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Kryteria oceniania postępów uczniów klas II – III 

 
 

W klasach I - III ocenie podlegają postępy uczniów w następujących obszarach edukacji:   

a) edukacja polonistyczna; 

b) edukacja językowa (język obcy nowożytny); 

c) edukacja przyrodnicza; 

d) edukacja matematyczna; 

e) edukacja społeczna; 

f) edukacja muzyczna, 

g) edukacja plastyczna,  

h) edukacja informatyczna; 

i) zajęcia techniczne; 

j) wychowanie fizyczne; 

k) religia. 

 

 

Ocenianie ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco w klasie podczas wielokierunkowej 

działalności ucznia. Sposób oceniania jest adekwatny do danego rodzaju działań. 

 

W dzienniku elektronicznym i na sprawdzianach nauczyciel posługuje się oceną wyrażoną za 

pomocy symboli cyfrowych (6, 5, 4, 3, 2, 1), które odpowiadają określonemu poziomowi 

wiadomości i umiejętności ucznia w zakresie poszczególnych edukacji. Oceny zapisywane na 

sprawdzianach i pracach klasowych mogą zawierać komentarz słowny. 

 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów przyjmuje formę: 

pisemną - wyrażoną stopniem (od 1 do 6 wpisaną do dziennika elektronicznego),   

 werbalną - ustne wyrażanie zdania akceptacji przez nauczyciela i kolegów podczas zajęć. 

 

Do obowiązującej skali ocen ustala się następujące normy procentowe na poszczególne oceny 

szkolne, będące wyrazem stopnia opanowania materiału, jaki podlega ocenie: 

     1) 0 - 30% - niedostateczny (1); 

     2) 31 - 50% - dopuszczający (2); 

     3) 51- 70% - dostateczny (3); 

     4) 71 - 90% - dobry (4); 

     5) 91 - 95% - bardzo dobry (5); 

6) powyżej 95% - celujący (6). 

Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych uczniów może odbywać się na podstawie pisemnych 

prac klasowych, testów, sprawdzianów, kartkówek,  odpowiedzi ustnych, aktywności na 

zajęciach, zeszytów ćwiczeń, praca w grupie, prac wytwórczych, ćwiczeń praktycznych, prac 

domowych, obserwacji, samooceny dokonanej przez ucznia oraz innych form wynikających 

ze specyfiki poszczególnych zajęć edukacyjnych. 



Liczba ocen cząstkowych powinna być uzależniona od liczby godzin danej edukacji: 

1) 1 godzina tygodniowo – co najmniej 2 oceny, 

2) 2 godziny tygodniowo – co najmniej 3 oceny, 

3) 3 godziny tygodniowo – co najmniej 4 oceny, 

4) 4 i więcej godzin tygodniowo – co najmniej 6 ocen. 

 

Przy kompleksowej ocenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkimbędą brane pod uwagę:   

 aktualne możliwości ucznia, jak i jego ograniczenia, 

 wkład pracy,    

 zaangażowanie,   

 samodzielnośćw wykonywanych działaniach,   

  poziom umiejętności,    

 motywacja do pracy,   

 systematyczność,   

 postępy w rozwoju na miarę indywidualnych możliwości.   

 

Uczniowie z dostosowaniem wymagań edukacyjnych mają obniżony zakres materiału oraz 

wydłużony czas pracy. 

 

Wszelkie sprawdziany, prace klasowe i inne prace pisemne ucznia nauczyciel przechowuje w 

szkole, w teczce do końca roku szkolnego.  

Rodzice mają prawo wglądu do prac uczniów podczas wywiadówek  i indywidualnych 

spotkań. 

 

Sprawdziany (10–20 min) głównie obejmujące treści nauczania ostatnich trzech lekcji mogą 

być przeprowadzane bez uprzedzenia. 

Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczniowie otrzymują od nauczyciela do wglądu w 

ciągu dwóch tygodni od daty napisania pracy – do czasu tego nie wlicza się przerw 

świątecznych i ferii. 

Uczeń ma prawo do poprawy oceny uzyskanej z pracy pisemnej, obejmującej większą partię 

materiału programowego, w ciągu dwóch tygodni od daty jej otrzymania.  Do dziennika 

wpisuje się ocenę uzyskaną z pracy pisemnej oraz ocenę uzyskaną z poprawy. 

