
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI  

DLA UCZNIÓW Z KLAS VII – VIII   

Z DOSTOSOWANIEM WYMAGAŃ OPRACOWANE  

PRZEZ ANNĘ KOZIKOWSKĄ 
 
 

Ocena ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim odnosi się przede 

wszystkim do: 

• aktualnych możliwości ucznia, jak i jego ograniczeń, 

• wkładu pracy,  

• zaangażowania, 

• samodzielności w wykonywanych działaniach,  

• poziomu umiejętności,  

• motywacji do pracy, 

• systematyczności, 

• postępów w rozwoju na miarę indywidualnych możliwości. 

 

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością 

intelektualną: 

• częste odwoływanie się do konkretu (np. graficzne przedstawianie treści zadań), 

przykładów z życia codziennego, 

• szerokie stosowanie zasady poglądowości – bezpośrednie poznawanie rzeczy i zjawisk 

fizycznych lub przez zetknięcie się z nimi przy pomocy środków dydaktycznych      

(tj. modele, obrazy, schematy, wykresy, tabele), 

• omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności (obniżenie 

wymagań nie może zejść poniżej podstawy programowej), 

• podawanie poleceń w prostszej formie (dzielenie złożonych treści na proste, bardziej 

zrozumiałe części), 

• unikanie trudnych, czy bardzo abstrakcyjnych pojęć, 

• unikanie pytań problemowych, przekrojowych, 

• wprowadzanie w nauczaniu metod aktywnych, angażujących jak najwięcej zmysłów 

(ruch, dotyk, słuch), 

• wydłużanie czasu na zrozumienie i wykonanie zadania, ćwiczenia, 

• podchodzenie do ucznia w trakcie samodzielnej pracy, a w razie potrzeby dyskretne 

udzielenie pomocy, wyjaśnień, mobilizowanie do wysiłku i ukończenia zadania, 

• zwiększenie ilości czasu i powtórzeń dla przyswojenia danej partii materiału, 

• stosowanie technik skojarzeniowych ułatwiających zapamiętywanie, częste 

przypominanie i utrwalanie wiadomości, 

• zadawanie do domu tyle, ile uczeń jest w stanie samodzielnie wykonać, 
• nieustannie motywować ucznia do dalszych działań poprzez pochwały, zachęty, 

nagrody, 

• w pracach pisemnych uwzględnianie trudności związanych z zapisywaniem wzorów, 

myleniem znaków działań lub indeksów górnych i dolnych, przestawianiem cyfr, 



• uwzględnienie: trudności z wykonywaniem bardziej złożonych działań, trudności        

z pamięciowym przyswajaniem i/lub odtwarzaniem z pamięci wyuczonych treści (np. 

skomplikowanych wzorów), problemów z rozumieniem treści zadań. 

 

Zasady oceniania : 

• ograniczenie wymagań do umiejętności koniecznych, 

• przygotowanie testów dostosowanych do możliwości ucznia (poziom konieczny),       

a w przypadku stosowania testów ogólnych uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą za 

20 % możliwych do uzyskania punktów, 

• umożliwienie wielokrotnego poprawiania sprawdzianów, 

• umożliwienie ustnej poprawy sprawdzianu pisemnego. 

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych dla ucznia słabowidzącego: 

• właściwe umiejscowienie ucznia w klasie (zapobiegające odblaskowi pojawiającemu 

się w pobliżu okna, zapewniające właściwe oświetlenie i widoczność), 

• udostępnianie tekstów (np. testów sprawdzających wiedzę) w wersji z powiększoną 

czcionką, 

• podawanie modeli i przedmiotów do obejrzenia z bliska, 

• wydłużanie czasu na wykonanie określonych zadań. 

 

 

 

 

 

 

 


