
Ankieta dla nauczyciela języka polskiego kierującego
z trudnościami o charakterze dysteksji, dysgrafii

do poradni ucznia
i dysortografii

fficzy zgłaszane trudności ucznia mają charakter dysleksji (dysgrafii, aysortograrii;.

lmię i

Szkoła

nazwisko ucznia

Klasa

1. Funkcjonowanie ucznia na lekcji:
. udzial w lekcji - aktywny, bierny;
' wYkonYwanie zadań i Poleceń skoncentrowany, nieskoncentrowany, chętnie, niechętnie,

finalizowanie pracy, porzucanie;
' oznaki zmęczenia lub zniecierpliwienia ziewanie, przeciąganie się, vlzdychanie, kĄsanie,

komentolvanie;

2. Wypowiedzi ustne:
. VI/moV/a
. aklylvnosć slowna

J.

tempo móvlienia

',vYpo r,l it:dz i

f ormulo,,,,,ani e myśli

Wypolviedzi pisemne:
lv poró,,,,neniLr z ustnymi -
t resc

pra,",,idic1,1a, lvadlii;a, ar-iykulacja staranna, niestaranna;
elok,,.,,enlny, chę|nie zabiera glos, malomó,łny,
tvypo,,.liada się niechętnie;
nornialne, zbyt l,,olne, zbyt szybkie;
zgodne z ternatem, niezgodne, pełile, zdaylko,,.re, płynne,
z .,l,,,ypelniaczami", uporządkov,lane, spójne, chaotyczne;
z lair,,oscią, ż tiu.Jem, logicznie, precy,zyjnie, nieporadnie,
niejrsn,l, przejr:yście,

lepsze, slaLlsze. na tym samym poziomie,
z9,ldrla z ternaiem, niezgoclna, vl/yczeprJjąca, praca uboga
treścio,.,,,o, sarnodzielna, tlvórcza, oryginalna, ocJt,,vórcza;
spójna chaotyczna, dygresyjność, nai,,roty myślo,rle,
uporzadkc,,, t ana, b ez r.vel,in ę trZnego plan u,

bogact,,vo slo,,vnika. nieporaclnośc ięzykolla, ięzyk pisany,
język mó,lliony, \!1racenia potoczne, styl popra,,,iny,

. konrpozyc ja

. slyl

s tyl nie,,,ła śc i,ły, indy,,vidua lny, sfo rmulo,,,ia nia podręcz niko,łe;
grarnaiYka - blęcly skladriiolve, (kolejnośc ln7razó,,,l, gi-anica zdania)

niepral,iidio,,,ie lącz enie u,,y r azó,,v tv zvliąz l..i, blęcly f leksy jne 
;

najczęslsze zastrzezenia do l,ry,praco,,,,,ań cloly,cza



1. Technika pisania:
. postawa przy pisaniu -. vispółruchy przy pisaniu
. lempo pisania
. grafika pisma

. estetyka zeszytów

5. Pisownia:
. btędy specyficzne

. blędy ońograficzne - często zadko sporadycznie

kladzie się na ławce, po,dpiera głowę;
dotyczą: lwarzy, ust, języka, całego ciała, nóg, rąk;
równe, nierówne, powolne, szybkie, impulsywne;
pisnroczytelne, nieczytelne, poprawki, skreślenia,
pismo stałe, zmienne, litery kształtne, uproszczono,
pismo regularne, rytmiczne, zabuzone;
zadbane, estetyczne, nieestetyczne, (kreślenia,
,,twórczość rysunkowa", zagięte rogi, częsta zmiana
zeszytu, brak zeszytu bądź notatek;

gubienie, dodawanie liter, mylenie kształtu, mylenie
brzmienia, kierunku, odwracanie titer,
ubezdźwięcznianie, nieprawidłowe zmiękczanie;

w wyrazach z pisownią nieuzasadnioną
w wyrazach z pisownią uzasadnioną
przeciętna ilośc błędów w dyktandach
przeciętna iłość błędów w wypracowaniach
teoretyczna znajomośc norm ońograficznych
praktyczna umiejętnośc skozystania z reguł
umiejętność i naln7k korzysłania ze slownika ort

bdb,

bdb,
db,

db,

dst,

dst,
mrn. ndst.
mrn, ndst.

6 Oceny sródsemestralne z języka polskiego:
. dyktanda
. vJypracolrania domowe
. V,}pracol./ania szkolne
. odpolviedzi uslne

7. Czytanie:
. ternpo czytania głośnego
. j..lkośc czytania
. s|opleń zrozunlienia czytanego
. trrniejętnośc samodzielnej pracy

głośno tekstu

z lekstem

B. Dotyczasolve formy doskonatenia umiejętności pisania, czytania:
' zesPÓł vlYrównyvlania wiedzy, indywidualna praca pod kierunkiem iolonisty, korepetycje,

pomoc rodzicólv, samodzielna praca ucznia, zajęcia reedukacyjne w poradni.

9. Które z PoniŻszych cech charakteryzują kierowanego do poradni ucznia:
' sYstemalYcznY, zdyscyplinol,iany, odpolviedzialny, pracolvity, ambitny, samodzielny, twórczy,

indYv'lidualnY, ahYwnY, poszukujący dróg przezwycięzenia trudności, nastar,iiony zadaniowo,
otllańy umysł, ciekaylośc poznawcza.

10. lnne Uwagi nauczyciela (ul tym oświadczenie, że uczeń wykazuje się
znajomością zasad pisowni).
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