
Dostosowanie wymagań z informatyki do potrzeb i możliwości uczniów z orzeczeniem o 

upośledzeniu w stopniu lekkim opracowane przez nauczycieli:  

Bernadeta Głogowska, Aneta Doros, Aneta Pogoda 

 

 Podstawową zasadą oceniania tej grupy uczniów jest położenie akcentu na ocenę wkładu pracy i 

zaangażowania, a nie na poziom wiadomości i umiejętności. Proces oceniania uwzględnia 

indywidualne możliwości ucznia. Naczelną zasadą jest stopniowanie trudności oraz praktyczne 

działanie.  

Ocenianie ucznia 

Kompleksowa ocena ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim wymaga odniesienia 

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. 

 

Celem  oceniania powinno być: 

✓ gromadzenie danych o zachowaniu i osiągnięciach uczniów, 

✓  ocena poziomu jego funkcjonowania.  

 

1. Kryteria na poszczególne oceny:  

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń:  

1. który, nie spełnia kryterium oceny dopuszczającej  

2. nie opanował najprostszych wiadomości  

3. nie potrafił wykonać prostych zadań  

4. ma braki uniemożliwiające mu dalszą naukę  

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

1. sporadycznie odrabiał prace domowe  

2. posiadł wiedzę i umiejętności zapisane w podstawie programowej dla danego etapu kształcenia w 

zakresie wymagań koniecznych  

3. wykazywał niewielką aktywność własną; wymagał dużego wsparcia nauczyciela  

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

1. posiadł wiedzę i umiejętności zapisane w podstawie programowej dla danego etapu kształcenia w 

zakresie wymagań koniecznych, opanował niektóre umiejętności w zakresie wymagań 

podstawowych  

 

2. pracował na lekcji samodzielnie i w grupie, ale też wymagał wsparcia nauczyciela  

Jeżeli poziom wiedzy ucznia jest niższy niż podstawowy, otrzymuje on ocenę dostateczną lub 

dopuszczającą ( w zależności od charakteru i zakresu niedostatków w osiągnięciach uczniów).  

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  



1. w miarę systematycznie odrabiał prace domowe  

2. aktywnie pracował na lekcji samodzielnie i w grupie przy niewielkim wsparciu nauczyciela  

3. posiadł wiedzę i umiejętności w zakresie wymagań podstawowych (potrzebne w życiu 

codziennym i stanowią podstawę do dalszej edukacji)  

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

1. spełniał takie same wymagania jak na ocenę dobrą  

2. wykazywał dużą inicjatywę w zakresie samodzielnie wykonywanych zadań, zarówno w klasie 

jak i w domu  

3. wymagał sporadycznego wsparcia nauczyciela w zakresie osiągania poziomu wymagań 

podstawowych  

4. był aktywny i zaangażowany w proces uczenia się, o czym świadczy ilość dobrych i bardzo 

dobrych ocen cząstkowych  

 

W szkolnictwie specjalnym ocena celująca jako ocena klasyfikacyjna  

z przedmiotów ogólnokształcących jest wystawiana tylko w wyjątkowych przypadkach. Zgodnie z 

określeniem, jaki w sobie zawiera, jest informacją o przekroczeniu wymagań programowych i 

ogromnym postępie w rozwoju ucznia.  

Jeśli uczeń o kształceniu specjalnym otrzyma oceny śródroczne bardzo dobre lub celujące ze 

wszystkich przedmiotów nauczania sytuacja taka powinna oznaczać konieczność powtórnego 

przebadania ucznia w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i zmianę sposobu nauczania. 

Zajęcia z informatyki są w ogromnej większości ćwiczeniami praktycznymi. Ćwiczenia te powinny 

się kończyć pewnym rezultatem. I ten rezultat pracy na lekcji jest oceniany. Oceniana jest zgodność 

osiągniętego rezultatu z postawionym zadaniem, przykładowo: czy procedura utworzona przez 

ucznia daje właściwy wynik. Mniejsze znaczenie ma sposób rozwiązania  

 

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych” 

 

Forma aktywności Jak często występuje Sposoby dostosowania 

ćwiczenia wykonywane w 

trakcie lekcji 

 

w zasadzie na każdej lekcji  podchodzenie do dziecka w 

trakcie samodzielnej pracy w 

razie potrzeby udzielanie 

pomocy, wyjaśnień, docenianie 

wkładu pracy, zaangażowania, 

mobilizowanie do wysiłku i 

ukończenia zadania, 

zmniejszanie stopnia trudności 

praca na lekcji na każdej lekcji sprawdzamy: sposób pracy, 

aktywność, przestrzeganie 

zasad bezpiecznej pracy, 

podchodzenie do dziecka w 

trakcie samodzielnej pracy w 

razie potrzeby udzielanie 

pomocy, wyjaśnień, 

mobilizowanie do wysiłku i 



ukończenia zadania 

odpowiedzi ustne, udział w 

dyskusjach 

 

sprawdziany, kartkówki 

czasami podawanie poleceń w prostszej 

formie (dzielenie złożonych 

treści na proste, bardziej 

zrozumiałe części) 

wydłużanie czasu na 

wykonanie zadania  

prace domowe 

 

czasami zadawanie do domu tyle i takie 

zadania, jakie uczeń jest w 

stanie samodzielnie wykonać 

referaty, opracowania głównie w ramach realizacji 

projektów (ciągów lekcji) 

 

zadawać do przygotowania 

tyle, ile uczeń jest w stanie 

samodzielnie wykonać 

przygotowanie do lekcji wtedy, gdy potrzebne zwracanie uwagi na pomysły i 

przygotowane materiały do 

pracy na lekcji 

udział w konkursach nieobowiązkowo wpływa na podwyższenie 

oceny 

 

 

 

 

 