 

 

 

 



Kryteria oceniania postępów ucznia klasy II 

 

 

I. EDUKACJA POLONISTYCZNA 

 układa kilkuzdaniowe wypowiedzi; 

 układa pytania i udziela odpowiedzi, 

 rozróżnia  zdania rozkazujące i wykrzyknikowe; 

 rozumie krótki tekst ( słuchany i czytany); 

 stara się pisać czytelnie i płynnie wyrazy i zdania; 

 przepisuje poprawnie krótki tekst; 

 uzupełnia tekst z lukami; 

 zapisuje wyrazy z trudnościami ortograficznymi; 

 rozpoznaje rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki; 

 prawidłowo układa zdania opisujące przedmioty; 

 rozpoznaje liczbę pojedynczą i mnogą, rodzaj rzeczownika; 

 układa życzenia, adresuje list. 

 

II. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY 

 rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje; 

 nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu; 

 recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki; 

 rozumie krótką wypowiedź ilustrowaną obrazem. 

 

 III. EDUKACJA PRZYRODNICZA 

 zna pory dnia i roku,  

 nazwy miesięcy, stara się zapamiętać ich kolejność,  

 zna budowę roślin i warunki ich życia; 

 przeprowadza proste doświadczenia, pomiary, stara się formułować wnioski; 

 zna i stosuje zasady poruszania się po drodze; 

 prowadzi obserwację pogody i zapisuje jej elementy w formie obrazkowej. 

 

IV. EDUKACJA MATEMATYCZNA 

 słownie i cyfrowo zapisuje liczby w zakresie 100; 

 porównuje i porządkuje liczby dwu i trzycyfrowe; 

 dodaje i odejmuje w zakresie 100, czasami korzysta z liczmanów; 

 mnoży i dzieli liczby w zakresie 50; 

 rozwiązuje  bardzo proste zadania tekstowe; 

 potrafi dokonać prostych  pieniężnych, wagowych, długości, czasu, zegarowych; 

 rozpoznaje figury: prostokąty, kwadraty, trójkąty, porównuje ich wielkości; 

 kreśli odcinki, linie proste.  

 

V. EDUKACJA SPOŁECZNA 

 potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi; 

 współpracuje z innymi w zabawie, nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych;  

 stara się przestrzegać reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie 

dorosłych;  

 grzecznie zwraca się do innych w szkole, w domu i na ulicy; 

 wie,  w jaki sposób należy się zwrócić o pomoc; 



 wie, gdzie można bezpiecznie się bawić, a gdzie nie i dlaczego; 

 umie opowiedzieć na czym polega praca ludzi w różnych zawodach; 

 wie, w jakiej mieszka miejscowości, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, 

 zna symbole narodowe; 

 rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej. 

 

VI. EDUKACJA PLASTYCZNA 

 przedstawia w swych pracach zjawiska, wydarzenia uwzględniając ruch postaci, 

nastrój; może korzystać z wizualizacji; 

 właściwie dobiera techniki plastyczne i materiały. 

 

VII. EDUKACJA MUZYCZNA 

 stara się  akompaniować do piosenek i zabaw za pomocą  instrumentów perkusyjnych; 

 śpiewa piosenki indywidualnie i zbiorowo, może korzystać z tekstu; 

 improwizuje melodie do krótkich tekstów; 

 stara się  interpretować ruchem tematy rytmiczne. 

 

VIII.  ZAJĘCIA TECHNICZNE 

 wie, jak ludzie wykorzystywali dawniej i dziś wiatr, wodę; majsterkuje; 

 zna  ogólne  zasady  działania urządzeń domowych; 

 buduje urządzenia techniczne, z przedmiotów dostępnych w otoczeniu; 

 utrzymuje porządek wokół siebie, sprząta po sobie i pomaga innym; 

 zna zagrożenia wynikające  z niewłaściwego używania narzędzi i urządzeń technicznych; 

 wie, jak należy bezpiecznie poruszać się na drogach i korzystać ze środków komunikacji. 

 

IX. EDUKACJA INFORMATYCZNA 

 stara prawidłowo organizować własne działania; 

 działa według ustalonej  kolejności; 

 umie dobrać narzędzia, przybory i materiały. 

