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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  

JĘZYK ANGIELSKI – KLASY IV - VIII 

 

Przedmiotowe zasady oceniania uwzględniają: 

 

1. Zasady ogólne  

2. Obszary podlegające ocenie  

3. Formy oceniania bieżącego  

4. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  

5. Wymagania programowe na poszczególne oceny dla uczniów.  

6. Sposoby informowania uczniów i rodziców (opiekunów prawnych) o postępach w nauce 

 

1. Zasady ogólne  

- przedmiotowe zasady oceniania obowiązują uczniów oraz nauczycieli uczących tego przedmiotu w klasie VIII SP;  

- sposobie i zasadach oceniania uczniowie informowani są przez nauczyciela na początku roku szkolnego;  

- uczniowie oceniani są zgodnie z zasadami sprawiedliwości;  

- wszystkie oceny są jawne dla uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych;  

- w przypadku uczniów posiadających opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej wszelkie zalecenia uwzględniane są podczas oceniania 

wiedzy i umiejętności uczniów. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia;  

- terminy prac klasowych i sprawdzianów podawane są przez nauczyciela z tygodniowym wyprzedzeniem. Nauczyciel podaje wtedy także zakres 

materiału obowiązujący na sprawdzanie;  

- uczeń nie może odmówić pisania zapowiedzianej pracy klasowej, sprawdzianu czy testu;  

- kartkówki nie muszą być wcześniej zapowiedziane i nauczyciel może je przeprowadzić na każdej lekcji. Mogą one obejmować zagadnienia z 

trzech ostatnich godzin lekcyjnych;  

- prace pisemne oraz dłuższe zadania domowe nie mogą być zadawane z dnia na dzień;  

- uczeń może dwa razy w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji i zgłasza je podczas sprawdzania obecności przez nauczyciela. 

Nieprzygotowaniem jest brak zadania domowego, brak zeszytu przedmiotowego, brak podręcznika i zeszytu ćwiczeń, a także nieprzygotowanie 

do odpowiedzi ustnej;  

- uczeń, który był nieobecny na zajęciach zobowiązany jest do uzupełnienia notatek w zeszycie przedmiotowym oraz do uzupełnienia zadań 

wykonywanych w zeszycie ćwiczeń. Na zajęcia przychodzi już przygotowany. Jedynie w przypadku dłuższej nieobecności spowodowanej np. 
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chorobą – nauczyciel wyznacza uczniowi termin, do którego należy uzupełnić zaległości. Nauczyciel wyznacza również termin napisania pracy 

klasowej lub sprawdzianu w przypadku choroby ucznia lub dłuższej nieobecności;  

- nieobecność na zajęciach spowodowana udziałem w zawodach sportowych nie zwalnia uczniów z obowiązku uzupełnienia zeszytu 

przedmiotowego oraz zeszytu ćwiczeń oraz z przygotowania się do zajęć. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach, gdy np. zawody trwały do późnych 

godzin nauczyciel może wyznaczyć uczniowi termin uzupełnienia notatek i wiadomości;  

- ocenę niedostateczną ze sprawdzianu i pracy klasowej uczeń może poprawić w terminie 2 tygodni od jej otrzymania. Termin zostaje uzgodniony 

z nauczycielem. Poprawa oceny niedostatecznej jest dobrowolna i możliwa tylko jeden raz. Poprawie nie podlegają oceny z odpowiedzi ustnych, 

kartkówek, zadań domowych i zadań dodatkowych. 

- testy diagnostyczne, prace klasowe i sprawdziany przechowywane są przez nauczyciela przez cały rok szkolny  

 

2. Obszary podlegające ocenie  

Uczeń otrzymuje oceny za:  

- prace pisemne podsumowujące konkretny dział tematyczny (sprawdziany, prace klasowe);  

- kartkówki sprawdzające systematyczne przygotowywanie się do lekcji i obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji;  

- odpowiedź ustną obejmującą materiał z trzech ostatnich godzin lekcyjnych;  

- zadania domowe;  

- pracę na lekcji;  

- zeszyt (systematyczność prowadzenia, poprawność notatek, estetyka);  

- uczestnictwo w konkursach – za udział w szkolnych i pozaszkolnych konkursach anglojęzycznych uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą lub 

celującą.  

