Język angielski klasa VII
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE VII
POZIOM PODSTAWOWY
OCENA
NIEDOSTATECZNA

OCENA
DOPUSZCZAJĄCA

OCENA
DOBRA

OCENA
BARDZO DOBRA

PODSTAWOWY
STOPIEŃ
SPEŁNIENIA
WYMAGAŃ
EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ
SPEŁNIENIA
WYMAGAŃ
EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ
SPEŁNIENIA
WYMAGAŃ
EDUKACYJNYCH

Uczeń:
• zna ograniczoną liczbę
podstawowych słów
i wyrażeń,
• popełnia liczne błędy
w ich zapisie i wymowie,
• zna proste, elementarne
struktury gramatyczne
Uczeń nie spełnia
wprowadzone przez
większości kryteriów, nauczyciela,
by otrzymać ocenę
• popełnia liczne błędy
dopuszczającą, tj. nie leksykalno-gramatyczne
opanował
we wszystkich typach
podstawowej wiedzy zadań.
i nie potrafi wykonać
zadań
Recepcja
o elementarnym
Uczeń:
stopniu trudności
• rozumie polecenia
nawet z pomocą
nauczyciela,
nauczyciela.
• w ograniczonym stopniu
Braki w
rozwiązuje zadania na
wiadomościach
słuchanie – rozumie
i umiejętnościach są
pojedyncze słowa,
na tyle rozległe, że
• rozumie ogólny sens
uniemożliwiają mu
przeczytanych tekstów, w
naukę na kolejnych
ograniczonym stopniu
etapach.
rozwiązuje zadania na
czytanie.

Uczeń:
• zna część
wprowadzonych słów
i wyrażeń,
• popełnia sporo błędów
w ich zapisie i
wymowie,
• zna większość
wprowadzonych struktur
gramatycznych,
• popełnia sporo błędów
leksykalnogramatycznych
w trudniejszych
zadaniach.

Uczeń:
• zna większość
wprowadzonych słów
i wyrażeń,
• zwykle poprawnie je
zapisuje i wymawia,
• zna wszystkie
wprowadzone
struktury
gramatyczne,
• popełnia nieliczne
błędy leksykalnogramatyczne.

Uczeń:
• zna wszystkie
wprowadzone słowa
i wyrażenia,
• poprawnie je zapisuje
i wymawia,
• zna wszystkie
wprowadzone struktury
gramatyczne,
• popełnia sporadyczne
błędy leksykalnogramatyczne, które
zwykle potrafi
samodzielnie poprawić.

Recepcja
Uczeń:
• rozumie polecenia
nauczyciela,
• częściowo poprawnie
rozwiązuje zadania na
czytanie i słuchanie.

Recepcja
Uczeń:
• rozumie polecenia
nauczyciela,
• poprawnie
rozwiązuje zadania na
czytanie
i słuchanie.

Recepcja
Uczeń:
• rozumie polecenia
nauczyciela,
• poprawnie rozwiązuje
zadania na czytanie
i słuchanie,
• zwykle potrafi
uzasadnić swoje
odpowiedzi.

Produkcja
• wypowiedzi ucznia nie
są płynne i są bardzo
krótkie: wyrazy,
pojedyncze zdania,
w formie pisemnej dwa trzy zdania,
• uczeń przekazuje
i uzyskuje niewielką część
istotnych informacji,
• wypowiedzi ucznia są w
znacznym stopniu
nielogiczne i niespójne,
• uczeń stosuje niewielki
zakres poznanego
słownictwa oraz struktur,
• uczeń popełnia liczne
błędy leksykalnogramatyczne, które mogą
zakłócać komunikację.

Produkcja
• wypowiedzi ucznia nie
są zbyt płynne, ale mają
dostateczną długość,
• uczeń przekazuje
i uzyskuje większość
istotnych informacji,
• wypowiedzi ucznia są
częściowo nielogiczne
i niespójne,
• uczeń stosuje
słownictwo i struktury
odpowiednie do formy
wypowiedzi,
• uczeń popełnia sporo
błędów leksykalnogramatycznych, które
nie zakłócają jednak
komunikacji.

Produkcja
• wypowiedzi ucznia
są dość płynne, a jego
prace pisemne mają
odpowiednią długość,
• uczeń przekazuje
i uzyskuje wszystkie
istotne informacje,
• wypowiedzi ucznia
są logiczne i w miarę
spójne,
• uczeń stosuje
adekwatne do tematu
słownictwo oraz
struktury,
• uczeń popełnia
nieliczne błędy
leksykalnogramatyczne, nie
zakłócające
komunikacji,
• uczeń stosuje
odpowiednią formę
i styl.

Produkcja
• wypowiedzi i prace
pisemne ucznia są
płynne i mają
odpowiednią długość,
• uczeń przekazuje
i uzyskuje wszystkie
wymagane informacje,
• wypowiedzi ucznia są
logiczne i spójne,
• uczeń stosuje bogate
słownictwo i struktury,
• uczeń popełnia
sporadyczne błędy
leksykalnogramatyczne,
• uczeń stosuje
odpowiednią formę
i styl.

NISKI STOPIEŃ
SPEŁNIENIA
WYMAGAŃ
EDUKACYJNYCH
Wiadomości:
środki językowe
fonetyka
ortografia

Umiejętności

POZIOM PONADPODSTAWOWY
OCENA
DOSTATECZNA

OCENA
CELUJĄCA

Uczeń spełnia kryteria
na ocenę bardzo dobrą
oraz wykazuje się
wiedzą
i umiejętnościami
wykraczającymi
ponad te kryteria.
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Kryteria oceniania szczegółowe
English Class A2+, rozdział 1: Time for culture

OCENA

WIEDZA:
Znajomość
środków
językowych

UMIEJĘTNOŚCI

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA

DOBRA

BARDZO DOBRA

Uczeń zna i stosuje bardzo
ograniczony zakres
środków językowych w
znacznym stopniu
uniemożliwiający
realizację poleceń bez
pomocy nauczyciela lub
kolegów.

Uczeń zna i stosuje
ograniczony zakres środków
językowych; głównie środki
językowe o wysokim stopniu
pospolitości i dotyczące
bezpośrednio jego osoby.

Zna i stosuje większość
poznanych wyrazów oraz
zwrotów, oprócz środków
językowych o wysokim
stopniu pospolitości w
wypowiedzi występuje
kilka precyzyjnych
sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie
poznane wyrazy oraz
zwroty (str. 6 -17).

Uczeń w niewielkim
stopniu stosuje poznane
struktury gramatyczne
w zadaniach językowych.
Popełnia liczne błędy.

Częściowo poprawnie stosuje
poznane struktury gramatyczne
w zadaniach językowych i
własnych wypowiedziach.