 

X.WYCHOWANIE FIZYCZNE 

 stara się prawidłowo wykonywać ćwiczenia; 

 chętnie współdziała w grach i zabawach zespołowych; 

 stara się zrozumieć zasady i reguły gier zespołowych; 

 przestrzega ładu i porządku oraz zasad gry; 

 umie dokonać samooceny własnej pracy; 

 przestrzega norm postępowania jako uczeń i kolega. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kryteria oceniania postępów ucznia klasy III 
 

 

I. EDUKACJA POLONISTYCZNA 

 stara się czytać poprawnie i wyraziście; czyta po cichu ze zrozumieniem; 

 pracuje z tekstem,  układa pytania i udziela  odpowiedzi, wskazuje postacie główne i 

drugorzędne, ocenia  postępowania bohaterów, opowiada treść; 

 stara się wyróżnić w czytanych utworach literackich dialog, opowiadanie, opis;   

 wypowiada  się  na  tematy  związane z przeżyciami,  zadaniem,  sytuacjami  szkolnymi,  

lekturą  czy  wydarzeniem kulturalnym; 

 układa spójne wypowiedzi i kilkuzdaniowe opowiadania twórcze na podstawie własnych 

obserwacji, przeżyć, treści słuchanych; 

 układa krótki tekst, opowiadanie, opis, notatkę, list, życzenia, ogłoszenie, zaproszenia, 

podziękowanie,  zawiadomienie; 

 pisze z pamięci; przestrzega poprawności ortograficznej w wyrazach poznanych i 

opracowanych podczas zajęć; 

 porządkuje wyrazy w kolejności alfabetycznej według pierwszej litery; 

 pisze w zeszycie w jedną linię płynnie i czytelnie; 

 rozpoznaje rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, przysłówki i liczebniki. 

 

II. EDUKACJA MATEMATYCZNA 

 zna dziesiątkowy system pozycyjny; 

 stara się  stosować własności czterech działań arytmetycznych i związków między nimi; 

 pamięciowo dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100, wspomaga się liczmanami; 

 zna tabliczkę  mnożenia i dzielenia w zakresie 100; 

 rozwiązuje zadania dzieląc treść na etapy; 

 dokonuje obliczeń dotyczących: mierzenia długości, ważenia, płacenia, zegara i 

kalendarza; 

 rozpoznaje figury  geometryczne:  prostokąt,  kwadrat,  trójkąt,  koło; 

 mierzy obwody różnych figur za pomocą linijki; 

 oblicza obwód trójkąta i prostokąta o danych bokach; 

 kreśli przy linijce odcinki, proste i łamane; 

 odczytuje godziny na zegarze ze wskazówkami oraz elektronicznym (wyświetlającym 

cyfry w systemie 24-godzinnym). 

 

III. EDUKACJA PRZYRODNICZA  

 obserwuje otaczającą rzeczywistość,  stara się dostrzegać zmiany w niej zachodzące; 

 rozpoznaje popularne  gatunki  roślin i zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych; 

 rozpoznaje i wyróżnia cechy ekosystemów, takich jak: łąka, jezioro, rzeka, morze, pole, 

staw, las; 

 rozpoznaje wybrane zwierzęta i rośliny, których nie spotyka się w polskim środowisku 

przyrodniczym; 

 według planu wykonuje proste obserwacje, doświadczenia dotyczące obiektów i zjawisk 

przyrodniczych; 

 prowadzi proste hodowle roślin; 

 wymienia wartości odżywcze produktów żywnościowych; 

 stosuje się do zasad bezpieczeństwa w szkole; 



 odnajduje drogę ewakuacyjną, rozpoznaje znaki i symbole informujące o różnych 

rodzajach niebezpieczeństw; 

 wskazuje  na  mapie  fizycznej  Polski  jej  granice,  główne  miasta,  rzeki, odczytuje  

nazwy krain geograficznych; 

 przedstawia położenie Ziemi w Układzie Słonecznym. 

 

IV. EDUKACJA SPOŁECZNA 

  identyfikuje się z klasą, do której należy; 

 przestrzega norm postępowania jako członek różnych społeczności; 

 wykazuje poczucie tożsamości kulturowej, narodowej, historycznej; 

  wymienia  własne prawa i obowiązki; 

  rozpoznaje symbole narodowe; 

  uczestniczy  w  świętach  narodowych  i  innych  ważnych dniach  pamięci narodowej; 

  rozpoznaje i nazywa patrona szkoły, miejscowości, w której mieszka; 

  wyjaśnia znaczenie wybranych zwyczajów i tradycji polskich; 

  zna historię własnej rodziny. 