 

3. Formy oceniania bieżącego  

Skala ocen bieżących, śródrocznych i rocznych  

Oprócz informacji zwrotnej o swoich postępach w postaci ustnego lub pisemnego komentarza oraz oceny kształtującej, uczeń otrzymać może 

oceny cząstkowe. (w ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie znaków plus i minus)  

a) stopień celujący – 6  

b) stopień bardzo dobry – 5  

c) stopień dobry – 4  

d) stopień dostateczny – 3  

e) stopień dopuszczający – 2  

f) stopień niedostateczny – 1  

Ocenianie kształtujące stosowane jest w zakresie:  
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a) przedstawienia celów lekcji w sposób zrozumiały dla ucznia,  

b) ustalenia kryteriów oceny pracy ucznia (na co będę zwracać uwagę),  

c) stosowania efektywnej informacji zwrotnej, motywującej ucznia i pomagającej mu się uczyć.  

 

 

Ocena prac pisemnych wg przedziałów procentowych 

 

Ocena 

 

Celująca 96% -100% 

Bardzo dobra 86% -95% 

Dobra 70% -85% 

Dostateczna 50% -69% 

Dopuszczająca 30% -49% 

Niedostateczna poniżej 30% 
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4. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  

 

1. Uczeń może ubiegać się o wyższą ocenę klasyfikacyjną jeśli spełnia warunki takie jak:  

a) systematyczne uczęszczanie na zajęcia edukacyjne;  

b) systematyczne przygotowywanie się do zajęć;  

c) aktywny udział w lekcjach i innych formach zajęć;  

d) napisanie każdej pracy pisemnej;  

e) usprawiedliwianie każdej nieobecności na zajęciach edukacyjnych;  

f) wykonywanie zadań domowych;  

g) prowadzenie zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń lub innych wymaganych przez nauczyciela i wynikających z realizowanego programu 

nauczania;  

h) systematyczne uczenie się i rozwijanie swoich umiejętności  

i) spotkały go zdarzenia losowe mogące mieć istotny wpływ na wyniki z danego przedmiotu.  

 

2. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć pisemny wniosek do nauczyciela o ustalenie wyższej o jeden stopień niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej.  

3. Wniosek, o którym mowa w punkcie 2 uczeń lub jego rodzice składają do nauczyciela w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji o 

przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej. Wniosek musi zawierać uzasadnienie.  

4. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jest zobowiązany dokonać analizy zasadności wniosku, o którym mowa w punkcie 2 oraz 

ustalić termin i sposób poprawy przewidywanej oceny rocznej przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.  

5. Nauczyciel dokonuje analizy wniosku w oparciu o udokumentowane realizowanie obowiązków ucznia określonych w punkcie1. Wniosek 

niespełniający tych kryteriów zostaje rozpatrzony negatywnie.  

6. Nauczyciel przypomina wymagania edukacyjne na ocenę o którą uczeń się ubiega.  

7. Nauczyciel przed posiedzeniem klasyfikacyjnym dokonuje sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia w obszarze uznanym przez nauczyciela 

za konieczny.  

8. Ustalona przez nauczyciela w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania.  

 

 

 

 

 

5. Wymagania programowe na poszczególne oceny dla uczniów.  
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ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń: 

- który- posiadł pełną wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej,- samodzielnie poszerza wiedzę, korzystając z różnych źródeł 

informacji i prezentuje efekty swojej pracy wynikające z indywidualnych zainteresowań,- wykonuje nieobowiązkowe, dodatkowe zadania,- 

wykorzystuje wiadomości dodatkowe, wykraczające poza program nauczania lub: jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim lub ponad wojewódzkim oraz laureatem lub finalistą ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, przeprowadzonych zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty. 