W większości poprawnie
stosuje poznane struktury
gramatyczne w zadaniach
językowych i własnych
wypowiedziach. Błędy nie
zakłócają komunikacji.

Poprawnie stosuje
poznane struktury
gramatyczne w
zadaniach językowych
i własnych
wypowiedziach.

Rozumie w tekście
czytanym pojedyncze
słowa: łatwe, krótkie,
pospolite,
internacjonalizmy.
Częściowo poprawnie
rozwiązuje zadania na
czytanie. Zadania na
rozumienie ze słuchu
sprawiają mu trudność.

Uczeń:

Rozumie większość tekstu
i komunikatów słownych
na bazie poznanego
słownictwa.

Uczeń:

Z pomocą nauczyciela
wykazuje się
w stopniu minimalnym
umiejętnościami na ocenę
dostateczną: naśladuje,
odczytuje, wykonuje
zadania z pomocą innych
osób.

częściowo poprawnie
rozwiązuje zadania na czytanie
i słuchanie,
reaguje adekwatnie na
zadawane pytania, reaguje na
polecenia i rozumie instrukcje,
udziela podstawowych
informacji o sobie i ludziach ze
swojego otoczenia
wita się i żegna używając
bardzo podstawowych
zwrotów,
użwając prostych zwrotów
opisuje swoje upodobania i
zainteresowania oraz formy
spędzania czasu wolnego,
pyta o dane rozmówcy oraz
odpowiada na pytania o swoje
dane personalne,
korzysta z podręcznika, aby
formułować pytania i
wypowiedzi,
zapisuje i przekazuje ustnie
część informacji z
przeczytanych i wysłuchanych
tekstów,

W większości poprawnie
rozwiązuje zadania na
czytanie i słuchanie.
Wykazuje się
umiejętnościami na
wyższym poziomie od
wymaganych na ocenę
dostateczną, ale nie spełnia
wymagań na ocenę bardzo
dobrą.
Zachowuje poprawność
językową na poziomie
umożliwiającym dobrą
komunikację.

poprawnie rozwiązuje
zadania na czytanie i
słuchanie,
wykonuje i wydaje
instrukcje i polecenia,
przedstawia siebie i
inne osoby ze swojego
otoczenia, podaje
szczegóły na ich
temat,
wita się i żegna
używając wszystkich
poznanych
zwrotów,swobodnie
prowadzi i
podtrzymuje rozmowę,
używając poznanych
zwrotów opisuje swoje
upodobania i
zainteresowania oraz
formy spędzania czasu
wolnego,
szczegółowo i
bezbłędnie odpowiada
na pytania o swoje
dane
personalne,udziela
szczegółowych
informacji o sobie,

CELUJĄCA

Uczeń spełnia kryteria
na ocenę bardzo dobrą
oraz wykazuje się
wiedzą i
umiejętnościami
wykraczającymi ponad
te kryteria. Bezbłędnie
stosuje wszystkie
poznane słowa,
wyrażenia oraz
konstrukcje
gramatyczne. Rozumie
teksty mówione oraz
pisane za pierwszym
razem, nawet gdy
zawierają
skomplikowane
struktury i wyrażenia.
Potrafi samodzielnie
tworzyć zwięzłe,
rozbudowane oraz
złożone wypowiedzi
ustne oraz pisemne.
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zazwyczaj stosuje poprawny
styl wypowiedzi.

uzyskuje i udziela
informacji o innych
osobach,
stosuje właściwy styl
wypowiedzi
samodzielnie zadaje
pytania w celu
uzyskania informacji,
wyczerpująco
odpowiada na
zadawane pytania,
zapisuje i przekazuje
ustnie informacje z
przeczytanych i
wysłuchanych
tekstów.

English Class A2+, rozdział 2: Friends and family

OCENA

WIEDZA:
Znajomość
środków
językowych

UMIEJĘTNOŚCI

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA

DOBRA

BARDZO DOBRA

Uczeń zna i stosuje bardzo
ograniczony zakres
środków językowych w
znacznym stopniu
uniemożliwiający
realizację poleceń bez
pomocy nauczyciela lub
kolegów.

Uczeń zna i stosuje
ograniczony zakres środków
językowych; głównie środki
językowe o wysokim stopniu
pospolitości i dotyczące
bezpośrednio jego osoby.

Zna i stosuje większość
poznanych wyrazów oraz
zwrotów, oprócz środków
językowych o wysokim
stopniu pospolitości w
wypowiedzi występuje
kilka precyzyjnych
sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie
poznane wyrazy oraz
zwroty (str. 18 - 29).

Uczeń w niewielkim
stopniu stosuje poznane
struktury gramatyczne
w zadaniach językowych.
Popełnia liczne błędy.

Częściowo poprawnie stosuje
poznane struktury gramatyczne
w zadaniach językowych i
własnych wypowiedziach.

W większości poprawnie
stosuje poznane struktury
gramatyczne w zadaniach
językowych i własnych
wypowiedziach. Błędy nie
zakłócają komunikacji.

Poprawnie stosuje
poznane struktury
gramatyczne w
zadaniach językowych
i własnych
wypowiedziach.

Rozumie w tekście
czytanym pojedyncze
słowa: łatwe, krótkie,
pospolite,
internacjonalizmy.
Częściowo poprawnie
rozwiązuje zadania na
czytanie. Zadania na
rozumienie ze słuchu
sprawiają mu trudność.

Uczeń:

Rozumie większość tekstu
i komunikatów słownych
na bazie poznanego
słownictwa.

Uczeń:

Z pomocą nauczyciela
wykazuje się
w stopniu minimalnym
umiejętnościami na ocenę
dostateczną: naśladuje,
odczytuje, wykonuje

częściowo poprawnie
rozwiązuje zadania na czytanie
i słuchanie,
przedstawia siebie i inne osoby,
opisuje ludzi używając prostych
struktur,
opisuje swoje upodobania
używając prostych struktur,
wzorując się na podręczniku i
używając bardzo
podstawowych zwrotów
opowiada o wykonywanych

W większości poprawnie
rozwiązuje zadania na
czytanie i słuchanie.
Wykazuje się
umiejętnościami na
wyższym poziomie od
wymaganych na ocenę
dostateczną, ale nie spełnia
wymagań na ocenę bardzo
dobrą.

poprawnie rozwiązuje
zadania na czytanie i
słuchanie,
wykonuje i wydaje
instrukcje i polecenia,
szczegółowo
przedstawia siebie i
inne osoby ze swojego
otoczenia, podaje
szczegóły na ich
temat,
swobodnie prowadzi i