 

V. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY 

 rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje; 

 nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu; 

 recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki; 

 rozumie krótką wypowiedź ilustrowaną obrazem. 

 

VI. EDUKACJA MUZYCZNA  

 śpiewa piosenki jednogłosowe; 

  rozpoznaje i śpiewa hymn Polski; 

 interpretuje ruchem tematy rytmiczne, piosenki i utwory instrumentalne; 

 podejmuje próbę gry na instrumencie; 

  tańczy  według  układów  ruchowych  charakterystycznych  dla  wybranych  tańców. 

 

VII. EDUKACJA PLASTYCZNA  

 wykonuje płaskie i przestrzenne formy użytkowe uwzględniając zasady kompozycji 

otwartej i zamkniętej, rytmicznej i symetrycznej; 

 określa dziedziny sztuk plastycznych, np. malarstwo, rzeźbę, w tym dziedziny sztuki 

użytkowej; 

 nazywa podstawowe gatunki dzieł malarskich i graficznych: pejzaż, portret, scena 

rodzajowa; 

 stosuje odpowiednie narzędzia, przybory i materiały; 

 wykonuje pracę według ustalonej kolejności działań. 

 

VIII. EDUKACJA TECHNICZNA 

  realizuje projekty/prace według ustalonych zasad; 

  wykorzystuje  urządzenia  techniczne  i  technologie; 

  wykonuje przedmioty użytkowe, w tym dekoracyjne i modele techniczne; 

 utrzymuje porządek wokół siebie, sprząta po sobie i pomaga innym; 

 zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania narzędzi i urządzeń technicznych; 

 wie, jak należy bezpiecznie poruszać się na drogach i korzystać ze środków komunikacji. 

 



IX. WYCHOWANIE FIZYCZNE 

 stara się prawidłowo wykonywać ćwiczenia;  

 współdziała w grach i zabawach zespołowych; 

 dba o zdrowie, higienę osobistą; 

 stara się zachowywać obowiązujące zasady i reguły uczestnicząc w różnych formach 

dziecięcej aktywności; 

 dostrzega niebezpieczeństwa związane z: zatruciami pokarmowymi, grzybami, środkami 

chemicznymi, lekami, narkotykami, alkoholem, papierosami, używaniem ognia; 

 przestrzega przepisów ruchu drogowego i zasad bezpieczeństwa w domu, w szkole. 

X. EDUKACJA INFORMATYCZNA 

  tworzy  proste  rysunki, łącząc  tekst  z  grafiką; 

  korzysta z udostępnionych zasobów internetowych; 

  wykorzystuje możliwości technologii do komunikowania się w procesie uczenia się; 

  przestrzega  zasad  dotyczących  korzystania  z  efektów  pracy  innych  osób  i 

związanych z  bezpieczeństwem w Internecie. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCZEŃ NIEPEŁNOSPRAWNY RUCHOWO 

Niepełnosprawność ruchowa to wszelkie zaburzenia funkcjonowania narządu ruchu, które 

wywołane mogą być uszkodzeniami lub zaburzeniami czynności układu nerwowego, 

chorobami o podłożu genetycznym, wadami wrodzonymi, stanami urazowymi, których 

konsekwencją jest ograniczenie sprawności ruchowej.  

Do najczęstszych schorzeń będących przyczyną niepełnosprawności ruchowej wśród uczniów 

należą: 

- mózgowe porażenie dziecięce, 

- dystrofie mięśniowe, 

- przepuklina oponowo – rdzeniowa, 

- martwica kości, 

- wady stóp, w tym stopa końsko – szpotawa, 

- schorzenia kręgosłupa. 

Typowe trudności edukacyjne ucznia niepełnosprawnego ruchowo: 

- znacznie ograniczone możliwości psychointelektualne, 

- zaburzony rozwój poznawczy, 

- zaburzenia mowy, 

- zaburzona pamięć ruchowa, 

- zaburzona orientacja w schemacie ciała i orientacja przestrzenna, 

- zaburzenia spostrzegania, co przekłada się na trudności z opanowaniem czytania i pisania, 

- często zaburzenia rozwoju intelektualnego. 

