
I   KARTA  OCENY  PROJEKTU  I  PREZENTACJI  PROJEKTU  EDUKACYJNEGO 

realizowanego w roku szkolnym  ……….………..……… 

Numer tematu w „Zestawie szkolnym”: ……………… 

Temat projektu: ………..……………………………………………………………………………….………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Termin prezentacji: ……………………………………………………….. 

Imiona i nazwiska uczniów: …..……………………………………………………………………………………. 

………………………………………….…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………….…………………………………………………………… 

Tabelkę wypełniamy następująco: 

 W wybranej kolumnie wpisujemy  punkty 

 W ocenie prezentacji projektu bierzemy pod uwagę elementy, które odpowiadają wybranej formie prezentacji projektu. 

Etapy realizacji projektu Doskonale Średnio Słabo Brak działań 

Liczba przyznanych punktów 3p 2p 1p 0p 

1. Zaplanowanie pracy nad projektem -  gotowość 

ucznia do przyjęcia na siebie zadań. 

    

2. Realizacja zaplanowanych działań: 

a) zaangażowanie członków zespołu 

    

b) poszukiwanie informacji z różnych źródeł     

c) poziom prezentowanych informacji     

d) twórcze rozwiązywanie problemów     

e) pozyskiwanie sojuszników do realizacji projektu     

3. Terminowość wykonywanych zadań     

4. Ocena zespołowej pracy uczniów     

7. Prezentacja projektu: 

a) zgodność z tematem 

    

b) poprawność językowa     

c) posługiwanie się słownictwem właściwym dla  tematu     

d) operowanie głosem     

e) materiały pomocnicze     

f) oryginalność prezentacji     

g) poziom prezentowanych informacji     

h) inne     

Ocena ogólna     

          -1- 



 

Projekt  edukacyjny  ( przedmiotowy )  można  ocenić oceną  cząsteczkową zgodnie                 

z  wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania. Ilość zdobytych przez uczniów punktów 

wyrażając w procentach: 

100% - 95% - ocena celująca 

94 % - 90% - ocena bardzo dobra 

89 % - 75% - ocena dobra 

74% - 51% - ocena dostateczna 

50% - 31% - ocena dopuszczająca 

30% - 0% - ocena niedostateczna 

 

 

 

Ostrołęka ,dn. ……………………………….           ..…….…………………………………….. 

                    czytelny podpis nauczyciela-opiekuna projektu 
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II       KARTA  OCENY  UDZIAŁU  UCZNIA  W  PROJEKCIE  EDUKACYJNYM 

 

Imię i nazwisko ucznia …………………………………………..…………………………………………………. 

 

Tytuł projektu edukacyjnego …………………………………………………………………………...................... 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

          1. Udział  w pracy nad projektem  w ocenie zachowania ucznia * 

 

wzorowa 

Uczeń wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach 

realizacji projektu gimnazjalnego , wspomagał członków zespołu w realizacji 

poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się umiejętnością dokonania 

krytycznej samooceny i wyciągania wniosków. 

 

bardzo dobra 

Uczeń był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego 

współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana 

życzliwością. 

 

dobra 

Uczeń współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, prawidłowo pełniąc 

stawiane przed sobą i zespołem zadania. 

 

poprawna 

Uczeń współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając 

stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na 

prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu. 

 

nieodpowiednia 

Uczeń mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie 

wywiązał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia 

w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu. 

 

naganna 

 

Uczeń nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu gimnazjalnego. 

*właściwe zakreślić 

 

2. Określenie udziału ucznia w pracy nad projektem  edukacyjnym : 

uczestniczył / nie uczestniczył 

 

 

Ostrołęka ,dn. ……………………………….           ..…….…………………………………….. 

                    czytelny podpis nauczyciela-opiekuna projektu 

 

 