CELUJĄCA

Uczeń spełnia kryteria
na ocenę bardzo dobrą
oraz wykazuje się
wiedzą i
umiejętnościami
wykraczającymi ponad
te kryteria. Bezbłędnie
stosuje wszystkie
poznane słowa,
wyrażenia oraz
konstrukcje
gramatyczne. Rozumie
teksty mówione oraz
pisane za pierwszym
razem, nawet gdy
zawierają
skomplikowane
struktury i wyrażenia.
Potrafi samodzielnie
tworzyć zwięzłe,
rozbudowane oraz
złożone wypowiedzi
ustne oraz pisemne.
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zadania z pomocą innych
osób.

czynnościach,
wyraża opinie, uczucia i emocje
używając prostych konstrukcji,

Zachowuje poprawność
językową na poziomie
umożliwiającym dobrą
komunikację.

udziela prostych informacji o
sobie,
zapisuje i przekazuje ustnie
część informacji z
przeczytanych i wysłuchanych
tekstów.

podtrzymuje rozmowę,
szczegółowo i
swobodnie, używając
poznanych zwrotów
opisuje swoje
upodobania i
zainteresowania oraz
wykonywane
czynności,
udziela szczegółowych
informacji o sobie,
uzyskuje i udziela
informacji o innych
osobach,
stosuje właściwy styl
wypowiedzi,
wyczerpująco
odpowiada na pytania,
zapisuje i przekazuje
ustnie informacje z
przeczytanych i
wysłuchanych
tekstów.

English Class A2+, rozdział 3: Animal magic

OCENA

WIEDZA:
Znajomość
środków
językowych

UMIEJĘTNOŚCI

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA

DOBRA

BARDZO DOBRA

Uczeń zna i stosuje bardzo
ograniczony zakres
środków językowych w
znacznym stopniu
uniemożliwiający
realizację poleceń bez
pomocy nauczyciela lub
kolegów.

Uczeń zna i stosuje
ograniczony zakres środków
językowych; głównie środki
językowe o wysokim stopniu
pospolitości i dotyczące
bezpośrednio jego osoby.

Zna i stosuje większość
poznanych wyrazów oraz
zwrotów, oprócz środków
językowych o wysokim
stopniu pospolitości w
wypowiedzi występuje
kilka precyzyjnych
sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie
poznane wyrazy oraz
zwroty (str. 30 - 43).

Uczeń w niewielkim
stopniu stosuje poznane
struktury gramatyczne
w zadaniach językowych.
Popełnia liczne błędy.

Częściowo poprawnie stosuje
poznane struktury gramatyczne
w zadaniach językowych i
własnych wypowiedziach.

W większości poprawnie
stosuje poznane struktury
gramatyczne w zadaniach
językowych i własnych
wypowiedziach. Błędy nie
zakłócają komunikacji.

Poprawnie stosuje
poznane struktury
gramatyczne w
zadaniach językowych
i własnych
wypowiedziach.

Rozumie w tekście
czytanym pojedyncze
słowa: łatwe, krótkie,
pospolite,
internacjonalizmy.
Częściowo poprawnie
rozwiązuje zadania na
czytanie. Zadania na
rozumienie ze słuchu

Uczeń:

Rozumie większość tekstu
i komunikatów słownych
na bazie poznanego
słownictwa.

Uczeń:

częściowo poprawnie
rozwiązuje zadania na czytanie
i słuchanie,
w prostych zdaniach opisuje
zwierzęta,

W większości poprawnie
rozwiązuje zadania na
czytanie i słuchanie.

poprawnie rozwiązuje
zadania na czytanie i
słuchanie,
wykonuje i wydaje
instrukcje i polecenia,

CELUJĄCA

Uczeń spełnia kryteria
na ocenę bardzo dobrą
oraz wykazuje się
wiedzą i
umiejętnościami
wykraczającymi ponad
te kryteria. Bezbłędnie
stosuje wszystkie
poznane słowa,
wyrażenia oraz
konstrukcje
gramatyczne. Rozumie
teksty mówione oraz
pisane za pierwszym
razem, nawet gdy
zawierają
skomplikowane
struktury i wyrażenia.
Potrafi samodzielnie
tworzyć zwięzłe,
rozbudowane oraz
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sprawiają mu trudność.
Z pomocą nauczyciela
wykazuje się
w stopniu minimalnym
umiejętnościami na ocenę
dostateczną: naśladuje,
odczytuje, wykonuje
zadania z pomocą innych
osób.

wzorując się na podręczniku w
prostych zdaniach opowiada o
wydarzeniach z przeszłości,
wzorując się na podręczniku i
używając poznanych zwrotów
prowadzi krótką rozmowę,
opisuje cechy charakteru
używając prostych struktur,
wyraża opinie, uczucia i emocje
używając prostych konstrukcji
z podręcznika,
udziela bardzo prostych
informacji o innych ludziach,
zapisuje i przekazuje ustnie
część informacji z
przeczytanych i wysłuchanych
tekstów.

Wykazuje się
umiejętnościami na
wyższym poziomie od
wymaganych na ocenę
dostateczną, ale nie spełnia
wymagań na ocenę bardzo
dobrą.

samodzielnie udziela
szczegółowych
informacji na temat
zwierząt posługując
się poznanym
słownictwem i
konstrukcjami,

Zachowuje poprawność
językową na poziomie
umożliwiającym dobrą
komunikację.

szczegółowo ,
opowiada o
wydarzeniach z
przeszłościstosuje
właściwy styl
wypowiedzi i poznane
słownictwo,
swobodnie prowadzi i
podtrzymuje rozmowę,
przekazuje i uzyskuje
informacje od swojego
rozmówcy,
używając poznanych
zwrotów opisuje cechy
charakteru i popiera je
konkretnymi
przykładami,
swobodnie wyraża
opinie, uczucia i
emocje używając
poznanych
konstrukcji,
przedstawia osoby ze
swojego otoczenia,
podaje szczegóły na
ich temat,
zapisuje i przekazuje
ustnie informacje z
przeczytanych i
wysłuchanych
tekstów.

złożone wypowiedzi
ustne oraz pisemne.

Język angielski klasa VII
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi

English Class A2+, rozdział 4: New technology

OCENA

WIEDZA:
Znajomość
środków
językowych

UMIEJĘTNOŚCI

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA

DOBRA

BARDZO DOBRA

Uczeń zna i stosuje bardzo
ograniczony zakres środków
językowych w znacznym stopniu
uniemożliwiający realizację poleceń
bez pomocy nauczyciela lub
kolegów.

Uczeń zna i stosuje ograniczony
zakres środków językowych;
głównie środki językowe o
wysokim stopniu pospolitości i
dotyczące bezpośrednio jego
osoby.

Zna i stosuje
większość
poznanych
wyrazów oraz
zwrotów,
oprócz środków
językowych o
wysokim
stopniu
pospolitości w
wypowiedzi
występuje kilka
precyzyjnych
sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie
poznane wyrazy oraz
zwroty (str. 44 - 55).

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje
poznane struktury gramatyczne
w zadaniach językowych. Popełnia
liczne błędy.

