
KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO 

1.Temat projektu: Ważę za dużo? A może mieszkam na niewłaściwej planecie? 

2. Imię i nazwisko nauczyciela: Silvija M. Teresiak 

3. Termin realizacji: maj 2018 r.  

4.Czas realizacji: 8 miesięcy 

5.Wielkość grupy : 4 osoby 

6. Cele projektu (rozwiązanie konkretnego problemu):  

 odkrywanie praw fizyki poprzez: doświadczenia, pokazy, eksperymenty, 

 zamiana roli ucznia z biernego słuchacza na aktywnego badacza, 

 -rozbudzenie zainteresowania fizyką i astronomią oraz popularyzowania jej, 

 -zdobycie i poszerzenie wiedzy z fizyki, 

 -rozwijanie umiejętności wykonywania pokazów, eksperymentów i ćwiczeń, 

 -rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystania narzędzi i metod technologii 

informacyjnej i komunikacyjnej do przygotowania prezentacji  

 kształtowanie umiejętności rozumowania i wnioskowania, 

  rozwijanie twórczego myślenia, 

  kształtowanie umiejętności porządkowania, wyszukiwania i wykorzystania informacji 

z różnych źródeł, 

  kształtowanie umiejętności komunikacji, pracy zespołowej i prezentacji na forum, 

  rozbudzenie w uczniach pomysłowości i samodzielności przy konstrukcji pomocy 

używanych w doświadczeniach. 

Po zapoznaniu się z tematem projektu, uczniowie uwzględniając swoje predyspozycje 

i możliwości dokonują podziału pracy. 

Zadania: 

 uczniowie wyszukują dla siebie pokazy, eksperymenty i doświadczenia, które chcą 

zaprezentować, 

 wykonują potrzebne pomoce, 

 przeprowadzają doświadczenia i sprawdzają ich wykonalność, 

 wyszukują, selekcjonują i analizują informacje wyjaśniające z punktu widzenia fizyki 

wybrane przez siebie ćwiczenia   i   pokazy 

 przygotowują scenariusz przedstawienia (w postaci lekcji) w czasie, którego będą 

wykonywali wcześniej przygotowane eksperymenty, pokazy i doświadczenia, 

 opisują swoje doświadczenia i pokazy oraz tworzą prezentacje multimedialne, 



 wykonują zdjęcia, filmy i plakaty związane z pokazem swoich doświadczeń. 

7.Czy projekt dotyczy treści nauczania z podstawy programowej?         TAK        NIE  

8. Proszę wymienić przedmiot(y) i treści podstawy programowej, które będą realizowane 

podczas projektu.  

Fizyka z astronomią, informatyka, język polski 

Cele kształcenia - wymagania ogólne 

1. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania 

prostych zadań - obliczeniowych. 

2. Przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników, 

III. Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą 

poznanych praw i zależności fizycznych, 

1. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów (w tym 

popularno-naukowych). 

9.Czy projekt będzie wykraczać poza treści podstawy programowej?       TAK      NIE  

10.Czy projekt będzie miał charakter interdyscyplinarny?                            TAK      NIE  

11.Planowane efekty :  

• Dla uczniów: rozwiniecie twórczego myślenia, poszerzenie i utrwalenie wiadomości 

dotyczących fizyki 

• Dla szkoły: możliwość wykorzystania efektów na lekcji fizyki – wzbogacenie warsztatu 

12.Sposób prezentacji : prezentacja na forum klasy i zaproszonych gości. 

13.Kryteria oceny :  

- właściwe zaplanowanie pracy, 

- zaangażowanie wszystkich członków zespołu, 

- wykorzystanie informacji z różnorodnych źródeł,  

- zgodność z tematem, 

- kreatywność, oryginalność, 

- systematyczność pracy, 

- przestrzeganie ustalonych terminów konsultacji, 

- prezentacja efektów pracy. 

 

 

 

 



Wzór 2 (wypełnia zespół) 

KARTA PRACY ZESPOŁU. 

Temat projektu.  

 

Zespół 

uczniowski 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

Podpisy 

uczniów. 

