
 

 

Dostosowanie wymagań dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi z 
geografii 
 
Podstawa prawna -Rozporządzenie MEN z 7 stycznia 2003 r. (Dz.U Nr 11, poz. 114) w sprawie zasad udzielania 
i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach; 
Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 
promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. 
U. z 2007 r. .Nr 83, poz. 562 z późniejszymi zmianami)-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 
sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach(Dz. U. poz. 1591) 
WYPOWIEDZI USTNE:  

 Wydłużenie czasu na udzielenie odpowiedzi (szczególnie przy pojęciach, nazwiskach, datach, 
współrzędnych geograficznych, skali, danych statystycznych,). 

 Przeprowadzanie odpowiedzi ustnej z ławki. 

 Zadawanie pytań wspomagających w celu wydobycia  z pamięci, pojęć, faktów, danych. 

 Udzielanie dodatkowych instrukcji przy pracy z mapą. 

 W zadaniach z tekstami źródłowymi czytanie tekstu na głos. 

 Formułowanie jednoznacznych poleceń i wielokrotne powtarzanie ich. 
PRACE PISEMNE: 

 Wydłużanie czasu podczas pisania prac pisemnych. 

 Możliwość poprawiania ocen z prac pisemnych w formie ustnej. 

 Na prośbę ucznia udzielanie dodatkowych instrukcji (słownie) lub przeczytanie polecenia przez 
nauczyciela. 

 Ocenianie w pracach pisemnych treści merytorycznej a nie błędów ortograficznych. 

 Uwzględnianie błędnych zapisów wynikających z przestawienia cyfr (zapis lustrzany). 

 Możliwość zapisu współrzędnych geograficznych w formie słownej. 

 W ocenianiu uwzględnianie słabszej grafomotoryki, (we fragmentach nieczytelnych możliwość 
odczytania odpowiedzi przez ucznia). 

 Możliwość pisania drukowanymi literami. 

 Prace domowe mogą być pisane przy użyciu komputera. 
DODATKOWE FORMY PRACY: 

 Stopniowanie trudności zadań w celu motywowania ucznia do podejmowania wysiłku intelektualnego i 
podtrzymywania wiary we własne siły. 

 Pozytywne motywowanie poprzez wskazywanie nawet drobnych sukcesów. 

 Wprowadzanie w nauczaniu metod aktywnych, angażujących jak najwięcej zmysłów (ruch, dotyk, wzrok, 
słuch). 

 Używanie pomocy dydaktycznych urozmaicających, usprawniających percepcję wzrokową i słuchową. 

 Podczas uczenia stosowanie technik skojarzeniowych ułatwiających zapamiętywanie. 
INNE : 

 Podczas odpytywania stwarzać atmosferę spokoju i akceptacji. 

 Podkreślanie wkładu pracy i starania ucznia oraz niewielkie osiągnięcia. 

 Motywowanie do systematycznej i aktywnej pracy i dodatkowych ćwiczeń wykonywanych w domu.  

 Dobór właściwego miejsca pracy w sali lekcyjnej. 
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