
 

Przedmiotowe Wymagania Edukacyjne z historii w szkole podstawowej 

w klasach IV – VIII. 

 
Celem nauczania historii w szkole podstawowej jest zapoznanie uczniów z najważniejszymi 

wydarzeniami z przeszłości, rozwijanie poczucia więzi z rodziną, narodem, społecznością 

europejską i światową, kształtowanie postaw moralnych, patriotycznych i obywatelskich, 

szacunku do własnego państwa i symboli narodowych. 

Realizacji tych celów służy ocena wiadomości i umiejętności ucznia. Ma ona za zadanie 

przekazać informację uczniowi, jego rodzicom oraz nauczycielowi, co osiągnął, co zrobił 

dobrze i ile potrafi. Przedmiotem oceny są: wiadomości, umiejętności, postawa. 

 

Podstawa prawna zgodna z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. 

 

I. Wymagania edukacyjne: 

 
       Uczniowie przed rozpoczęciem każdego działu programu zapoznają się  z wymaganiami 

programowymi określonymi w dwóch poziomach: 

podstawowy – dla uczniów zdobywających ocenę dopuszczającą lub dostateczną. 

 

ponadpodstawowy – dla uczniów zdobywających ocenę dobrą lub wyższą od dobrej. 

 

II. Kontroli i ocenie podlegają prace pisemne, wypowiedzi ustne i prace 

praktyczne. 

 
1. Pisemne: 

- odpowiedź na pytania 

- rozwiązywanie wskazanych zadań, wykonywanie ćwiczeń 

- testy 

- kartkówki 

 

2. Ustne: 

- kilkuzdaniowa wypowiedź 

- udział w dyskusji 

- prezentacja pracy własnej lub grupy 

 

3. Praktyczne: 

- wytwory pracy np. album, słownik, praca plastyczna 

- gromadzenie i segregowanie materiałów 

- posługiwanie się mapą, słownikiem, tekstem źródłowym 

- współpraca w grupie 

- samokształcenie 

 

Ocenie podlegają: 

 
 sprawdziany wiadomościach 

 odpowiedzi ustne 



 kartkówki (obejmują materiał z 1 ostatniej lekcji, mogą być nie zapowiedziane) 

 aktywność na lekcji (5 plusów – ocena bardzo dobra, 5 minusów – ocena niedostateczna) 

 zeszyt ćwiczeń 

 dodatkowe prace np. referaty, wywiady itp. 

 prace domowe  

 prace z mapą 

 prace z tekstem źródłowym 

 

 

 
Wymagania na poszczególne stopnie szkolne w klasyfikacji okresowej i 

rocznej. 

 
Uczeń otrzyma ocenę: 

 

Celującą jeżeli: 
 

 samodzielnie sięga do różnych źródeł informacji. 

 przejawia samodzielne inicjatywy rozwiązywania konkretnych problemów. 

 odnosi sukcesy w konkursach historycznych,  

 wiąże dzieje własnego regionu z dziejami Polski lub powszechnymi. 

 

Bardzo dobrą  jeżeli: 

 
 opanował w pełni zakres wiedzy i umiejętności programowych. 

 charakteryzuje go systematyczna i efektywna praca indywidualna i zespołowa. 

 chętnie uczestniczy w dyskusjach i pracach zespołowych. 

 właściwie formułuje wnioski i broni swoich poglądów. 

 sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł 

informacji. 

 potrafi dzięki wskazówką nauczyciela dotrzeć do innych źródeł wiadomości. 

 bierze udział w konkursach. 

 posiada dużą wiedzę o historii regionu. 

 
Dobrą jeżeli: 
 
 opanował zakres wiedzy i umiejętności w stopniu średnim. 

 charakteryzuje go najczęściej systematyczna i efektywna praca zarówno indywidualna jak 

grupowa. 

 często uczestniczy w dyskusji i pracach zespołowo – grupowych. 

 poprawnie formułuje wnioski i udaje mu się bronić swoich poglądów, 

 odpowiednio wywiązuje się z powierzonych zadań, 

 potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji, 

 zna najważniejsze wydarzenia i postaci z dziejów regionu. 