Częściowo poprawnie stosuje
poznane struktury gramatyczne w
zadaniach językowych i własnych
wypowiedziach.

W większości
poprawnie
stosuje poznane
struktury
gramatyczne w
zadaniach
językowych i
własnych
wypowiedziach.
Błędy nie
zakłócają
komunikacji.

Poprawnie stosuje
poznane struktury
gramatyczne w
zadaniach językowych
i własnych
wypowiedziach.

Rozumie w tekście czytanym
pojedyncze słowa: łatwe, krótkie,
pospolite, internacjonalizmy.
Częściowo poprawnie rozwiązuje
zadania na czytanie. Zadania na
rozumienie ze słuchu sprawiają mu
trudność.

Uczeń:

Rozumie
większość
tekstu i
komunikatów
słownych na
bazie
poznanego
słownictwa.

Uczeń:

W większości
poprawnie
rozwiązuje
zadania na
czytanie i
słuchanie.

szczegółowo opisuje
swoje upodobania i
zainteresowania oraz
wykonywane
czynności stosując
poznane słownictwo i
właściwe zwroty,

Z pomocą nauczyciela wykazuje się
w stopniu minimalnym
umiejętnościami na ocenę
dostateczną: naśladuje, odczytuje,
wykonuje zadania z pomocą innych
osób.

częściowo poprawnie rozwiązuje
zadania na czytanie i słuchanie,
w prostych zdaniach opisuje
swoje upodobania korzystając z
tekstu w podręczniku,
krótko opowiada o zjawiskach i
doświadczeniach używając
prostych struktur,
wzorując się na podręczniku w
prostej formie opisuje swoje
upodobania,
udziela prostych informacji na
temat wydarzeń z przeszłości,
wyraża opinie, uczucia i emocje
używając bardzo prostych
konstrukcji,
w prostych zdaniach, wzorując się
na podręczniku opisuje

Wykazuje się
umiejętnościami
na wyższym
poziomie od
wymaganych na
ocenę
dostateczną, ale
nie spełnia
wymagań na
ocenę bardzo

poprawnie rozwiązuje
zadania na czytanie i
słuchanie,
wykonuje i wydaje
instrukcje i polecenia

szczegółowo opisuje
zjawiska i
doświadczenia, stosuje
właściwe słownictwo,
podaje szczegóły na
temat wydarzeń i
faktów z przeszłości,

CELUJĄCA

Uczeń spełnia kryteria
na ocenę bardzo dobrą
oraz wykazuje się
wiedzą i
umiejętnościami
wykraczającymi ponad
te kryteria. Bezbłędnie
stosuje wszystkie
poznane słowa,
wyrażenia oraz
konstrukcje
gramatyczne. Rozumie
teksty mówione oraz
pisane za pierwszym
razem, nawet gdy
zawierają
skomplikowane
struktury i wyrażenia.
Potrafi samodzielnie
tworzyć zwięzłe,
rozbudowane oraz
złożone wypowiedzi
ustne oraz pisemne.
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wybranych ludzi,

dobrą.

w bardzo prostych zdaniach
opisuje najnowsze rozwiązania
technologiczne,

Zachowuje
poprawność
językową na
poziomie
umożliwiający
m dobrą
komunikację.

zapisuje i przekazuje ustnie część
informacji z przeczytanych i
wysłuchanych tekstów.

szczegółowo i
swobodnie wyraża
opinie, uczucia i
emocje używając
poznanych
konstrukcji,
swobodnie prowadzi i
podtrzymuje rozmowę,
udziela szczegółowych
informacji o innych
osobach,
szczegółowo opisuje
najnowsze rozwiązania
technologiczne oraz
problemy z nimi
związane,
stosuje właściwy styl
wypowiedzi,
zapisuje i przekazuje
ustnie informacje z
przeczytanych i
wysłuchanych
tekstów.

English Class A2+, rozdział 5: My home, my town

OCENA

WIEDZA:
Znajomość
środków
językowych

DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń zna i stosuje bardzo
ograniczony zakres środków
językowych w znacznym stopniu
uniemożliwiający realizację poleceń
bez pomocy nauczyciela lub
kolegów.

DOSTATECZNA

Uczeń zna i stosuje ograniczony
zakres środków językowych;
głównie środki językowe o
wysokim stopniu pospolitości i
dotyczące bezpośrednio jego
osoby.

DOBRA

BARDZO DOBRA

Zna i stosuje
większość
poznanych
wyrazów oraz
zwrotów,
oprócz środków
językowych o
wysokim
stopniu
pospolitości w
wypowiedzi
występuje kilka
precyzyjnych
sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie
poznane wyrazy oraz
zwroty (str. 56 - 67).

CELUJĄCA

Uczeń spełnia kryteria
na ocenę bardzo dobrą
oraz wykazuje się
wiedzą i
umiejętnościami
wykraczającymi ponad
te kryteria. Bezbłędnie
stosuje wszystkie
poznane słowa,
wyrażenia oraz
konstrukcje
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UMIEJĘTNOŚCI

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje
poznane struktury gramatyczne
w zadaniach językowych. Popełnia
liczne błędy.

Częściowo poprawnie stosuje
poznane struktury gramatyczne w
zadaniach językowych i własnych
wypowiedziach.

W większości
poprawnie
stosuje poznane
struktury
gramatyczne w
zadaniach
językowych i
własnych
wypowiedziach.
Błędy nie
zakłócają
komunikacji.

Poprawnie stosuje
poznane struktury
gramatyczne w
zadaniach językowych
i własnych
wypowiedziach.

Rozumie w tekście czytanym
pojedyncze słowa: łatwe, krótkie,
pospolite, internacjonalizmy.
Częściowo poprawnie rozwiązuje
zadania na czytanie. Zadania na
rozumienie ze słuchu sprawiają mu
trudność.

Uczeń:

Rozumie
większość
tekstu i
komunikatów
słownych na
bazie
poznanego
słownictwa.

Uczeń:

W większości
poprawnie
rozwiązuje
zadania na
czytanie i
słuchanie.

samodzielnie i
szczegółowo opisuje
miejsca, zadaje
szczegółowe pytania
na temat ciekawostek
turystycznych,

Wykazuje się
umiejętnościami
na wyższym
poziomie od
wymaganych na
ocenę
dostateczną, ale
nie spełnia
wymagań na
ocenę bardzo
dobrą.

używając poznanego
słownictwa udziela
szczegółowych
informacji o swoich
obowiązkach,
uzyskuje i udziela
informacji na temat
innych osób,

Z pomocą nauczyciela wykazuje się
w stopniu minimalnym
umiejętnościami na ocenę
dostateczną: naśladuje, odczytuje,
wykonuje zadania z pomocą innych
osób.

częściowo poprawnie rozwiązuje
zadania na czytanie i słuchanie,
w prostych zdaniach opisuje
miejsca, zadaje proste pytania
dotyczące ciekawych
miejscowości, popełnia liczne
błędy,
w prostych zdaniach udziela
prostych informacji o swoich
obowiązkach,
proponuje, przyjmuje i odrzuca
propozycje używając prostych
konstrukcji,
prosi o radę i udziela rady
używając bardzo prostych
konstrukcji,
nawiązuje kontakty towarzyskie
stosując proste zwroty
grzecznościowe wzorując się na
podręczniku,
zapisuje i przekazuje ustnie część
informacji z przeczytanych i
wysłuchanych tekstów.