Niepełnosprawność ruchowa niesie ze sobą wiele problemów w funkcjonowaniu szkolnym, 

m.in.: 

- słaba koncentracja uwagi, 

- dysharmonia rozwoju, 

- nadpobudliwość, 

- męczliwość, 

- zachowania agresywne, 

- zaburzenia komunikacyjne. 

 

 



Praca z dzieckiem niepełnosprawnym ruchowo wymaga daleko idącej indywidualizacji oraz 

maksymalnego uwzględnienia trudności i ograniczeń, które niesie ze sobą niepełnosprawność. 

Z drugiej strony należy stwarzać warunki do wydobycia i uaktywnienia wszystkich mocnych 

stron rozwoju dziecka. 

Edukacja polonistyczna: 

Ocenie nie podlegają: 

- tempo i technika czytania, 

- strona graficzna pisma, 

- wymowa i artykulacja mowy. 

Ocenie podlegają: 

- pisemne sprawdziany wiedzy dostosowane do indywidualnych możliwości ucznia, 

- odpowiedzi ustne uwzględniające zaburzenia mowy, 

- aktywność i wkład pracy. 

Edukacja matematyczna i przyrodnicza: 

Ocenie nie podlegają: 

- błędy w graficznym zapisie rachunkowym,  

- błędy w odczytywaniu wykresów, tabel, orientacja w kierunkach głównych i pośrednich, 

- zadania wymagające precyzyjnych ruchów, 

- posługiwanie się przyborami geometrycznymi, 

- rysunki i konstrukcje geometryczne, zadania z geometrii przestrzennej, 

- przeprowadzanie dłuższych obserwacji i doświadczeń z uwagi na szybką męczliwość i niską  

sprawność manualną. 

Wychowanie fizyczne i edukacje artystyczne: 

Ocenie nie podlegają: 

- tempo i precyzja wykonywanych ćwiczeń, 

- koordynacja ruchowa, 

- sprawności manualne, 

- efekt końcowy oddanych prac, ale pomysłowość, wkład pracy, zaangażowanie. 

 



UCZEŃ Z AFAZJĄ 

Afazja to zaburzenie mowy spowodowane uszkodzeniem ośrodków mowy w dominującej 

półkuli mózgu. Zaburzenia te nie wynikają z innych dysfunkcji pracy mózgu, np. głuchoty, 

nieprawidłowości zgryzu czy zaburzeń psychicznych. 

Główne objawy afazji to: 

- całkowita utrata umiejętności mowy czynnej (rozumienia mowy), 

- błędy artykulacji, 

- zaburzenia rytmu i melodii mowy, 

- pomijanie, zastępowanie głosek, 

- wyraźne i znaczące wspomaganie się niewerbalnymi czynnikami komunikacji, tj. mimiką, 

gestykulacją. 

Dodatkowo afazji towarzyszyć mogą: 

- zaburzenia emocjonalne, 

- całkowite lub częściowe zaburzenia umiejętności czytania i pisania, 

- problemy w orientacji przestrzennej i określaniu schematu ciała, 

- zaburzenia lateralizacji, 

- spowolnione tempo myślenia, 

- zaburzenia uwagi i zachowania. 

Wskazania do pracy z uczniem z afazją: 

Kontrolować stopień zrozumienia samodzielnie przeczytanych przez ucznia poleceń. 

Wydłużyć czas pracy dziecka. Podawanie poleceń w prostszej formie. Częste odwoływanie 

się do konkretu, przykładu. W miarę możliwości pomagać, wspierać, dodatkowo instruować, 

naprowadzać, pokazywać na przykładzie. Nie zmuszać ucznia do wypowiadania się i nie 

pospieszać w czasie wypowiedzi. Doceniać każdą próbę komunikowania się. 

Edukacja polonistyczna: 

Ocenie podlegają: 

- każda próba wypowiedzi ucznia, 

- zaangażowanie na lekcji, 

- głośno przeczytany tekst, tylko wtedy jeśli został zadany do opracowania w domu, 

- treść wypowiedzi pisemnej, 



- wkład pracy ucznia, motywacja do nauki, zaangażowanie, 

- aktywność na lekcjach oraz praca pod kierunkiem nauczyciela. 