- który: 

MÓWIENIE 

• działa na poziomie kompetencji nieuświadomionej; 

• jest w stanie wygenerować różnorodne komunikaty z zastosowanie zróżnicowanych elementów języka w szerokim spektrum tematycznym i 

różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych; 

• opanował prawie bezbłędnie artykulację, intonację i akcent; 

• wypowiada się w tempie naturalnym, z zachowaniem poprawności, czytelności i spójności komunikatu; 

• używa złożonych struktur, metafor, innych zabiegów stylistycznych oraz eksperymentuje z językiem (np. próbuje tworzyć neologizmy); 

PISANIE 

• świadomie dokonuje selekcji środków językowych dla pełniejszego wyróżnienia obranego stylu wypowiedzi; 

• przedstawia temat wieloaspektowo, wnikliwie i kreatywnie; 

• posługuje się bogatym słownictwem i podejmuje skuteczne próby tworzenia skomplikowanych struktur składniowych; 

• nie popełnia błędów ortograficznych i gramatycznych ; 

SŁUCHANIE 

• bezbłędnie określa ogólny sens i intencje autora wysłuchanej wypowiedzi; 

• wyodrębnia w wysłuchanym komunikacie wszystkie żądane informacje; 

• niezależnie od tempa wypowiedzi prawidłowo dzieli strumień mowy; 

• potrafi rozróżnić i określić typy intonacji i odmiany języka ; 

CZYTANIE 

• stosuje zróżnicowane strategie czytania; 

• potrafi w szybkim tempie zapoznać się i zrozumieć różnorodne komunikaty; 

• w sposób zautomatyzowany, bez przerywania procesu czytania,  

rozpoznaje, rozróżnia oraz przewiduje jednostki leksykalne lub formy gramatyczne i określa znaczenie nieznanych słów na podstawie ich analizy 

słowotwórczej lub kontekstu; 
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• bezbłędnie wyodrębnia informacje, fakty i opinie główne spośród drugorzędowych; 

• prawidłowo określa formę, funkcje, styl, język, intencje autora i potencjalnego odbiorcę; 

• formułuje na podstawie przeczytanego tekstu opinie i oceny, które mają charakter indywidualny, świadczący o pogłębionej analizie tekstu.  

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

MÓWIENIE• bezbłędnie podejmuje decyzje związane z wyborem formy, stylu, struktur i modeli zdań adekwatnych do określonej sytuacji 

komunikacyjnej; • potrafi sformułować dłuższą wypowiedź w całości spójną i logiczną; • potrafi wziąć udział w dyskusji; • posługuje się szerokim 

zakresem struktur leksykalnych i gramatycznych wymaganych na danym poziomie językowym; • generuje zdania poprawne fonetycznie i 

językowo;• w sposób naturalny wykorzystuje akcent logiczny i środki para lingwistyczne dla zwiększenia skuteczności komunikatów oraz korzysta 

z technik kompensacyjnych;  

PISANIE• potrafi napisać wyważony, spójny, w pełni zrozumiały, zgodny z tematem tekst użytkowy całkowitym zachowaniem wymogów danej 

formy;• stosuje zasady ortografii i interpunkcji;• potrafi stosować odpowiednie środki językowe (leksyka, składnia, Gramatyka, styl, rejestr) 

zakresie określonego typu wypowiedzi pisemnej; • zachowuje właściwą formę graficzną; • pisze teksty mieszczące się w granicach określonych w 

poleceniu;  

SŁUCHANIE• bezbłędnie określa ogólny sens oraz główne myśli wysłuchanej wypowiedzi; • prawidłowo wyodrębnia w wysłuchanym 

komunikacie Żądane informacje; • potrafi określić rodzaj i funkcję tekstu oraz styl użytego języka; • skutecznie śledzi fabułę komunikatu, 

niezależnie od jego struktury formalnej, języka i tempa wypowiedzi; • stosuje różne techniki słuchania w zależności od celu zadania; • potrafi 

określić intencję mówiącego i potencjalnego odbiorcę; 

