
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 
Z PODSTAW PROJEKTOWANIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 
 

I. FORMY I METODY OCENIANIA WYNIKÓW NAUCZANIA: 
1. ODPOWIEDZI USTNE 

1) Wiadomości sprawdzane w trakcie odpowiedzi ustnej obejmują materiał z trzech ostatnich 
lekcji. 

2) Za aktywność w czasie lekcji uczeń może dostać + lub ocenę, jeśli wykazuje się wiedzą na 
dany temat i wielokrotnie zabiera głos. Jeżeli uczeń uzyskał pięć plusów otrzymuje ocenę 
bardzo dobrą za aktywność na lekcjach. 

3) Kryteria oceny ustnej: 
· Ocena niedostateczna – uczeń mimo naprowadzających pytań nie udzialił prawidłowej 

odpowiedzi. 
· Ocena dopuszczająca – uczeń wykazał się minimalnymi wiadomościami przy stosowaniu 

pytań naprowadzających. 
· Ocena dostateczna – odpowiedź objęła wszystkie najważniejsze zagadnienia, ale była 

niepełna i wymagała pytań naprowadzających. 
· Ocena dobra – odpowiedź wyczerpuje dane zagadnienie z małymi usterkami językowymi 

lub treściowymi. Dopuszczalne jedno pytanie naprowadzające. 
· Ocena bardzo dobra – odpowiedź w pełni wyczerpuje temat w sposób jasny i w logicznej 

kolejności. Uczeń używa poprawnej polszczyzny i fachowej terminologii. Odpowiedź jest 
w pełni samodzielna. 

· Ocena celująca – uczeń biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu 
problemów, stosuje nietypowe rozwiązania. Uczeń używa poprawnej polszczyzny 
i  fachowej terminologii. Odpowiedź jest w pełni samodzielna. 

2. PRACE PISEMNE 
1) Po zakończeniu omawiania jednego lub kilku działów tematycznych przewidziane są 

sprawdziany pisemne zapowiadane przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Kryteria 
oceny sprawdzianu podawane są każdorazowo przed sprawdzianem. Uczeń jest zobowiązany 
do zaliczenia sprawdzianów, które w danym roku zostały określone jako ważne. 

2) Uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu lub zaliczyć sprawdzian, jeśli nie był na nim 
obecny w terminie ustalonym z nauczycielem, jednak termin poprawy powinien przypadać 
przynajmniej miesiąc przed klasyfikacją roczną. 

3) Możliwe jest przeprowadzenie kartkówki obejmującej swym zakresem trzy ostatnie lekcje, 
lub przeprowadzenie kartkówki na zakończenie bieżącej lekcji. 

3. ĆWICZENIA PROJEKTOWE I RYSUNKOWE 
1) W czasie zajęć uczniowie mogą wykonywać ćwiczenia rysunkowe, lub ćwiczenia projektowe, 

które oceniane są jako bieżąca praca na lekcji. Ćwiczenia mogą być realizowane 
indywidualnie lub zespołowo. 

2) Pewne ćwiczenia rysunkowe zadawane będą do zrobienia w ramach pracy domowej. Prace 
oddane po ustalonym terminie mają obniżoną ocenę. 

3) W ramach zajęć prowadzone będą większe projekty, których zaliczenia warunkuje 
otrzymanie pozytywnej oceny śródrocznej lub rocznej. Projekty oddane po ustalonym 
terminie mają obniżoną ocenę. 



