
KARTA OCENY PRACY do tematu C: Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju dwóch wybranych gmin

............................................................................................. ................................................................................................
Imię i nazwisko ucznia Nazwa szkoły

KRYTERIA OCENY PRACY
Maksymalna 

liczba punktów 
do zdobycia

Ocena 
Komisji 
Szkolnej

Ocena 
jurora KO Uwagi

Trafność wyboru gmin i sformułowania tytułu pracy, w tym: 10
trafność wyboru gmin (typ gmin, zbliżona liczba ludności) 3
wyjaśnienie powodu wyboru gmin, kompletność podanych argumentów za wyborem 3
sformułowanie tematu pracy, jego atrakcyjność 2
poprawność terminologiczna tytułu pracy, adekwatność tytułu do treści pracy 2
Umiejętność charakterystyki gospodarki, w tym: 15
opis dostępności komunikacyjnej gmin 2
odpowiedni dobór informacji do charakterystyki gospodarki pod względem liczby pracujących i 
liczby podmiotów gospodarczych 4

odpowiedni dobór informacji do charakterystyki zróżnicowania branżowego gospodarki 4
zwięzły opis największych podmiotów gospodarczych 3
krótka charakterystyka źródła utrzymania ludności tych gmin 2
Oryginalność charakterystyki porównawczej i umiejętność formułowania wniosków, w 
tym: 15

oryginalność charakterystyki 3
umiejętności porównawcze 5
umiejętność wyciągania wniosków 5
odpowiedni dobór źródeł 2

Oryginalność i wnikliwość porównania barier i czynników rozwoju obydwu gmin, w tym: 15

charakterystyka barier rozwoju 3
charakterystyka czynników rozwoju 3
oryginalność porównania barier i czynników 4
wnikliwość porówania barier i czynników 5
Zakres i poprawność dokumentacji statystycznej i graficznej, w tym: 20
dobór ilustracji (mapy, fotografie, tabele, diagramy, wykresy, schematy, itp.) do prezentowanych 
treści 4

poprawność i estetyka wykonywanych map, fotografii, tabel, diagramów, wykresów, schematów 
i innych ilustracji 4

jakość materiałów pomiarowych, obliczeniowych i kartograficznych wykorzystanych w pracy 4

różnorodność materiałów pomiarowych, obliczeniowych i kartograficznych wykorzystanych w 
pracy 4

poprawność analizy załączonych materiałów pomiarowych, obliczeniowych i kartograficznych 4

Formalna strona opracowania: poprawność językowa i ortograficzna, umiejętność 
zestawiania źródeł, przypisy, konstrukcja opracowania, w tym: 20

konstrukcja pracy: poprawność podziału na rozdziały, logika ich układu, zamieszczenie wstępu i 
podsumowania/wniosków 4

strona redakcyjna: poprawność strony tytułowej, poprawność numeracji rozdziałów, spisu treści, 
zestawienia literatury, wykazu ilustracji, załączników, itp. 4

organizacja strony: odpowiednia liczba znaków, dobór czcionki (rodzaj i wielkość), numeracja 
stron, odpowiednie rozmieszczenie ilustracji, przejrzystość, itp. 4

poprawność ortograficzna, stylistyczna, interpunkcyjna 4
umiejętne powoływanie się na źródła, cytowanie cudzych wypowiedzi, sposób wykonania 
przypisów 4

Walory dodatkowe pracy według oceny nauczyciela / jurora:
Nauczyciel wypisuje i uzasadnia walory nie wyszczególnione w szczegółowych kryteriach pracy. 
W szczególności należy zwrócić uwagę na uwzględnienie w pracy ewaluacji przedstawionych 
wyników badań. Nie należy przyznawać punktów za zaangażowanie ucznia w wykonanie pracy.
Uwaga! Za każde dodatkowe kryterium można przyznać od 1 do 3 punktów, w sumie za 
wszystkie dodatkowe nie więcej niż 5.
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