Zachowuje
poprawność
językową na
poziomie
umożliwiający
m dobrą
komunikację.

poprawnie rozwiązuje
zadania na czytanie i
słuchanie,
wykonuje i wydaje
instrukcje i polecenia,

proponuje, przyjmuje i
odrzuca propozycje,
prowadzi proste
negocjacje używając
bogatego słownictwa,
prosi o radę i udziela
rady,
swobodnie prowadzi i
podtrzymuje rozmowę,
nawiązuje kontakty
towrzyskie,
stosuje właściwy styl
wypowiedzi,
zapisuje i przekazuje
ustnie informacje z
przeczytanych i
wysłuchanych
tekstów.

gramatyczne. Rozumie
teksty mówione oraz
pisane za pierwszym
razem, nawet gdy
zawierają
skomplikowane
struktury i wyrażenia.
Potrafi samodzielnie
tworzyć zwięzłe,
rozbudowane oraz
złożone wypowiedzi
ustne oraz pisemne.
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English Class A2+, rozdział 6: Take care

OCENA

WIEDZA:
Znajomość środków
językowych

UMIEJĘTNOŚCI

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA

DOBRA

BARDZO DOBRA

Uczeń zna i stosuje bardzo
ograniczony zakres środków
językowych w znacznym
stopniu uniemożliwiający
realizację poleceń bez pomocy
nauczyciela lub kolegów.

Uczeń zna i stosuje ograniczony
zakres środków językowych;
głównie środki językowe o
wysokim stopniu pospolitości i
dotyczące bezpośrednio jego
osoby.

Zna i stosuje
większość
poznanych
wyrazów oraz
zwrotów,
oprócz środków
językowych o
wysokim
stopniu
pospolitości w
wypowiedzi
występuje kilka
precyzyjnych
sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie
poznane wyrazy oraz
zwroty (str. 68 - 81).

Uczeń w niewielkim stopniu
stosuje poznane struktury
gramatyczne
w zadaniach językowych.
Popełnia liczne błędy.

Częściowo poprawnie stosuje
poznane struktury gramatyczne w
zadaniach językowych i własnych
wypowiedziach.

W większości
poprawnie
stosuje poznane
struktury
gramatyczne w
zadaniach
językowych i
własnych
wypowiedziach.
Błędy nie
zakłócają
komunikacji.

Poprawnie stosuje
poznane struktury
gramatyczne w
zadaniach językowych
i własnych
wypowiedziach.

Rozumie w tekście czytanym
pojedyncze słowa: łatwe,
krótkie, pospolite,
internacjonalizmy. Częściowo
poprawnie rozwiązuje zadania
na czytanie. Zadania na
rozumienie ze słuchu sprawiają
mu trudność.

Uczeń:

Rozumie
większość
tekstu i
komunikatów
słownych na
bazie
poznanego
słownictwa.

Uczeń:

Z pomocą nauczyciela
wykazuje się
w stopniu minimalnym
umiejętnościami na ocenę
dostateczną: naśladuje,
odczytuje, wykonuje zadania z
pomocą innych osób.

korzystając z podręcznika
opowiada o swoich
doświadczeniach związanych z
urazami i wypadkami,

W większości
poprawnie
rozwiązuje
zadania na
czytanie i
słuchanie.

przekazuje
wyczerpujące i
szczegółowe
informacje na temat
swoich upodobań i
nawyków
żywieniowych oraz
opisuje waściwy styl
życia,

częściowo poprawnie rozwiązuje
zadania na czytanie i słuchanie,
w prostych zdaniach, wzorując się
na podręczniku opisuje swoje
upodobania i nawyki żywieniowe,

prostymi zdaniami i korzystając z
podręcznika udziela prostych
informacji o swoich
dolegliwościach i chorobach,
prostymi zdaniami odpowiada na
pytania dotyczące samopoczucia i
stanu zdrowia,
korzystając z tekstu w

Wykazuje się
umiejętnościami
na wyższym
poziomie od
wymaganych na
ocenę
dostateczną, ale
nie spełnia

poprawnie rozwiązuje
zadania na czytanie i
słuchanie,
wykonuje i wydaje
instrukcje i polecenia,

samodzielnie i
szczegółowo opisuje
swoje doświadczenia
związane z urazami i
wypadkami oraz

CELUJĄCA

Uczeń spełnia kryteria
na ocenę bardzo dobrą
oraz wykazuje się
wiedzą i
umiejętnościami
wykraczającymi ponad
te kryteria. Bezbłędnie
stosuje wszystkie
poznane słowa,
wyrażenia oraz
konstrukcje
gramatyczne. Rozumie
teksty mówione oraz
pisane za pierwszym
razem, nawet gdy
zawierają
skomplikowane
struktury i wyrażenia.
Potrafi samodzielnie
tworzyć zwięzłe,
rozbudowane oraz
złożone wypowiedzi
ustne oraz pisemne.
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podręczniku, używając prostych
zwrotów pisze ofertę pracy,
zapisuje i przekazuje ustnie część
informacji z przeczytanych i
wysłuchanych tekstów.

wymagań na
ocenę bardzo
dobrą.
Zachowuje
poprawność
językową na
poziomie
umożliwiający
m dobrą
komunikację.

zadaje szczegółowe
pytania na temat
doświadczeń innych
osób
udziela szczegółowych
informacji o swoich
dolegliwościach i
chorobach,
swobodnie prowadzi i
podtrzymuje rozmowę
dotyczącą
samopoczucia i stanu
zdrowia,
stosuje właściwy styl
wypowiedzi,
zapisuje i przekazuje
ustnie informacje z
przeczytanych i
wysłuchanych
tekstów.

English Class A2+, rozdział 7: Shopping around

OCENA

WIEDZA:
Znajomość środków
językowych

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA

DOBRA

BARDZO DOBRA

Uczeń zna i stosuje bardzo
ograniczony zakres środków
językowych w znacznym
stopniu uniemożliwiający
realizację poleceń bez pomocy
nauczyciela lub kolegów.

Uczeń zna i stosuje ograniczony
zakres środków językowych;
głównie środki językowe o
wysokim stopniu pospolitości i
dotyczące bezpośrednio jego
osoby.