Ocenie nie podlegają: 

- czytanie głośne, indywidualne w obecności całej klasy, 

- czytanie na czas, 

- czytelność i strona graficzna pisma (liczne przekreślenia), 

- dyktanda, a znajomość zasad sprawdzana jest w inny sposób (np. uzupełnianie luk), 

- błędy związane z przestawianiem głosek: b-p, p-g, n-m, 

- niewłaściwe stosowanie małych i wielkich liter, 

- trudności w różnicowaniu wyrazów podobnie brzmiących. 

Edukacja matematyczna i przyrodnicza: 

Ocenie podlegają: 

- wkład pracy ucznia, motywacja do nauki, zaangażowanie, 

- aktywność na lekcjach oraz praca pod kierunkiem nauczyciela, 

- tok myślenia, 

- wytrwałość, systematyczność, przygotowanie do zajęć oraz wywiązywanie się z  

obowiązków szkolnych(na miarę swoich możliwości). 

Ocenie nie podlegają: 

- błędy w zapisie działań (dopuszczalne drobne błędy rachunkowe), 

- błędy w przepisywaniu (np. danych w zadaniu), 

- niewłaściwe stosowanie wielkich i małych liter (np. stosowanie oznaczeń w geometrii,  

jednostek), 

- kształty figur geometrycznych. 

Przedmioty artystyczne: 

Ocenie podlegają: 

- postawa i zaangażowanie w pracę, wysiłek wkładany w wykonanie zadań, pilność i  

aktywność na lekcjach, pomysłowość, oryginalność rozwiązań, ostateczny rezultat pracy,  

stopień opanowania wiedzy plastycznej, technicznej, 

- samodzielność wykonywanych zadań, 



- najmniejsze próby śpiewu. 

Ocenie nie podlegają: 

- poprawność zapisu nut, 

- głośny śpiew, 

- odtwarzanie rytmu. 

 

 

UCZEŃ Z UPOŚLEDZENIEM W STOPNIU LEKKIM 

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim to zaburzenie o charakterze globalnym, 

tzn. że wszystkie funkcje i procesy poznawcze odbiegają od normy. Upośledzenie umysłowe 

może być sprzężone z wadami wzroku, słuchu, upośledzeniem narządu ruchu, motoryki, 

mowy, chorobą przewlekłą(padaczka, porażenie mózgowe, choroby układu krążenia, układu 

oddechowego). Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim realizują tę samą 

podstawę programową, co ich sprawni rówieśnicy. 

Najczęstsze problemy uczniów niepełnosprawnych intelektualnie: 

- zaburzone myślenie słowno – pojęciowe, abstrakcyjne, 

- zaburzona mowa, liczne wady wymowy, ubogi zasób słownictwa, 

- wolniejsze tempo pracy, 

- zaburzenia wyobraźni przestrzennej i stosunków czasowych, 

- zaniżony poziom rozumienia wszelkich reguł i definicji, 

- słaba koncentracja uwagi, 

- słaby poziom stosowania umiejętności w praktyce, 

- ograniczenia procesów pamięciowych, 

- często występująca nadpobudliwość, impulsywność lub zahamowanie, 

- brak krytycyzmu, 

- niski poziom motywacji, 

- podatność na negatywny wpływ otoczenia. 

Ocenianie uczniów niepełnosprawnych intelektualnie powinna cechować przede wszystkim 

elastyczność. Należy brać pod uwagę motywację do pracy, systematyczność, najmniejsze 

postępy w rozwoju na miarę indywidualnych możliwości. Nie można w ocenianiu brać pod 

uwagę poziomu opanowania wiedzy i umiejętności. 

 



Szczegółowe zasady oceniania powinny uwzględniać następujące wymagania: 

- ocenę bardzo dobrą lub celującą otrzymuje uczeń, który opanował treści wykraczające  

  poza poziom podstawowy, 

- ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował treści zawarte w wymaganiach  

podstawowych, 

- ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, którego poziom wiedzy jest niższy niż podstawowy lub  

  gdy pomimo problemów w opanowaniu wymagań podstawowych stara się uczestniczyć w  

procesie edukacji i posiada minimum wiedzy i umiejętności, 

- ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który wykazuje fragmentaryczną wiedzę i niski  

  poziom umiejętności, 

- oceną niedostateczną zagrożony jest uczeń, który nie opanował elementarnych wiadomości  

  i umiejętności, ani nie jest w stanie wykonać podstawowych zadań, nawet z pomocą  

nauczyciela. 


