
Przedmiotowy system oceniania z historii w klasach IV-VI  

 

 

Kontroli i ocenie podlegają prace pisemne, wypowiedzi ustne, prace praktyczne. 

 

1. Pisemne: 

- odpowiedź na pytania, 

- rozwiązywanie wskazanych zadań, wykonywanie ćwiczeń, 

- sprawdziany, kartkówki. 

 

2. Ustne: 

- kilkuzdaniowa wypowiedź, 

- udział w dyskusji, 

- prezentacja pracy własnej i grupy. 

 

3. Praktyczne: 

- niewerbalny wytwór pracy (np. album, słownik), 

- gromadzenie i segregowanie materiałów, 

- praca plastyczna, 

- posługiwanie się mapą, słownikiem, tekstem źródłowym, 

- współpraca w grupie,  

- samokształcenie. 

 

4. Przedmiotem oceny są: 

- wiadomości (wiedza), 

- umiejętności, 

- postawa- aktywność. 

 

 

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE 

KLASA IV 
 

OCENA CELUJĄCA 

 

Uczeń: 

- posiada wiedzę wykraczającą poza obowiązujący program nauczania dla klasy IV, 

- biegle wykorzystuje zdobytą wiedzę, by twórczo rozwiązywać nowe problemy, 

- twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, 

- aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym, 

- samodzielnie rozwiązuje problemy omawiane na lekcji, 

- potrafi samodzielnie dotrzeć do różnych źródeł oraz informacji i w oparciu o nie rozszerzyć 

swą wiedzę historyczną, 

- potrafi na forum klasy zaprezentować wyniki swoich prac poznawczych, 

- zna i rozumie podstawowe pojęcia historyczne, poprawnie posługuje się kategoriami 

historycznymi (myślenie przyczynowo- skutkowe), 

- wyraża własne zdanie, popiera je właściwą i logiczną argumentacją, 

- posługuje się poprawną polszczyzną, uczestniczy w konkursach historycznych. 

 

 

 



 

OCENA BARDZO DOBRA 

 

Uczeń: 

- opanował pełny zakres wiadomości przewidziany programem nauczania dla klasy IV, 

- dociera samodzielnie do źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela, 

- aktywnie uczestniczy w lekcji, 

- postawione problemy i zadania rozwiązuje samodzielnie, 

- rozwiązuje zadania dodatkowe i potrafi samodzielnie zaprezentować ich wynik na forum 

klasy, 

- poprawnie posługuje się poznanymi pojęciami, dostrzega przyczyny i skutki wydarzeń 

historycznych. 

 

OCENA DOBRA 

 

Uczeń: 

- opanował umiejętności i wiadomości przewidziane programem nauczania w klasie IV w 

stopniu zadowalającym, 

- potrafi korzystać z zaprezentowanych na lekcji źródeł informacji, 

- postawione zadania i problemy rozwiązuje samodzielnie lub, w przypadku zadań 

trudniejszych, pod kierunkiem nauczyciela, 

- aktywnie uczestniczy w lekcji, 

- dostrzega przyczyny i skutki wydarzeń historycznych. 

 

OCENA DOSTATECZNA 

 

Uczeń: 

- opanował podstawowe elementy wiadomości programowych pozwalające mu na 

zrozumienie najważniejszych zagadnień przewidzianych w programie klasy IV, 

- potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji, 

- potrafi wykonywać proste zadanie, 

- w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadowalającym. 

 

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 

 

Uczeń: 

- posiada poważne braki w wiedzy, które jednak nie przekreślają możliwości dalszej nauki, 

- przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudnośći, 

- prace wykonuje chętnie, na miarę swoich możliwości, 

- konstruuje krótkie, dwu-, trzyzdaniowe wypowiedzi. 

 

OCENA NIEDOSTATECZNA 

 

Uczeń: 

- nie opanował podstawowych wiadomości, a braki są tak duże, że uniemożliwiają mu 

kontynuowanie nauki, 

- nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zadania o niewielkim stopniu 

trudności i wykonać najprostszych zadań. 