 

Dostateczną jeżeli: 
 



 opanował zakres wiedzy i umiejętności w stopniu poprawnym, 

 czasami pracuje nie systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje pracę indywidualną, 

grupową i zespołową, 

 rzadko uczestniczy w dyskusji i pracach zespołowo – grupowych, 

 czasami poprawnie formułuje wnioski, 

 ma problemy z obroną swoich poglądów, 

 nie zawsze wywiązuje się z powierzonych zadań lub ich części, 

 potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji, 

 zna niektóre wydarzenia i postaci z dziejów regionu. 

 

Dopuszczającą jeżeli: 

 
 uczeń opanował 35% -49% wiadomości i umiejętności przewidzianych programem 

nauczania przedmiotu dla danej klasy jako niezbędne do kontynuacji nauki, 

 nie pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje zadania wskazane przez 

nauczyciela, 

 nie pracuje w grupie ani zespole zadaniowym, 

 nie formułuje własnych wniosków, 

 przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste polecenia wymagające zastosowania 

podstawowych umiejętności. 

 

Niedostateczną jeżeli: 
 
 uczeń nie opanował nawet 50% wiadomości i umiejętności przewidzianych programem 

nauczania dla danej klasy jako niezbędny warunek do kontynuowania nauki, a braki w 

wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiającemu dalsze zdobywanie wiedzy, 

 nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających 

zastosowania podstawowych umiejętności, 

 

Aktywność uczniów podlegających ocenianiu na lekcjach historii. 

 
 

Oceniane umiejętności Aktywność ucznia 

podlegająca obserwacji i 

ocenie 

Narzędzia oceny 

Pisanie Referaty 

Sprawdziany pisemne 

Kartkówki 

Kryteria oceny prac 

pisemnych 

Kryteria sprawdzianów 

Mówienie Wypowiedzi ustne na lekcjach 

Udział w dyskusji 

Kryteria wypowiedzi ustnej 

Obserwacja 

Współpraca w grupie Praca w grupach na lekcji Obserwacja 

Karta oceny pracy w grupie 

Karta samooceny 

Posługiwanie się terminami 

historycznymi 

Wypowiedzi ustne 

Prace pisemne 

Kryteria wypowiedzi ustnej 

Kryteria oceny prac 

pisemnych 

Posługiwanie się mapą Wypowiedzi ustne 

Prace pisemne 

Kryteria wypowiedzi ustnej 

Kryteria oceny prac 



Zadania praktyczne pisemnych 

Obserwacja 

Porządkowanie i selekcja 

materiału 

Gromadzenie i selekcja 

materiału 

Obserwacja 

Poszukiwanie i posługiwanie 

się źródłami informacji 

Praca ze słownikami 

Gromadzenie materiału 

Samodzielne zdobywanie 

informacji 

Obserwacja 

Terminowość wykonywania 

zadań 

Planowanie 

Organizowanie 

Obserwacja 

Kreatywność Prace praktyczne Obserwacja 

Prowadzenie zeszytu 

przedmiotowego 

 

Systematyczność 

Estetyka 

Pomysłowość 

Obserwacja 

 

Kryteria oceniania odpowiedzi ustnej z historii. 

 
Ocena niedostateczna: 

 


 nie wykazał się wiadomościami wymaganymi na ocenę dopuszczającą 


 nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać najprostszych zadań 
 

Ocena dopuszczająca: 

 

 przy pomocy nauczyciela uczeń wykonuje proste zadania, wykorzystuje podstawowe 

umiejętności 

 potrafi określić wiek, jego połowę,  w którym miało miejsce dane wydarzenie 

 potrafi umieścić najważniejsze wydarzenia w czasie, zaznaczyć je na osi czasu 

 zna podstawowe fakty, postacie  i terminy niezbędne w procesie nauki 

 wypowiada się krótkimi zdaniami, popełnia liczne błędy językowe 

 

Ocena dostateczna: 