Zna i stosuje
większość
poznanych
wyrazów oraz
zwrotów,
oprócz środków
językowych o
wysokim
stopniu
pospolitości w
wypowiedzi
występuje kilka
precyzyjnych
sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie
poznane wyrazy oraz
zwroty (str. 82 – 93).

Uczeń w niewielkim stopniu
stosuje poznane struktury
gramatyczne
w zadaniach językowych.
Popełnia liczne błędy.

Częściowo poprawnie stosuje
poznane struktury gramatyczne w
zadaniach językowych i własnych
wypowiedziach.

W większości
poprawnie
stosuje poznane
struktury
gramatyczne w
zadaniach
językowych i
własnych
wypowiedziach.
Błędy nie
zakłócają
komunikacji.

Poprawnie stosuje
poznane struktury
gramatyczne w
zadaniach językowych
i własnych
wypowiedziach.

CELUJĄCA

Uczeń spełnia kryteria
na ocenę bardzo dobrą
oraz wykazuje się
wiedzą i
umiejętnościami
wykraczającymi ponad
te kryteria. Bezbłędnie
stosuje wszystkie
poznane słowa,
wyrażenia oraz
konstrukcje
gramatyczne. Rozumie
teksty mówione oraz
pisane za pierwszym
razem, nawet gdy
zawierają
skomplikowane
struktury i wyrażenia.
Potrafi samodzielnie
tworzyć zwięzłe,
rozbudowane oraz
złożone wypowiedzi
ustne oraz pisemne.
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UMIEJĘTNOŚCI

Rozumie w tekście czytanym
pojedyncze słowa: łatwe,
krótkie, pospolite,
internacjonalizmy. Częściowo
poprawnie rozwiązuje zadania
na czytanie. Zadania na
rozumienie ze słuchu sprawiają
mu trudność.

Uczeń:

Z pomocą nauczyciela
wykazuje się
w stopniu minimalnym
umiejętnościami na ocenę
dostateczną: naśladuje,
odczytuje, wykonuje zadania z
pomocą innych osób.

krótko opisuje produkty,

częściowo poprawnie rozwiązuje
zadania na czytanie i słuchanie,
w prostych zdaniach opisuje
sklepy, zadaje proste pytania
dotyczące produktów,

prostymi zdaniami opisuje centra
handlowe w swojej okolicy,
korzystając z wyrażeń z
podręcznika opisuje zagadnienia
związane z kieszonkowym,
prostymi zdaniami wyraża swoje
opinie na temat kieszonkowego,
korzystając z podręcznika, w
bardzo prostych zdaniach
propoonuje i przyjmuje
propozycje,
wzorując się na podręczniku
zaprasza, przyjmuje lub odrzuca
zaproszenie,
zapisuje i przekazuje ustnie część
informacji z przeczytanych i
wysłuchanych tekstów.

Rozumie
większość
tekstu i
komunikatów
słownych na
bazie
poznanego
słownictwa.

Uczeń:

W większości
poprawnie
rozwiązuje
zadania na
czytanie i
słuchanie.

samodzielnie i
szczegółowo opisuje
sklepy i zadaje
szczegółowe pytania
na temat produktów
dostępnych w danym
sklepie,

Wykazuje się
umiejętnościami
na wyższym
poziomie od
wymaganych na
ocenę
dostateczną, ale
nie spełnia
wymagań na
ocenę bardzo
dobrą.
Zachowuje
poprawność
językową na
poziomie
umożliwiający
m dobrą
komunikację.

poprawnie rozwiązuje
zadania na czytanie i
słuchanie,
wykonuje i wydaje
instrukcje i polecenia,

szczegółowo opisuje
produkty i porównuje
je ze sobą,
swobodnie i
szczegółowo opisuje
swoje ulubione centra
handlowe, porównuje
je ze sobą i wyraża
opinie na ich temat,
udziela szczegółowych
informacji na temat
zagadnień związanych
z kieszonkowym,
wyraża i uzasadnia
swoje opinie na temat
kieszonkowego, pyta o
opinie innych osób,
proponuje, przyjmuje
propozycje, prowadzi
proste negocjacje
stosując poznane
zwroty,
zaprasza i odpowiada
na zaproszenie
stosując właściwy styl
wypowiedzi,
zapisuje i przekazuje
ustnie informacje z
przeczytanych i
wysłuchanych
tekstów.
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English Class A2+, rozdział 8: Learning to work

OCENA

WIEDZA:
Znajomość środków
językowych

UMIEJĘTNOŚCI

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA

DOBRA

BARDZO DOBRA

Uczeń zna i stosuje bardzo
ograniczony zakres środków
językowych w znacznym
stopniu uniemożliwiający
realizację poleceń bez pomocy
nauczyciela lub kolegów.

Uczeń zna i stosuje ograniczony
zakres środków językowych;
głównie środki językowe o
wysokim stopniu pospolitości i
dotyczące bezpośrednio jego
osoby.

Zna i stosuje
większość
poznanych
wyrazów oraz
zwrotów,
oprócz środków
językowych o
wysokim
stopniu
pospolitości w
wypowiedzi
występuje kilka
precyzyjnych
sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie
poznane wyrazy oraz
zwroty (str. 94 - 105).

Uczeń w niewielkim stopniu
stosuje poznane struktury
gramatyczne
w zadaniach językowych.
Popełnia liczne błędy.

Częściowo poprawnie stosuje
poznane struktury gramatyczne w
zadaniach językowych i własnych
wypowiedziach.

W większości
poprawnie
stosuje poznane
struktury
gramatyczne w
zadaniach
językowych i
własnych
wypowiedziach.
Błędy nie
zakłócają
komunikacji.

Poprawnie stosuje
poznane struktury
gramatyczne w
zadaniach językowych
i własnych
wypowiedziach.

Rozumie w tekście czytanym
pojedyncze słowa: łatwe,
krótkie, pospolite,
internacjonalizmy. Częściowo
poprawnie rozwiązuje zadania
na czytanie. Zadania na
rozumienie ze słuchu sprawiają
mu trudność.

Uczeń:

Rozumie
większość
tekstu i
komunikatów
słownych na
bazie
poznanego
słownictwa.

