaniu liczb, 

 podczas wykonywania ścisłych operacji wymagających wielokrotnych przekształceń, umożliwia się ustne skomentowanie wykonywanych działań, 

 materiał sprawiający trudność dzieli się na mniejsze części, 

 ocenia się tok rozumowania, nawet gdy ostateczny wynik zadania jest błędny, co wynikać może z pomyłek rachunkowych, 

 często odwołuje się do konkretu, przykładu, np. graficzne przedstawianie treści zadań, konieczność wykonywania rysunków pomocniczych w geometrii, korzystanie z modeli figur 

przestrzennych 

 podawanie poleceń w trakcie lekcji w prostszej formie (dzielenie złożonych treści na proste, bardziej zrozumiałe części)  

 ze względu na wolne tempo czytania lub/i pisania zmniejsza się ilość zadań (poleceń) do wykonania w przewidzianym dla całej klasy czasie lub wydłuża czas pracy ucznia, 

 w trakcie wykonywania samodzielnych ćwiczeń na lekcji, w razie potrzeby udzielenie pomocy, wyjaśnień, nauczyciel podchodzi do ucznia, 

 mobilizowanie do wysiłku i ukończenia zadania,  

 pisemne sprawdziany oprócz zadań otwartych  mogą zawierać testy wyboru, zdania niedokończone, teksty z lukami – pozwala to uczniowi skoncentrować się na kontrolowanej 

tematyce, a nie na poprawności pisania  

 sprawdzanie wiadomości odbywa się często i dotyczy krótszych partii materiału, pytania kierowane do ucznia są precyzyjne, 

 uczeń w miarę możliwości siedzi w pobliżu nauczyciela 

Ponadto uczniowie ze zdiagnozowaną dysgrafią jeśli nauczyciel nie może przeczytać ich pracy, mogą odczytać ją nauczycielowi samodzielnie lub mogą odpowiadać ustnie z tego zakresu 

materiału.  Akceptowane jest pismo drukowane, pisanie na komputerze. Nie podlega ocenie estetyka pisma i rysunków  geometrycznych. 

U uczniów ze zdiagnozowaną dyskalkulią  oceniany jest przede wszystkim tok rozumowania i sprawdzane czy uczeń rozumie zagadnienie a nie techniczna strona liczenia. 

UWAGA    

Zdiagnozowana dysfunkcja nie zwalnia ucznia z opanowania wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej. Przy ocenie osiągnięć ucznia z każdego typu dysfunkcją  

szczególnie doceniany jest wkład pracy ucznia. 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia z dysleksją wynika z zaleceń zawartych w opinii PPP. 