 

 uczeń rozumie podstawowe fakty i pojęcia historyczne 

 potrafi uporządkować najważniejsze wydarzenia chronologicznie 

 potrafi łączyć postacie z odpowiadającymi im wydarzeniami 

 potrafi z osi czasu odczytać zaznaczoną datę 

 wskazuje na mapie miejsca omawianych wydarzeń 

 potrafi wykorzystać podstawowe źródła informacji 

 przy pomocy nauczyciela rozwiązuje podstawowe problemy 

 formułuje wypowiedź 2-3 zdaniową 

 popełnia błędy językowe i stylistyczne 
 

Ocena dobra: 

 

 samodzielnie rozwiązuje podstawowe problemy a trudniejsze przy pomocy nauczyciela 

 określa przyczyny i skutki wydarzeń historycznych 

 posługuje się terminologią poznaną na lekcji 

 potrafi scharakteryzować poznane sylwetki osób, 

 lokalizuje na mapie przebieg wydarzeń 



 porządkuje wydarzenia chronologicznie   

 wykorzystuje źródła informacji poznane na lekcji 

 formułuje dłuższą poprawną pod względem językowym wypowiedź 

 próbuje dokonywać własnych sądów i opinii 
 

Ocena bardzo dobra: 

 

 samodzielnie rozwiązuje problemy podstawowe i trudniejsze 

 prawidłowo posługuje się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi na lekcji 

 samodzielnie dostrzega i omawia przyczyny i skutki wydarzeń 

 przedstawia na mapie zmiany terytorialne 

 potrafi  z osi czasu odczytywać odpowiadającą danemu wydarzeniu datę 

 wykorzystuje źródła informacji wskazane przez nauczyciela 

 samodzielnie dokonuje ocen  poszczególnych wydarzeń i postaci 

 formułuje dłuższą samodzielną wypowiedź poprawną pod względem językowym 

 

Ocena celująca: 

 

 samodzielnie rozwiązuje problemy 

 wykorzystuje w swojej wypowiedzi wiadomości poza podręcznikowe, które uczeń 

samodzielnie zdobył 

 samodzielnie dostrzega związki między wydarzeniami 

 wyraża własne zdanie, popiera je logicznymi wydarzeniami 

 wykorzystuje wiedzę o regionie 

 wypowiada się poprawną polszczyzną 

 
Kryteria oceny pracy w grupie. 

 
 zaangażowanie w pracę grupy 

 realizacja wyznaczonego zadania 

 pełnione funkcje i role 

 rozumienie osobistej sytuacji w grupie 

 umiejętności pracy w grupie 

 

Wymagania na poszczególne oceny: 
 

Niedostateczna dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra 

Przeszkadza 

członkom grupy 

w pracy 

Nie wykonuje 

wyznaczonej 

pracy w 

określonym 

czasie 

Zajmuje się 

innymi 

sprawami 

Nawet przy 

Na czas 

wykonuje tylko 

część zadanej 

pracy 

Czasami 

przeszkadza 

innym 

Realizuje przy 

pomocy 

kolegów lub 

nauczyciela 

tylko część 

Pracuje przy 

wykonaniu 

większości zadań 

ale zdarza mu się 

nie akceptować 

przynależności 

do danej grupy 

Realizuje 

większość zadań 

sam 

Zgodnie z 

predyspozycjami 

Jest 

zdyscyplinowany 

Wnosi pozytywny 

wkład w pracę 

grupy 

Wykonuje 

zadanie w 

wyznaczonym 

czasie 

Konsekwentnie 

wykonuje swoją 

pracę 

Zaangażowany w 

pracę w grupie 

Wykazuje 

inicjatywę 

Angażuje 

wszystkich do 

pracy 

Pomaga kolegom 

mającym 

trudności 

Samodzielnie 

podejmuje się 



pomocy 

kolegów i 

nauczyciela nie 

wykonuje 

zadania 

Nie wywiązuje 

się (lub rzadko) 

z powierzonych 

zadań i funkcji 

Nie uświadamia 

sobie własnych 

trudności we 

współdziałaniu 

Nie docenia 

pracy innych, 

negatywnie 

dominuje w 

grupie 

zadań 

Czasami nie 

wywiązuje się z 

pełnionych w 

grupie funkcji 

Nie przyjmuje 

do wiadomości 

informacji 

zwrotnych 

nauczyciela i 

kolegów na 

temat jego 

pracy w zespole 

Rzadko  chwali 

wkład pracy 

innych 

Nie szanuje 

zdania innych 

 

potrafi wykonać 

niektóre funkcje 

w grupie 

Akceptuje opinie 

nauczyciela i 

kolegów na temat 

swojej pracy w 

grupie 

Potrafi pochwalić 

kolegów za pracę  

ale zdarza mu się 

również i ich 

krytyka 

 