  



WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE 

KLASA V 
 

OCENA CELUJĄCA 

 

Uczeń: 

-posiada wiedzę wykraczającą poza zakres materiału programowego klasy V w odniesieniu 

do danego zagadnienia, 

- zna dzieje własnego regionu w stopniu wykraczającym poza materiał poznany w czasie 

lekcji, 

- systematycznie wzbogaca swoją wiedzę poprzez czytanie książek, 

- aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym, 

- zna i rozumie podstawowe pojęcia historyczne, potrafi nie tylko poprawnie rozumować 

kategoriami ściśle historycznymi (przyczyny- skutki), ale również umie powiązać 

problematykę historyczną z zagadnieniami poznanymi w czasie lekcji, 

- wyraża własne zdanie i popiera je właściwą i logiczną argumentacją.   

 

OCENA BARDZO DOBRA 

 

Uczeń: 

- opanował pełny zakres wiadomości przewidziany programem nauczania dla klasy V, 

- sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł 

informacji, 

- wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji, 

- samodzielnie rozwiązuje postawione przez nauczyciela problemy i zadania, posługując się 

nabytymi umiejętnościami, 

- rozwiązuje dodatkowe zadania o średnim stopniu trudności, 

- posiada wiedzę z dziejów własnego regionu w stopniu zadowalającym, 

- potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo- skutkowych, wykorzystując 

wiedzę przewidzianą nie tylko z zakresu historii i społeczeństwa, ale również przedmiotów 

pokrewnych. 

 

OCENA DOBRA 

 

Uczeń: 

- opanował materiał w stopniu zadowalającym, 

- potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji, 

- umie samodzielnie rozwiązywać typowe zadania i problemy, natomiast zadania o stopniu 

trudniejszym wykonuje pod kierunkiem nauczyciela, 

- jest aktywny w czasie lekcji, 

poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo- skutkowych, 

- zna najważniejsze wydarzenia z dziejów regionu. 

 

 

OCENA DOSTATECZNA 

 

Uczeń: 

- opanował podstawowe elementy wiadomości programowych pozwalające mu na 

zrozumienie najważniejszych zagadnień przewidzianych w programie klasy V, 

- potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji, 



- potrafi wykonać proste zadania, 

- zna niektóre wydarzenia i postaci z dziejów regionu, 

- w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadowalającym. 

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 

 

Uczeń: 

- posiada poważne braki w wiedzy, które jednak nie przekreślają możliwości dalszej nauki, 

- przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności, 

- konstruuje krótkie, dwu-, trzyzdaniowe wypowiedzi. 

 

OCENA NIEDOSTATECZNA 

 

Uczeń: 

- nie opanował podstawowych wiadomości, a braki są tak duże, że uniemożliwiają mu 

kontynuowanie nauki, 

- nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zadania o niewielkim stopniu 

trudności i wykonać najprostszych zadań. 

  

 

 

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE 

KLASA VI 
 

OCENA CELUJĄCA 

 

Uczeń: 

-posiada wiedzę wykraczającą poza zakres materiału programowego klasy VI w odniesieniu 

do określonej epoki, kraju, zagadnienia, 

- potrafi korzystać z różnych źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela, 

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę, 

- systematycznie wzbogaca swoją wiedze poprzez czytanie książek, 

- bierze aktywny udział w konkursach, w których jest wymagana wiedza historyczna- odnosi 

w nich sukcesy, 

- aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym, 

- zna i rozumie podstawowe pojęcia historyczne, potrafi nie tylko poprawnie rozumować 

kategoriami ściśle historycznymi (przyczyny- skutki), ale również umie powiązać 

problematykę historyczną z zagadnieniami poznawanymi w czasie lekcji, 

- wyraża samodzielny, krytyczny ( w stopniu odpowiednim do wieku) stosunek 

dookreślonych zagadnień z przeszłości, 

- potrafi udowodnić swoje zdanie, używając odpowiedniej argumentacji, mającej podstawy 

samodzielnie nabytej wiedzy. 

