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ZASADY ZADAWANIA PRAC DOMOWYCH W NASZEJ SZKOLE 

 (OD ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO REALIZUJĄCEGO ROCZNE 

OBOWIĄZKOWE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE DLA 

DZIECI 6-LETNICH DO KLASY 8) 
 

„Ucz mądrego, a stanie się mędrszy” 

 

Zasady definiują zadanie domowe jako doświadczenie kształcące zadane przez 

nauczyciela do wykonania w godzinach pozalekcyjnych, które uzupełnia 

 i wzbogaca przebieg nauczania i rozwoju każdego ucznia. 

 

Właściwości Odrabiania Zadań Domowych 

 

Nie wymaga się codziennego zadawania prac domowych. Zadanie domowe 

musi nawiązywać bezpośrednio do materiału przerabianego w klasie i powinno 

posiadać następujące cechy: 

 

-  być znaczące i istotne;  

-  być tak zaplanowane, aby nie przeciążyć uczniów; 

-  być jasno sformułowane przez nauczyciela i zrozumiane przez uczniów; 

- być w odpowiedni sposób zróżnicowane, aby zaspokoić wymogi nauki 

uczniów; 

-  być sprawdzane na czas. 

 

Zadania domowe niekoniecznie muszą się ograniczać do zadań wykonywanych 

na piśmie. Mogą być zadane inne czynności, takie jak na przykład ćwiczenia, 

obserwacja, powtarzanie, przeprowadzanie wywiadu, zbieranie informacji 

i uczenie się. 
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Rodzaje Często Zadawanych Prac Domowych 

 

RODZAJ DEFINICJA POŻĄDANY REZULTAT 

Odrabianie lekcji Wszystkie prace zadane 

po wyjaśnieniu lekcji, 

które są rozpoczęte w 

szkole, a skończone w 

domu 

Pomaga uczniom w 

nadążeniu za 

programem 

dydaktycznym  

Ćwiczenia Wszystkie zadania 

domowe, które 

powtarzają i wdrażają 

umiejętności i pojęcia 

opanowane w klasie 

Pomaga uczniom 

rozwijać nowo nabyte 

umiejętności i utrwalać 

pojęcia 

Zadania Przygotowawcze Wszystkie zadania 

domowe, które 

przygotowują ucznia do 

nowych tematów albo do 

zbliżających się 

sprawdzianów/ 

egzaminów 

podsumowujących 

Wymaga od uczniów 

zbierania informacji albo 

przedmiotów w celu 

przygotowania się do 

nauki albo 

przygotowania się do 

testów, prezentacji, 

przedstawień, itp. 

Prace nadprogramowe/ 

Projekty/ Większe prace 

Szkolne 

Każda praca, która 

wprowadza uczenie się 

w nowym kontekście 

albo integruje/rozszerza 

materiał uczony w klasie 

Zaczęca uczniów do 

rozwiązywania 

problemów, myślenia 

twórczego, a zarazem 

logicznego 
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Procedury Szczegółowe 

Zerówka: Badania naukowe wskazują na silny związek pomiędzy zaangażowaniem 

się rodziny, a osiągnięciami ucznia. 

Uczenie się poza klasą w dla dzieci podlegających 

rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu 

(tzw. „0”) powinno składać się z zabawy, rozmowy, 

słuchania, ogladania i czytania razem. Nauczyciele mogą 

zasugerować inny sposób uczenia się poza klasą 

Uczniowie zerówki nie 

będą mieć zadawanych 

lekcji 

Podstawówka(klasy1-3): Badania naukowe wskazują na silny związek pomiędzy 

osiągnięciami ucznia klas podstawowych, a codziennym wspólnym czytaniem lub 

czytaniem na głos. 

Zadania domowe w klasach niższych powinny najczęściej 

przybierać formę czytania, zabawy, dyskusji, słuchania, 

oglądania i zajęć interakcyjnych. 

Codzienne zadania 

domowe należy w sumie 

ograniczyć do  średnio 

20 minut. 

Klasy 4-5: Badania naukowe wskazują, że zadania domowe są korzystne dla 

uczniów, szczególnie w odniesieniu do stosunku uczniów do szkoły i nauki 

Zadania w klasach 4-5 mogą przybierać formę prac 

samodzielnych. 

Codzienne zadania 

domowe należy w sumie 

ograniczać do średnio 

40 minut 

Klasy 6-7: Badania naukowe wskazują, że zadawanie lekcji uczniom w klasach 

średnich może się przyczyniać do poprawy w osiągnięciach 

Zadania domowe powinnny być tak zaplanowane, aby 

uniknąć przeciążenia 

Codzienne zadania 

domowe (ze wszytkich 

przedmiotów) należy w 

sumie ograniczyć do 

średnio 60 minut. 

Klasy 8: Badania naukowe wskazują, że korzyści z zadawania prac domowych są 

największe w ostatniej klasie Szkoły Podstawowej 

Zadania domowe powinny być tak zaplanowane, aby 

uniknąć przeciążenia. 

Zadania domowe 

powinny być ograniczane 

do 20 minut dziennie z 
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każdego przedmiotu. 

 

Pomagając Dzieciom w Zadaniach Domowych: 

 

Wskazówki przydatne, gdy rodzina pomaga dziecku z odrabianiem lekcji: 

 

1. Nie zadajemy prac domowych na dni wolne od zajęć edukacyjnych, 

soboty, niedziele i święta a także na okres ferii zimowych i letnich. 

2. Wyznaczamy czas każdego dnia po szkole, kiedy dziecko będzie 

odrabiało lekcje. 

3. Bądźmy gotowi pomóc dziecku, ale nie odrabiajmy za nie lekcji. 

4. Rozmawiamy z dziećmi o tym co działo się w szkole, okazując im nasze 

zainteresowanie ich nauką. 

5. Czytajmy różne materiały naszym dzieciom na głos, a także wspólnie z 

nimi.  

6. Pokażmy jak stosujemy czytanie, pisanie i liczenie do codziennych zajęć, 

na przykład czytając gazety, sporządzając listy zakupów, obliczając i 

rachując koszty. 

7. Zapewnijmy młodszym dzieciom zajęcia praktyczne takie jak 

przygotowanie jedzenia, plastyka i zajęcia artystyczne, zabawy w gry 

słowne i literowe. 

8.  Ograniczamy czas do oglądania telewizji i inny „czas na technologię”, 

szczególnie jeśli dziecko ma problemy z kończeniem prac szkolnych. 

9. Skontaktujmy się z nauczycielem naszego dziecka, jeśli niepokoimy się o 

jego zadania domowe. 