 

Wykonuje 

zgodnie  z 

predyspozycjami 

przydzielone 

funkcje  ale 

próbuje  

podejmować inne 

Dostrzega swoje 

wady pracy w 

grupie i stara się 

je likwidować 

Tolerancyjny 

Docenia pracę 

innych 

realizacji zadania 

Przyjmuje na 

siebie wiele zadań 

Zdyscyplinowany 

Potrafi 

pokierować 

członkami zespołu 

Pełni wiele funkcji 

Potrafi wskazać 

swoje mocne i 

słabe punkty pracy 

w grupie 

Potrafi ocenić 

pracę innych, 

stwarza 

pozytywną 

atmosferę podczas 

pracy, szanuje 

innych 

 

 

 

Prowadzenie i ocena zeszytów przedmiotowych. 

 
Uczniowie zobowiązani są do prowadzenia zeszytu ćwiczeń oraz zeszytu  przedmiotowego. 

Każdy zeszyt sprawdzany jest pod względem kompletności notatek, ich poprawności 

merytorycznej, estetyki. 

Ocena za prowadzenie zeszytu wystawiana jest raz w okresie i przy jej wystawianiu brane są 

elementy wyżej wymienione. 

Uczeń ma obowiązek uzupełniania notatek w zeszycie za czas swojej nieobecności. 

W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może go zwolnić z tego obowiązku. 

 

 

Zadawanie i ocena prac domowych. 

 
Celem zadawania prac domowych jest rozwijanie zainteresowań ucznia, motywacja do nauki,  

organizacja i planowanie samouczenia się . 

 


 Uczeń ma obowiązek systematycznego odrabiania prac domowych. 


 Nauczyciel określa zasady wykonania zadania - sposób, termin 


 Uczeń ma obowiązek przestrzegania terminu wykonania zadania 


 Nauczyciel dostosowuje termin realizacji zadania do stopnia jego trudności 


 Nauczyciel sprawdza wykonane zadania w wyznaczonym terminie 


 Za wykonane zadanie uczeń może otrzymać ocenę lub „+”(w zależności od stopnia 

trudności zadania lub sposobu jego wykonania) 


 Postawienie „parafki” przy wykonanym zadaniu oznacza, że nauczyciel sprawdzał 

wykonanie zadania, ale nie sprawdzał jego zawartości merytorycznej 




 Brak pracy domowej zostaje odnotowany przez nauczyciela w dzienniku elektronicznym 

skrótem „bz” (brak zadania domowego). 


 Uczeń, który wykorzystał trzy minusy (czyli „bz”), przy kolejnym braku zadania 

otrzymuje ocenę niedostateczną. 


 Ocenianie prac następuje zgodnie z umową dotyczącą konkretnej pracy 

 

Stosowanie i ocenianie sprawdzianów lub testów. 

 
 W ciągu semestru mogą się odbyć 3-4 sprawdziany 

 Sprawdziany są przeprowadzane po każdym lub kilku blokach tematycznych 

 Sprawdzian poprzedzony jest zawsze lekcją powtórzeniową, jest zapowiadany 

przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem, termin pisania sprawdzianu jest 

ustalony z większością uczniów danej klasy 

 Nauczyciel podaje uczniom zakres materiału i umiejętności  sprawdzanych na 

sprawdzianie 

 Nauczyciel sprawdza i podaje wyniki sprawdzianu do wiadomości uczniów w terminie do 

14  dni od daty pisania 

 Jeżeli uczeń otrzymał ocenę niedostateczną ze sprawdzianu, może ją poprawić na 

zasadach ustalonych przez nauczyciela 

 Normy oceny sprawdzianów 

 

 

 

Procentowa 

ilość punktów 

ocena 

34% - 0% Niedostateczny 

49% - 35% Dopuszczający 

69% - 50% Dostateczny 

89% - 70% Dobry 

95% - 90 % Bardzo dobry 

  100% - 96%  Celujący 

 

 

Dwa razy  w semestrze uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie bez podania przyczyny(nie 

dotytczy zapowiedzianych sprawdzianów). Zgłoszenie nieprzygotowania powinno nastąpić 

przed rozpoczęciem lekcji. 