(zobowiązanie 

do realizacji 

projektu) 

Nauczyciel 

opiekun 

(imię nazwisko nauczyciela) (podpis 

nauczyciela) 

 

Problem (problem, którego rozwiązaniem zajmuje się zespół uczniów np. Jak 

zwalczać objawy nietolerancji wśród nas ?) 

Główne cele. 

(czego chcemy 

się dowiedzieć) 

 

Etapy realizacji projektów. 

Główne zadania. Działania. Uczniowie 

odpowiedzialni. 

Terminy 

realizacji. 

Informacje o 

wykonaniu. 

 1    

2    

3    

j.w. 1    

2    

3    

 



Wzór 3 (wypełnia zespół po prezentacji) 

PUBLICZNE PRZEDSTAWIENIE REZULTATÓW PROJEKTU. 

Termin  

prezentacji. 

 

Miejsce 

prezentacji. 

 

Forma 

prezentacji. 

 

Udział 

członków 

zespołu. 

 

 

Odbiorcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisy członków zespołu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wzór 4 (wypełnia uczeń). 

 

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

 

Klasa………………………. 

 

Deklaracja przystąpienia do udziału w projekcie edukacyjnym. 

 

 

Temat projektu. 

 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Imię i nazwisko opiekuna projektu……………………………………………………. 

 

Podpis opiekuna projektu……………………………………… 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z celami i sposobami realizacji projektu, znam swoje 

zadania oraz zasady oceny mojego udziału w projekcie edukacyjnym. 

 

 

Kłodawa…………………………………… 

                     /data/ 

 

 

 

 

 

                                                                    Podpis ucznia……………………………… 

 

 

                        Podpis rodzica/ prawnego opiekuna…………………………………… 



Wzór 5 /wypełnia nauczyciel/ 

Karta oceny realizacji projektu. 

Imię nazwisko ucznia; 

Temat projektu: 

Termin prezentacji: 

Etapy realizacji projektu Umiejętności ucznia Ocena punktowa 0-1 

Wybór problemu, formy 

działania oraz zaplanowanie 

pracy nad  projektem. 

Precyzyjnie formułuje temat  

Określa cele projektu  

Ma wpływ na zawartość merytoryczną pracy  

Podejmuje decyzje w sprawach grupy  

Wykazuje motywacje do podjęcia działań  

Realizacja zaplanowanych 

działań 

Analizuje własne możliwości  

Poszukuje informacji z różnych źródeł  

Selekcjonuje i krytycznie przetwarza informacje  

Twórczo rozwiązuje problemy  

Pozyskuje sojuszników  

Prezentacja i podsumowanie Wybiera adekwatną do projektu formę prezentacji  

Efektywnie wykorzystuje czas prezentacji  

Wzbudza zainteresowanie innych uczniów  

Komunikuje się ze słuchaczami  

Ciekawie opracowuje materiały wizualne  

Praca w grupie Terminowo wywiązuje się z podjętych zadań  

Współpracuje w zespole  

Wykazuje się inicjatywa i orginalnością  

Dąży do rozwiązywania konfliktów  

Dokonuje samooceny   

Suma punktów Możliwych do uzyskania Uzyskanych 

 20  

Stwierdzenie  uogólniające: 

 

Uczeń uzyskał punktów………… co stanowi …………%    -        zaliczył udział w projekcie 

Data podpis nauczyciela 

Uczeń uzyskał punktów………… co stanowi ………..%     -      nie zaliczył udziału w  projekcie 

Data podpis nauczyciela 

Przyjęte kryteria; 

0% - 49% - nie zaliczył udziału w projekcie 

50% - 100%-  zliczył udział w projekcie 

 



Wzór 6 / wypełnia uczeń/ 

 KARTA SAMOOCENY UCZNIA  

 

Imię i nazwisko: ......................................................................................  

 

Zastanów się nad swoim udziałem w projekcie i dokonaj samooceny, stawiając krzyżyk 

w odpowiedniej rubryce. 

 

Co oceniam? Radzę sobie 

świetnie  

Radzę sobie dobrze Muszę nad tym 

popracować 

Aktywność  

 

   

Pomysłowość  

 

   

Staranność  

 

   

Samodzielność  

 

   

Pomoc innym  

 

   

Współpraca w grupie  

 

   

Wywiązywanie się z  

przydzielonych 

zadań 

   

 

 

 

 

 

 

 