4. INNE 
1) Prowadzenie zeszytu. 
2) Samodzielne referaty, prezentacje i inne opracowania. 
3) Ćwiczenia kosztorysowe 

 
II. KRYTERIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ 
1. Ocena niedostateczna 

· Brak podstawowej wiedzy i umiejętności; 
· Brak systematyczności w nauce i nieumiejętność organizacji pracy własnej; 
· Nie zaliczenie wymaganych sprawdzianów;  
· Nie zaliczenie wymaganych prac rysunkowych lub projektowych 

2. Ocena dopuszczająca 
· Mimo braków uczeń opanował podstawowe wiadomości i umiejętności w stopniu 

pozwalającym na kontynuowanie nauki; 
· Uczeń jest w stanie przy pomocy nauczyciela wykonać typowe zadania, nie wymagające 

dużej biegłości; 
· Projekt wykonany jest z błędami, ale takimi, które nie dyskwalifikują pracy. Forma 

projektu pozostawia wiele do życzenia. 
· Wymagane sprawdziany zaliczone są przynajmniej na ocenę dopuszczającą. Jeden 

sprawdzian może zostać niezaliczony. 
3. Ocena dostateczna 

· Uczeń opanował wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe do nauczenia; 
· Uczeń wykazuje niewielkie zrozumienie związków między poszczególnymi treściami; 
· Uczeń jest w stanie rozwiązać typowe zadanie projektowe w stopniu dostatecznym; 
· Projekt wykony jest z niewielkimi błędami, ale przedstawia rozwiązania o niewielkim 

stopniu trudności; 
· Wymagane sprawdziany są zaliczone co najmniej na oceną dopuszczającą 

4. Ocena dobra 
· Wypowiedzi ucznia są samodzielne, zawierają większość wymaganych treści, uzywana 

jest fachowa terminologia; 
· Uczeń potrafi zastosować zdobyte wiadomości w praktyce, realizując zadania o większym 

stopniu skomplikowania; 
· Forma i treść projektu wskazuje na dobre opanowanie widomości i umiejętności 

potrzebnych do jego wykonania; 
· Uczeń właściwie organizuje pracę, sporadyczne przypadki niesystematyczności, 
· Wszystkie wymagane sprawdziany są zaliczone co najmniej na ocenę dostateczną. 

5. Ocena bardzo dobra 
· Materiał programowy uczeń opanował w stopniu bardzo dobrym; 
· Wypowiedzi są wyczerpujące i świadczą o zrozumieniu związków między faktami; 
· Uczeń rozwiązuje zadania o dużym stopniu skomplikowania; 
· Forma i treść merytoryczna projektu nie budzą zastrzeżeń; 
· Wszystkie sprawdziany są zaliczone na oceną co najmniej dobrą; 
· Uczeń systematycznie pracuje i starannie prowadzi dokumentację. 

 



6. Ocena celująca 
· Uczeń opanował w bardzo dobrym stopniu wiadomości i umiejętności; 
· W działaniach ucznia widać wyraźne zainteresowanie przedmiotem; 
· Do rozwiązań projektowych podchodzi w sposób twórczy; 
· Forma i treść projektu są oryginalne; 
· Uczeń zaliczył wszystkie sprawdziany na ocenę co najmniej bardzo dobrą; 
· Uczeń starannie prowadzi dokumentację. 

 
III. DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DO INDYWIDUALNYCH 

POTRZEB I MOŻLIWOŚCI UCZNIÓW 
Indywidualizacja pracy z uczniem polega na dostosowaniu warunków, środków, metod i form 
kształcenia do potrzeb i możliwości uczniów, uwzględniając zalecenia zawarte w opiniach, 
orzeczeniach oraz obserwację uczniów.  

1. Uczniowie z dysleksją – dostosowanie wymagań edukacyjnych: 
· Wydłużenie czasu pracy; 
· Dodatkowe instrukcje, naprowadzanie, pokazywanie na przykładach; 
· Wspieranie emocjonalne; 
· Nie należy krytykować i oceniać negatywnie wobec klasy; 
· Podczas oceniania brać przede wszystkim pod uwagę stosunek ucznia do przedmiotu, 

jego chęci, wysiłek, przygotowanie do zajęć w materiały i niezbędne pomoce. 
2. Uczeń zdolny – dostosowanie wymagań edukacyjnych: 

· Indywidualizacja ćwiczeń,  
· Powierzanie odpowiedzialnych zadań; 
· Tworzenie sytuacji dydaktycznych, które będą dla ucznia wyzwaniem, i źródłem 

satysfakcji. 
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