 
Tryb i warunki poprawy oceny cząstkowej. 

 
Uczeń ma prawo do poprawy dostatecznej i niższej oceny cząstkowej. Ocenę można popra-

wiać tylko jednorazowo. 

Czas przewidziany na przystąpienie do napisania zaległej pracy wynosi dwa tygodnie od po-

wrotu ucznia do szkoły lub ustalany jest indywidualnie z nauczycielem. Po przekroczeniu 

ustalonego terminu nauczyciel powinien dać uczniowi sprawdzian do napisania na najbliższej 

lekcji i w miejsce symbolu „0” wpisuje się ocenę. 

Nauczyciel może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu poprawiania oceny w przypadku cho-

roby ucznia lub usprawiedliwionej nieobecności w szkole, nie związanej z chorobą. 

Poprawiając prace pisemne uczniowie otrzymują specjalnie przygotowane testy, które będą 

zawierać inne niż na pracy klasowej zadania. 



Ocena poprawiona zostaje wpisana do dziennika elektronicznego. 

 

Sposób wystawiania oceny okresowej i rocznej. 

 
Nauczyciel wstawia ocenę okresową i roczną za pomocą średniej ważonej. 

Dla obliczania średniej ważonej przyjęto następujące wagi ocen: 

 

• waga 3 - praca klasowa, testy diagnozujące, praca i aktywność na lekcji/zajęciach pozalek-

cyjnych 

• waga 2 - sprawdzian, odpowiedź ustna, projekt, współudział w prowadzeniu zajęć 

• waga 1 - kartkówka, zadanie domowe, praca w grupach na lekcji, inne formy aktywność 

edukacyjnej ucznia. 

 

 

OCENIANIE ORTOGRAFII 
 

1. W ocenianiu prac pisemnych brane jest pod uwagę kryterium poprawności ortograficznej.  

2. Uczeń w każdej pracy pisemnej (praca klasowa, sprawdziany itd.) uzyskuje dodatkowy 

punkt za poprawność ortograficzną. 

3. Kryterium poprawności ortograficznej nie ma wpływu na zaliczenie danej partii materiału. 

Jeżeli uczeń uzyska wymaganą minimalną ilość punktów do zaliczenia materiału na ocenę 

dopuszczającą, a popełnił 2 błędy ortograficzne praca zostaje zaliczona. 

4. Uczniowie z dyslekcją mają wydłużony czas na sprawdzianie, nie bierze się pod uwagę 

podczas oceniania prac poprawności ortograficznej, a tylko wartość merytoryczną. 

5. Uczniowie mogą wybrać odpowiedź ustną zamiast pracy pisemnej.  Mogą również 

odczytać swoją pracę, jeżeli nauczyciel ma z tym trudności. Mogą też pisać drukowanymi 

literami w zeszytach i na testach. Powinni oni korzystać z pomocy nauczyciela na 

konsultacjach. 

 

 
SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW  

O INDYWIDUALNYCH OSIĄGNIĘCIACH 

 

1. O uzyskiwanych ocenach uczniowie i rodzice są informowani na bieżąco poprzez wpis do 

zeszytu przedmiotowego i e-dziennika. Ocenione prace klasowe i sprawdziany  uczeń zabie-

ra do domu, przekazuje do wglądu rodzicom, którzy potwierdzają podpisem zapoznanie się 

z wynikiem. Podpisaną pracę uczeń zwraca nauczycielowi na następnych zajęciach. 

2. Po odpowiedzi ustnej ucznia – nauczyciel dokonuje słownego uzasadnienia oceny ( mówi 

co było dobrze , a co trzeba poprawić). 

3. Oceny ze sprawdzianów, prac klasowych, kartkówek, prac domowych są uzasadniane przez 

nauczyciela pisemnie w formie: recenzji, punktacji wynikającej z kryteriów, oceny kształtują-

cej. 