Uczeń:

W większości
poprawnie
rozwiązuje
zadania na
czytanie i
słuchanie.

udziela szczegółowych
informacji o zawodach
i czynnościach z nimi
związanych, uzyskuje i
udziela informacji o
preferencjach
zawodowych innych
osób,

Z pomocą nauczyciela
wykazuje się
w stopniu minimalnym
umiejętnościami na ocenę
dostateczną: naśladuje,
odczytuje, wykonuje zadania z
pomocą innych osób.

częściowo poprawnie rozwiązuje
zadania na czytanie i słuchanie,
w prostych zdaniach udziela
informacji na temat poznanych
zawodów oraz krótko opisuje
czynności z nimi związane,
korzystając ze zwrotów z
podręcznika przedstawia swoje
plany zawodowe,
w prostych zdaniach wyraża
przewidywania na przyszłość,
opisuje zagadnienia związane ze
szkołą używając bardzo prostych
zwrotów,
korzystając z podręcznika i
używając bardzo prostych
zwrotów wyraża upodobania,
opinie, uczucia i emocje,

Wykazuje się
umiejętnościami
na wyższym
poziomie od
wymaganych na
ocenę
dostateczną, ale
nie spełnia
wymagań na
ocenę bardzo

poprawnie rozwiązuje
zadania na czytanie i
słuchanie,
wykonuje i wydaje
instrukcje i polecenia,

udziela szczegółowych
informacji na temat
swoich planów
zawodowych stosując
właściwe zwroty i
poznane słownictwo,
wyraża plany i

CELUJĄCA

Uczeń spełnia kryteria
na ocenę bardzo dobrą
oraz wykazuje się
wiedzą i
umiejętnościami
wykraczającymi ponad
te kryteria. Bezbłędnie
stosuje wszystkie
poznane słowa,
wyrażenia oraz
konstrukcje
gramatyczne. Rozumie
teksty mówione oraz
pisane za pierwszym
razem, nawet gdy
zawierają
skomplikowane
struktury i wyrażenia.
Potrafi samodzielnie
tworzyć zwięzłe,
rozbudowane oraz
złożone wypowiedzi
ustne oraz pisemne.

Język angielski klasa VII
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi

korzystając z podręcznika i
używając bardzo prostych
zwrotów prosi o radę i udziela
rady,
korzystając z podręcznika i
używając bardzo prostych
zwrotów zaprasza, przyjmuje lub
odrzuca zaproszenie,

dobrą.
Zachowuje
poprawność
językową na
poziomie
umożliwiający
m dobrą
komunikację.

zapisuje i przekazuje ustnie część
informacji z przeczytanych i
wysłuchanych tekstów.

przewidywania na
przyszłość, uzasadnia
swoje wypowiedzi
korzystając z
poznanych zwrotów,
swobodnie prowadzi i
podtrzymuje rozmowę
dotyczącą zagadnień
związanych ze szkołą,
wyraża upodobania,
opinie, uczucia i
emocje stosując
właściwe zwroty i
podając uzasadnienia,
prosi o radę i udziela
rady używając
właściwych zwrotów,
zaprasza i odpowiada
na zaproszenie
stosując właściwy styl
wypowiedzi,
zapisuje i przekazuje
ustnie informacje z
przeczytanych i
wysłuchanych
tekstów.

English Class A2+, rozdział 9: Close to nature

OCENA

WIEDZA:
Znajomość środków
językowych

DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń zna i stosuje bardzo
ograniczony zakres środków
językowych w znacznym
stopniu uniemożliwiający
realizację poleceń bez pomocy
nauczyciela lub kolegów.

DOSTATECZNA

Uczeń zna i stosuje ograniczony
zakres środków językowych;
głównie środki językowe o
wysokim stopniu pospolitości i
dotyczące bezpośrednio jego
osoby.

DOBRA

BARDZO DOBRA

Zna i stosuje
większość
poznanych
wyrazów oraz
zwrotów,
oprócz środków
językowych o
wysokim
stopniu
pospolitości w
wypowiedzi
występuje kilka
precyzyjnych
sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie
poznane wyrazy oraz
zwroty (str. 106 –
121).

CELUJĄCA

Uczeń spełnia kryteria
na ocenę bardzo dobrą
oraz wykazuje się
wiedzą i
umiejętnościami
wykraczającymi ponad
te kryteria. Bezbłędnie
stosuje wszystkie
poznane słowa,
wyrażenia oraz
konstrukcje
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UMIEJĘTNOŚCI

Uczeń w niewielkim stopniu
stosuje poznane struktury
gramatyczne
w zadaniach językowych.
Popełnia liczne błędy.

Częściowo poprawnie stosuje
poznane struktury gramatyczne w
zadaniach językowych i własnych
wypowiedziach.

W większości
poprawnie
stosuje poznane
struktury
gramatyczne w
zadaniach
językowych i
własnych
wypowiedziach.
Błędy nie
zakłócają
komunikacji.

Poprawnie stosuje
poznane struktury
gramatyczne w
zadaniach językowych
i własnych
wypowiedziach.

Rozumie w tekście czytanym
pojedyncze słowa: łatwe,
krótkie, pospolite,
internacjonalizmy. Częściowo
poprawnie rozwiązuje zadania
na czytanie. Zadania na
rozumienie ze słuchu sprawiają
mu trudność.

Uczeń:

Rozumie
większość
tekstu i
komunikatów
słownych na
bazie
poznanego
słownictwa.

Uczeń:

W większości
poprawnie
rozwiązuje
zadania na
czytanie i
słuchanie.

szczegółowo opisuje
miejsca ciekawe
turystycznie,
uzasadnia swój wybór,

Z pomocą nauczyciela
wykazuje się
w stopniu minimalnym
umiejętnościami na ocenę
dostateczną: naśladuje,
odczytuje, wykonuje zadania z
pomocą innych osób.

częściowo poprawnie rozwiązuje
zadania na czytanie i słuchanie,
w prostych zdaniach opisuje
miejsca ciekawe turystycznie,
prostymi zdaniami opowiada o
swoich doświadczeniach
związanych z podróżowaniem,
używając prostych zdań opowiada
o wydarzeniach z przeszłości,
używając bardzo prostego języka
wyraża opinie, uczucia i emocje
używając prostych konstrukcji,
wzorując się na tekście z
podręcznika pyta o pozwolenie,
korzystając z podręcznika i
używając bardzo prostego języka
wyraża prośby,
opisuje swoje upodobania,
uczucia i emocje używając bardzo
prostych struktur,
zapisuje i przekazuje ustnie część
informacji z przeczytanych i
wysłuchanych tekstów.
– udziela prostych informacji o
problemach związanych z
ochroną śrdowiska

Wykazuje się
umiejętnościami
na wyższym
poziomie od
wymaganych na
ocenę
dostateczną, ale
nie spełnia
wymagań na
ocenę bardzo
dobrą.
Zachowuje
poprawność
językową na
poziomie
umożliwiający
m dobrą
komunikację.

poprawnie rozwiązuje
zadania na czytanie i
słuchanie,
wykonuje i wydaje
instrukcje i polecenia,

udziela szczegółowych
informacji na temat
swoich doświadczeń
związanych z
podróżowaniem,
używając poznane
słownictwo i właściwe
konstrukcje,
swobodnie i
szczegółowo opowiada
o wydarzeniach z
przeszłości,
wyraża szczegółowe
opinie, uczucia i
emocje, pyta o opinie
innych,
pyta o pozwolenie,
udziela i odmawia
pozwolenia podając
powód swojej decyzji,
wyraża prośby, zgodę
lub odmowę spełnienia
prośby,
używając poznanych
zwrotów opisuje swoje
upodobania, uczucia i
emocje,
podaje szczegóły na
temat problemów

gramatyczne. Rozumie
teksty mówione oraz
pisane za pierwszym
razem, nawet gdy
zawierają
skomplikowane
struktury i wyrażenia.
Potrafi samodzielnie
tworzyć zwięzłe,
rozbudowane oraz
złożone wypowiedzi
ustne oraz pisemne.