 CZYTANIE• potrafi ustalić logiczną strukturę komunikatu i wyodrębnić różnorodne, Żądane informacje, także określić myśl przewodnią danego 

tekstu; • posługuje się mechanizmami antycypacyjnymi, które umożliwiają Prawidłowe przewidywania określanie przedmiotu i treści wypowiedzi; 

• potrafi w szybkim tempie zapoznać się i zrozumieć różnorodne komunikaty przedstawione formie pisemnej; • domyśla się znaczenia nieznanych 

słów na podstawie kontekstu; • potrafi zinterpretować komunikat argumentując swoje stwierdzenia faktami zaczerpniętymi treści czytanego tekstu 

bądź też analizy jego formy lub języka; • stosuje różne techniki czytania w zależności od celu zadania.  

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

MÓWIENIE• przeważnie potrafi z powodzeniem zachować się w szerokim repertuarze sytuacji Życia codziennego;• potrafi sformułować dłuższą 

wypowiedź spójną i logiczną;• zazwyczaj potrafi wziąć udział w dyskusji;• wypowiada się komunikatywnie, choć w jego wypowiedzi pojawiają 

się nieliczne błędy gramatyczne i leksykalne, które jednak nie zakłócają komunikacji;• posługuje się dość szerokim zakresem struktur leksykalnych 

i gramatycznych;• opanował wymowę i intonację w sposób sprawiający drobne trudności w zrozumieniu;  

PISANIE• potrafi napisać spójny, zrozumiały, zgodny z tematem tekst w odpowiednio dobranej formie;• stosuje dość szeroki zakres struktur 

gramatycznych i leksykalnych;• wypowiada się komunikatywnie, choć w jego wypowiedzi pojawiają się Nieliczne błędy gramatyczno-leksykalne, 
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interpunkcyjne i ortograficzne, które nie zakłócają komunikacji; • przeważnie potrafi dostosować styl i rejestr do założonej formy; • przeważnie 

zachowuje właściwą formę graficzną; • pisze teksty mieszczące się w granicach określonych w poleceniu lub przekracza je do +/-10%;  

SŁUCHANIE• efektywnie odbiera zróżnicowane pod względem formy komunikaty, które jednak zarówno tematycznie, jak i językowo 

korespondują z materiałem nauczania; • wyodrębnia główne, kluczowe informacje; • prawidłowo wyodrębnia główną ideę całej wypowiedzi; • 

zauważa związki między poszczególnymi częściami wysłuchanego komunikatu, wynikające jego logicznej struktury; 

• jest w stanie śledzić fabułę komunikatu, jednak jest to w dużym stopniu; zależne od samej struktury komunikatu, języka i tempa wypowiedzi; 

CZYTANIE• dąży do zrozumienia sensu komunikatu, a nie do przetłumaczenia go; • potrafi ograniczać trudności występujące w pracy z nowym 

tekstem; • potrafi wyodrębnić myśl przewodnią całego komunikatu i poszczególnych jego części; • potrafi zinterpretować komunikat argumentując 

swoje stwierdzenia faktami zaczerpniętymi treści czytanego tekstu; • znajduje odpowiednie informacje i szczegóły w tekście.  

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

MÓWIENIE• sporadycznie potrafi z powodzeniem zachować się w podstawowych sytuacjach Życia codziennego; • próbuje sformułować dłuższą 

wypowiedź, ale bywa ona niespójna lub nielogiczna; • próbuje czasem wziąć udział w dyskusji; • próbuje wypowiadać się, ale w jego wypowiedzi 

pojawiają się liczne błędy gramatyczne leksykalne, które częściowo zakłócają komunikację; • posługuje się dość wąskim zakresem struktur 

leksykalnych i gramatycznych; • opanował wymowę i intonację w sposób sprawiający trudności w zrozumieniu;  