 

OCENA BARDZO DOBRA 

 

Uczeń: 

- opanował pełny zakres wiadomości przewidziany programem nauczania dla klasy VI, 

- sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł 

informacji, potrafi również korzystając ze wskazówek nauczyciela, dotrzeć do innych źródeł 

informacji, 



- wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji, 

- samodzielnie rozwiązuje postawione przez nauczyciela problemy i zadania, posługując się 

nabytymi umiejętnościami, 

- rozwiązuje dodatkowe zadania o średnim stopniu trudności, 

- bierze udział w konkursach historycznych lub wymagających wiedzy i umiejętności 

historycznych, 

- potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo- skutkowych, wykorzystując 

wiedzę przewidzianą nie tylko z zakresu historii i społeczeństwa, ale również przedmiotów 

pokrewnych. 

 

OCENA DOBRA 

 

Uczeń: 

- opanował materiał w stopniu zadowalającym, 

- potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji, 

- umie samodzielnie rozwiązywać typowe zadania i problemy, natomiast zadania o stopniu 

trudniejszym wykonuje pod kierunkiem nauczyciela, 

- jest aktywny w czasie lekcji, 

- poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo- skutkowych. 

 

OCENA DOSTATECZNA 

 

Uczeń: 

- opanował podstawowe elementy wiadomości programowych pozwalające mu na 

zrozumienie najważniejszych zagadnień przewidzianych w programie klasy VI, 

- potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji, 

- potrafi wykonać proste zadania, 

- w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadowalającym. 

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 

 

Uczeń: 

- posiada poważne braki w wiedzy, które jednak nie przekreślają możliwości dalszej nauki, 

- przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności, 

- konstruuje krótkie, dwu-, trzyzdaniowe wypowiedzi. 

 

OCENA NIEDOSTATECZNA 

 

Uczeń: 

- nie opanował podstawowych wiadomości, a braki są tak duże, że uniemożliwiają mu 

kontynuowanie nauki, 

- nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zadania o niewielkim stopniu 

trudności i wykonać najprostszych zadań. 

 

 

 

 

 

 

 



Kryteria oceniania odpowiedzi ustnej z historii i społeczeństwa w klasie IV 

 

Ocena celująca: 

 

Podczas odpowiedzi ustnej uczeń: 

- samodzielnie rozwiązuje problemy 

- umiejętnie posługuje się wiedzą i pojęciami wykraczającymi poza program nauczania  

( dodatkowa wiedza jest owocem samodzielnej pracy ucznia) 

- wykorzystuje różne źródła informacji, do których dociera samodzielnie 

- samodzielnie dostrzega związki między faktami 

- wyraża własne zdanie, popiera je właściwą i logiczną argumentacją 

- posługuje się poprawną polszczyzną 

 

Ocena bardzo dobra: 

 

Podczas odpowiedzi ustnej uczeń: 

- samodzielnie rozwiązuje problemy podstawowe i trudniejsze 

- umiejętnie posługuje się wiedzą i pojęciami przewidzianymi programem 

- samodzielnie dostrzega przyczyny i skutki wydarzeń historycznych 

- wykorzystuje źródła informacji wskazane przez nauczyciela 

- posługuje się poprawną polszczyzną 

 

Ocena dobra: 

 

Podczas odpowiedzi ustnej uczeń: 

- samodzielnie rozwiązuje podstawowe problemy, a trudniejsze pod kierunkiem nauczyciela 

- dostrzega przyczyny i skutki wydarzeń historycznych 

- posługuje się wiedzą i pojęciami w stopniu zadowalającym ( wiadomości podstawowe 

uzupełnione o nieco trudniejszą wiedzę rozszerzającą) 

- posługuje się tylko źródłami informacji poznanymi na lekcjach 

- posługuje się poprawną polszczyzną 

 