Język angielski klasa VII
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi

związanych z ochroną
śrdowiska,
swobodnie prowadzi i
podtrzymuje rozmowę,
zapisuje i przekazuje
ustnie informacje z
przeczytanych i
wysłuchanych
tekstów.

Dostosowanie wymagań edukacyjnych oraz form i metod pracy indywidualnych potrzeb ucznia na lekcjach
języka angielskiego
1. Uczeń niedosłyszący
A.
uczeń powinien zająć w sali lekcyjnej miejsce, z którego będzie najlepiej słyszał nauczyciela (lewa lub prawa
strona w zależności od tego czy jest to niedosłuch lewostronny czy prawostronny)
B.
zapewnienie optymalnych warunków akustycznych
C.
wyraźne artykułowanie z właściwą intonacją
D.
upewnienie się czy uczeń zrozumiał polecenie
E.
monitorowanie sporządzanych przez ucznia notatek i wykonywanych ćwiczeń
F.
częste powtarzanie informacji
G.
częste stosowanie pomocy wizualnych
H.
ograniczenie ilości prac domowych oraz zadbać o to, aby rodzice pomagali w odrabianiu zadań domowych
I.
tempo pracy powinno być dostosowane do możliwości percepcyjnych ucznia
J.
nie należy gwałtownie gestykulować
K.
nauczyciel nie powinien jednocześnie pisać na tablicy i komentować (należy stać przodem do ucznia)
L.
praca z tekstem pod kierunkiem nauczyciela
2. Uczeń słabowidzący
A.
dostosowanie oświetlenia w sali do potrzeb ucznia
B.
dostosowanie miejsca pracy ucznia do jego potrzeb (blisko nauczyciela, tablicy, kontrasty barwne dla lepszej
orientacji)
C.
stosowanie odpowiedniej czcionki w tekście (powiększona, wytłuszczona)
D.
dostosowanie innych elementów graficznych do potrzeb ucznia
E.
ćwiczenia nie mogą angażować receptorów wzroku dłużej nić przez 15 minut
F.
wydłużenie czasu pracy podczas testów, sprawdzianów
G.
w miarę możliwości częste korzystanie ze sprzętu audio (audiobooki)
H.
dopuszczenie pisania prac domowych na komputerze
I.
monitorowanie pracy ucznia na lekcji poprzez zadawanie pytań „czy rozumie?, czy dobrze widzi?”
3. Uczeń niepełnosprawny ruchowo(w tym z afazją)
A.
dostosowanie stanowiska pracy do specyfiki niepełnosprawności ucznia,
B.
środki dydaktyczne powinien być w zasięgu ręki ucznia,
C.
w przypadku niepełnosprawności kończyn górnych należy umożliwić zamianę prac pisemnych na odpowiedz
ustną,
D.
uczeń powinien siedzieć w ławce z osobą sprawną ruchowo,
E.
przy afazji - wydłużenie czasu odpowiedzi ustnej,
b.
uwzględnienie problemów z wymową i artykulacją w czasie wypowiedzi,
c.
uzupełnienia wypowiedzi ustnej zapisem.
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4. Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
DYSGRAFIA
a.
uczeń powinien siedzieć blisko nauczyciela,
b.
monitorowanie pracy ucznia (notatki, ćwiczenia),
c.
precyzyjne formułowanie poleceń,
d.
dopuszczenie pisma drukowanego oraz prac na komputerze,
e.
możliwość odczytania pracy domowej w przypadku niewyraźnego pisma,
f.
umożliwienie zaliczenia części materiału w formie ustnej.
DYSLEKSJA
a.
uczeń nie powinien głośno czytać przed całą klasą,
b.
monitorowanie pracy ucznia (notatki, ćwiczenia),
c.
precyzyjne formułowanie poleceń,
d.
wydłużenie czasu pracy z tekstem,
e.
jak najczęściej stosować środki wizualne i skojarzeniowe,
f.
monitorowanie stopnia rozumienia czytanego tekstu przez ucznia.
DYSORTOGRAFIA
a.
monitorowanie pracy ucznia (notatki, ćwiczenia),
b.
precyzyjne formułowanie poleceń,
c.
poprawność ortograficzna nie wpływa na ocenę,
d.
umożliwienie zaliczenia części materiału w formie ustnej.
5. Uczeń z chorobą przewlekłą
A.
umożliwienie korzystania przez ucznia na lekcji ze sprzętu medycznego i leków zgodnie z zaleceniem lekarza,
B.
dostosowanie miejsca pracy ucznia zgodnie z wymogami lekarza (blisko drzwi lub nauczyciela),
C.
w przypadku dłuższej nieobecności umożliwienie zaliczenia materiału w dodatkowych terminach,
D.
stosowanie metod uspołeczniania (informacje o danej chorobie),
E.
unikanie gwałtownych zmian w codziennych czynnościach.
6. Uczeń zdolny
A.
stosowanie różnorodnych metod nauczania (aktywizujące),
B.
indywidualizowanie pracy z uczniem jednocześnie nie alienując go (przygotowanie do konkursów, olimpiad),
C.
zachęcanie do samokszałcenia (metoda portfolio), samooceny i samokontroli,
D.
samorealizacja (własne projekty),
E.
udział w zajęciach dodatkowych.
7. Uczeń z ADHD
A.
uczeń powinien siedzieć z uczniem spokojnym lub sam,
B
stosowanie konsekwencje zasady kar i nagród,
C.
niedyskwalifikowanie za pierwszą złą odpowiedź,
D.
precyzyjne formułowanie poleceń,
E.
umożliwienie częstej wypowiedzi (słowotok) z ukierunkowaniem na omawiany temat,
F.
monitorowanie sporządzanych na lekcji notatek,
G.
stosowanie repetycji,
H.
unikanie gwałtownych zmian w codziennych czynnościach,
I.
wydłużenie czasu pracy z tekstem,
J.
zwiększona tolerancja na nietypowe zachowania ucznia,
K.
ukierunkowanie na zajęcia dodatkowe (fakultety, zajęcia sportowe).

Złotoryja, 01.09.2020r.