PISANIE• potrafi napisać w większości zrozumiały tekst, lecz czasami brak w nim logicznej ciągłości i nie zachowuje on założonej formy; może 

nieznacznie odbiegać od tematu; • stosuje dość wąski zakres struktur gramatycznych;• Próbuje wypowiadać się, ale w jego wypowiedzi pojawiają 

się liczne błędy gramatyczno-leksykalne, interpunkcyjne i ortograficzne, które częściowo zakłócają komunikację; • sporadycznie potrafi 

dopasować styl i rejestr do założonej formy; • zdarza się, Że nie zachowuje założonej formy graficznej; • pisze teksty, które mogą przekroczyć 

granice określone w poleceniu do +/-20%;  

SŁUCHANIE• potrafi prawidłowo określić ogólny sens wysłuchanej wypowiedzi; • wyodrębnia informacje występujące w zrozumiałych dla niego 

kontekstach, które są wyrażone 

Zrozumiałym językiem, jednak ma trudności w wydzielaniu tylko Żądanych informacji; • może mieć trudności z rozgraniczeniem informacji 

głównych i drugorzędnych; • potrafi śledzić fabułę komunikatu tylko w wypadku, gdy jego struktura jest klarowna, język zrozumiały, a tempo 

wypowiedzi niemal dydaktyczne; • potrafi porównać usłyszane informacje z podanym tekstem lub ilustracjami; CZYTANIE• potrafi wyodrębnić 

przede wszystkim fakty, lecz nie potrafi rozgraniczyć informacji głównych od drugorzędnych ani uogólnić głównej myśli komunikatu; • w zakresie 

interpretacji czytanego komunikatu potrafi poprawnie określić jego formę; • ma wolne tempo czytania; • dąży do dosłownego przetłumaczenia 

tekstu; • wymaga stymulacji połączonej ze szczegółową instrukcją postępowania, aby określić znaczenie nieznanych słów z kontekstu; • potrafi 

Czytać samodzielnie z użyciem słownika.  
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Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:  

MÓWIENIE• z trudem potrafi zachować się w sytuacjach Życia codziennego; • próbuje sformułować dłuższą wypowiedź, która przeważnie jest 

niespójna i nielogiczna; • rzadko próbuje wziąć udział w dyskusji; • w wypowiedzi popełnia bardzo liczne błędy gramatyczne i leksykalne, które 

znaczne zakłócają komunikację; • posługuje się bardzo wąskim zakresem struktur leksykalnych i gramatycznych; • opanował wymowę i intonację 

w sposób często sprawiający trudności w zrozumieniu;  

PISANIE• potrafi napisać dłuższy tekst, lecz najczęściej brak w nim logicznej spójności i nie zachowuje on założonej formy, znacznie odbiega od 

tematu i jest trudny do zrozumienia; • stosuje bardzo wąski zakres struktur gramatycznych i leksykalnych; • w Wypowiedzi pisemnej popełnia 

bardzo liczne błędy, które znacznie utrudniają komunikację; • rzadko udaje mu się dostosować styl i rejestr do założonej formy; • rzadko zachowuje 

właściwą formę graficzną; • pisze teksty przekraczające granice określone w poleceniu o ponad 20% w górę albo w dół; 

SŁUCHANIE• próbuje prawidłowo określić ogólny sens wysłuchanej wypowiedzi, ale nie często się mu to udaje; • wyodrębnia pewne informacje 

występujące w zrozumiałych dla niego kontekstach, które są wyrażone zrozumiałym językiem, ale niekoniecznie te Żądane; • częściowo potrafi 

śledzić fabułę komunikatu, którego struktura jest klarowna, język zrozumiały, tempo wypowiedzi dydaktyczne; • może mieć kłopoty ze 

zrozumieniem poleceń nauczyciela;  

CZYTANIE• potrafi wyodrębnić niektóre fakty, lecz nie potrafi rozgraniczyć informacji głównych od drugorzędnych ani uogólnić głównej myśli 

komunikatu; • w zakresie interpretacji czytanego komunikatu sporadycznie potrafi poprawnie określić jego formę; • ma bardzo wolne tempo 

czytania; • tłumaczy tekst dosłownie; • wymaga stymulacji połączonej ze szczegółową instrukcją postępowania, aby określić Znaczenie niektórych 

nieznanych słów z kontekstu.  