4. Sprawdziany i  prace klasowe i dyktanda są gromadzone w teczce do zakończenia roku 

szkolnego.  

5. W przypadku trudności w nauce, częstego nieprzygotowywania do lekcji, lekceważącego 

stosunku do przedmiotu – rodzice informowani będą poprzez wiadomość w e-dzienniku, pod-

czas organizowanych indywidualnych spotkań z nauczycielem lub pisemnie. Nauczyciel 

wskaże sposoby pomocy uczniowi w nauce. 

6. O zagrażającej na koniec okresu lub roku szkolnego ocenie niedostatecznej rodzice są po-

wiadamiani przez nauczyciela lub wychowawcę na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną 



(roczną), o proponowanej ocenie rocznej - na 2 tygodnie przed klasyfikacją. 

 

 

 

 

ZASADY OCENIANIA I PRACY DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI 

EDUKACYJNYMI 

Na lekcjach historii indywidualizowana jest praca z uczniem. O formie indywidualizacji de-

cyduje nauczyciel. 

A) Zasady pracy z uczniem z dysfunkcjami (dysleksja, dysgrafia, dysortografia) 

Dysfunkcje nie zwalniają ucznia z obowiązku opanowania treści przewidzianych w podstawie 

programowej. 

Uczeń dyslektyczny podlega w większości tym samym kryteriom i formom oceniania, co 

pozostali uczniowie. 

1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej /publicznej bądź niepublicznej/, w tym poradni specjalistycznej, dostosować 

wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, 

u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się. 

2. W pracach pisemnych o ocenie decyduje treść i zawartość merytoryczna, a nie sposób zapi-

su i poprawność ortograficzna. 

3. Sprawdziany i kartkówki oceniane są na podstawie poziomu opanowanej wiedzy, stylu i 

poprawności językowej z pominięciem poprawności ortograficznej. 

4. Na lekcji uczeń zwolniony jest z głośnego czytania tekstów, o ile nie wyrazi chęci. 

5. Podczas pisania sprawdzianów, kartkówek wydłuża się czas pracy ucznia. 

6. Uczeń wykonuje wszystkie zadania domowe, systematycznie prowadzi zeszyt, zobowiąza-

ny jest do systematycznej poprawy popełnianych przez siebie błędów zgodnie ze wskazów-

kami nauczyciela (ustnymi lub pisemnymi), zawsze korzystając ze „Słowniczka ortograficz-

nego”. 

7. Uczeń na polecenie nauczyciela prowadzi słowniczek trudnych wyrazów w zeszycie 

przedmiotowym. 

8. Jeżeli zdarzy się, że praca ucznia jest nieczytelna, nauczyciel ocenia ją po odczytaniu jej 

przez autora. 

9. Na równych prawach ocenia się brudnopis i czystopis pracy pisemnej powstałej w klasie. 

10. Jeżeli wskazują na to zalecenia poradni, Uczeń może zapisywać treści drukowanymi lite-

rami (w klasie), w domu natomiast przy użyciu komputera. 

12. Uczeń może zapoznawać się z wersją audio lektury (tzw. książka mówiona). 

13. Nie ocenia się estetyki zeszytu. Przy ocenie zeszytu przedmiotowego, brane są pod uwagę 

kompletne i poprawne pod względem merytorycznym notatki. 

14. Największe znaczenie dla oceny końcowej ucznia z przedmiotu mają: wysiłek ucznia, 

jego starania i motywacja oraz stopień zainteresowania przedmiotem, obowiązkowość i po-

ziom wypowiedzi ustnych. 

15. Uczeń dyslektyczny wraz z rodzicem powinni systematycznie i rzetelnie pracować w po-

rozumieniu z nauczycielem w kierunku pokonywania trudności szkolnych. 

B) Zasady pracy z uczniem zdolnym: 

- udział uczniów w konkursach przedmiotowych, 

- praca w kołach zainteresowań, 

- zaangażowanie w pomoc koleżeńską, 

- rozwiązywanie zadań dodatkowych, 

- indywidualny program wg odrębnych zasad. 

 



 

 

 

 

 

 

 


