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Uczeń dyslektyczny objęty programem przeciw dysleksji, realizuje zatwierdzony 
przez dyrektora szkoły zestaw programów edukacyjnych, w tym program języka 
polskiego  „Między nami” 

 

Dostosowanie wymagań obejmuje: 

 Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

czytanie Uczeń: 
-czyta cicho ze zrozumieniem 
teksty podręcznikowe i teksty 
programowe w mniejszych 
fragmentach na poziomie 
dosłownym. 

Uczeń: 
-czyta cicho ze zrozumieniem  teksty 
podręcznikowe i teksty kultury, w tym 
lektury programowe w większych 
fragmentach na poziomie 
symbolicznym. 

mówienie Uczeń: 
-na określony temat wypowiada się 
krótko, chaotycznie, w jego 
wypowiedzi mogą pojawiać się 
błędy językowe; 
-opowiada treść krótkich tekstów 
fabularnych bez zachowania 
porządku chronologicznego; 
-potwierdza znajomość tekstu 
 do wygłoszenia na pamięć przez 
zapisanie jego dłuższych 
fragmentów. 

Uczeń: 
-bierze udział w dyskusji, konstruuje 
dłuższą wypowiedź; 
-przedstawia własny punkt widzenia; 
-opowiada treść dłuższych tekstów 
fabularnych starając się zachować 
porządek chronologiczny; 
-próbuje wygłosić z pamięci większy 
fragment tekstu literackiego. 

pisanie Uczeń: 
-próbuje stosować zasady 
ortograficzne, widoczne są efekty 
ćwiczeń indywidualnych; 
-zapisuje notatki i inne formy 
wypowiedzi pisemnej w sposób 
umożliwiający odczytanie tekstu; 

Uczeń: 
-świadomie stosuje zasady 
ortograficzne; 
-widoczne są postępy edukacyjne; 
-pisze czytelnie i dba o estetykę zapisu; 
-treść pracy pisemnej jest poprawna 
merytorycznie w dłuższych fragmentach 



-treści pracy pisemnej ujmuje 
poprawnie merytorycznie  
w krótkich fragmentach tekstu; 
-w pewnych fragmentach praca 
jest zgodna z formą; 
-umie wnioskować; 
-zamiast dyktanda uczeń przepisuje 
fragment tekstu wskazany  przez 
nauczyciela, który podlega ocenie – 
dopuszcza się 4 błędy ortograficzne 
i 4 interpunkcyjne;  
-w krótkiej wypowiedzi pisemnej 
typu KO występują 3 błędy 
ortograficzne i 3 błędy 
interpunkcyjne; 
-w dłuższej wypowiedzi pisemnej 
typu RO występują 6 błędów 
ortograficznych i 6 
interpunkcyjnych; 
-ocenie podlega zawartość 
merytoryczna zeszytu: pełny zapis 
notatek i odrobione zadanie 
domowe; 
-uczeń z dysgrafią może pisać 
drukowanymi literami lub na 
komputerze prace domowe; 
-czas pracy zostaje wydłużony; 
 
 

tekstu; 
-cała praca jest zgodna z formą; 
-wykazuje umiejętności 
argumentowania; 
-w różnych pracach pisemnych 
występują błędy dyslektyczne typu 
percepcyjnego, np. opuszczanie liter, 
nieczytelność niektórych wyrazów, 
pomyłki w zapisie liter, przestawienia 
itp.; 
-w krótkiej wypowiedzi pisemnej typu 
KO występują 2 błędy ortograficzne  
i 2 błędy interpunkcyjne; 
-w dłuższej wypowiedzi pisemnej typu 
RO występują 4 błędy ortograficzne  
i 4 interpunkcyjne; 
-pisze czytelnie i dba o estetykę zapisu 
notatek w zeszycie oraz w różnych 
pracach pisemnych. 
-uczeń z dysgrafią może pisać 
drukowanymi literami lub na 
komputerze prace domowe; 
-czas pracy zostaje wydłużony; 
 
 

 

W przypadku, gdy uczeń dyslektyczny i jego rodzice (opiekunowie) 
nie podejmą współpracy z nauczycielem przedmiotu, wychowawcą lub 
pedagogiem szkolnym, bądź też uczeń nie wywiązuje się z obowiązku 
dokumentowania swojej pracy w formie ćwiczeń pisemnych, ocenianie 
ucznia nastąpi zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi stosowanymi wobec 
wszystkich uczniów. 