 

Ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który:  

MÓWIENIE• wypowiada się w sposób niezrozumiały lub całkowicie nie na temat; • udziela błędnych odpowiedzi na pytania rozmówcy lub w 

ogóle nie odpowiada; • opanował wymowę i intonację w sposób często znacznie utrudniający zrozumienie;  

PISANIE• pisze nie na temat lub zawarte w tekście błędy uniemożliwiają komunikację; • nie potrafi dostosować stylu i rejestru do założonej formy; 

• nie zachowuje właściwej formy graficznej; • tworzy wypowiedź pozbawioną spójności i logiki przekraczającą granice określone w poleceniu 

znacznie ponad 20% w górę albo w dół;  

SŁUCHANIE• próbuje prawidłowo określić ogólny sens wysłuchanej wypowiedzi, ale mu się to nie udaje, ponieważ wyodrębnia tylko pewne 

informacje, Niekoniecznie istotne, których nie potrafi połączyć 

Ze sobą lub w ogóle nie rozumie wypowiedzi;  

CZYTANIE• potrafi wyodrębnić tylko nieliczne fakty, ale nie rozumie treści większości komunikatu; • próbuje dosłownie przetłumaczyć 

fragmenty tekstu, co znacznie utrudnia mu zrozumienie treści oraz spowalnia czytanie; • wymaga dosłownego tłumaczenia słów; • w zakresie 

interpretacji czytanego komunikatu bardzo rzadko lub wcale nie potrafi poprawnie określić jego form 
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6. Sposoby informowania uczniów i rodziców (opiekunów prawnych) o postępach w nauce. 

 

Uczniowie oraz rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do rzetelnej i systematycznej informacji na temat postępów w edukacji i rozwoju. 

1. Sposoby informowania uczniów: 

A) w sposób jasny, umotywowany i ciągły podczas zajęć dydaktycznych, 

B) za pomocą wpisów do dokumentacji ucznia, 

C) poprzez recenzje, komentarze i opisy prac klasowych oraz zadań domowych, 

D) obligatoryjnie przez nauczyciela przedmiotu przed śródrocznym oraz końcowym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.2.  

 

2.Sposoby informowania rodziców/opiekunów prawnych dziecka o jego postępach: 

A) podczas drzwi otwartych –w terminach określonych w planie wychowawczym szkoły, 

B) podczas zebrań z rodzicami, 

C) przedstawiając do wglądu prace pisemne ucznia, 

D) poprzez pisemne wezwania rodziców/prawnych opiekunów, którzy nie komunikują się z wychowawcą oraz nauczycielami przedmiotów, 

E) telefonicznie, 

F) pisemnie, na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną lub roczną -informując o przewidywanych ocenach niedostatecznych. 

 

 

7. Wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe. 

 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych obejmuje: 

- wydłużenie czasu pisania sprawdzianów, testów, kartkówek, 

- dostosowanie wymagań edukacyjnych według wskazań poradni i opracowanego przez zespół nauczycieli arkusza dostosowań edukacyjnych do 

potrzeb i możliwości ucznia, 

- dostosowanie testu do możliwości i umiejętności określonych w Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym, 

- pomniejszenie ilości zadań, zadania te są często o mniejszym stopniu trudności, test wydrukowany jest większą czcionką, uwzględnienie 

indywidualnych preferencji dotyczących sposobu poprawy sprawdzianu: ustnie, bądź pisemnie, 

- dodatkową pomoc nauczyciela (wskazówki) w czasie prac pisemnych (zadania, polecenia są głośno czytane przez nauczyciela, który może 

udzielić dodatkowych objaśnień), jak i przy odpowiedziach ustnych, 

- możliwość wykonania dodatkowych prac domowych w celu poprawy oceny. 
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