Ocena dostateczna 

 

Podczas odpowiedzi ustnej uczeń: 

- potrafi rozwiązać podstawowe problemy przy pomocy nauczyciela 

- korzysta z podstawowych źródeł informacji pod kierunkiem nauczyciela 

- zna podstawowe fakty i pojęcia, które pozwalają mu na rozumienie najważniejszych 

zagadnień 

- popełnia błędy językowe i stylistyczne podczas odpowiedzi 

 

Ocena dopuszczająca 

 

Podczas odpowiedzi ustnej uczeń: 

- przy pomocy nauczyciela potrafi rozwiązać proste problemy 

- przy pomocy nauczyciela wykorzystuje podstawowe umiejętności 

- zna podstawowe fakty, których znajomość jest niezbędna z punktu widzenia realizacji celów 

przedmiotu i nieodzowna do dalszego kształcenia 

- popełnia liczne błędy językowe i stylistyczne 

 



Ocena niedostateczna 

 

Podczas odpowiedzi ustnej uczeń: 

- nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą 

- nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń 

 

 

Kryteria oceniania odpowiedzi ustnej z historii i społeczeństwa w klasie V i VI oraz 

z edukacji regionalnej w klasie V 

 

Ocena celująca: 

 

Podczas odpowiedzi ustnej uczeń: 

- samodzielnie rozwiązuje problemy 

- umiejętnie posługuje się wiedzą i pojęciami wykraczającymi poza program danej klasy i 

zdobytymi samodzielnie 

- poprawnie rozumuje kategoriami historycznymi (przyczyny i skutki) 

- wykorzystuje różne źródła informacji, do których dociera samodzielnie 

- potrafi powiązać problematykę historyczną z zagadnieniami poznanymi na innych 

przedmiotach 

- umie powiązać dzieje własnego regionu (wiedza na ten temat wykracza poza program) z 

dziejami Polski lub powszechnymi 

- podejmuje się samodzielnej, krytycznej oceny zjawisk 

- potrafi uzasadnić swoje zdanie, używając odpowiedniej argumentacji 

- samodzielnie umieszcza fakty w czasie i przestrzeni 

- posługuje się poprawną polszczyzną 

 

Ocena bardzo dobra: 

 

Podczas odpowiedzi ustnej uczeń: 

- samodzielnie rozwiązuje problemy podstawowe oraz dodatkowe zadania o średnim stopniu 

trudności 

- umiejętnie posługuje się wiedza i pojęciami przewidzianymi programem danej klasy 

- samodzielnie dostrzega przyczyny i skutki wydarzeń historycznych, wykorzystując wiedzę 

przewidziana programem danej klasy z historii oraz przedmiotów pokrewnych 

- wykorzystuje źródła informacji wskazane przez nauczyciela 

- posługuje się wiedzą z dziejów regionu w stopniu zadowalającym 

- podejmuje się (czasami niesamodzielnie) oceny zjawisk 

- potrafi umieścić fakty w czasie i przestrzeni 

- posługuje się poprawną polszczyzną 

 

Ocena dobra: 

 

Podczas odpowiedzi ustnej uczeń: 

- samodzielnie rozwiązuje typowe zadania, a trudniejsze pod kierunkiem nauczyciela 

- rozwiązuje dodatkowe zadania przy pomocy nauczyciela 

- posługuje się wiedzą i pojęciami w stopniu zadowalającym (wiadomości podstawowe 

uzupełnione o nieco trudniejszą wiedzę rozszerzającą) 

- poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo-skutkowych 

- posługuje się tylko źródłami informacji poznanymi na lekcjach 



- posługuje się wiedzą o najważniejszych wydarzeniach i postaciach regionu 

- przy pomocy nauczyciela potrafi umiejscowić fakty w czasie i przestrzeni- posługuje się 

poprawną polszczyzną 

 

Ocena dostateczna: 

 

Podczas odpowiedzi ustnej uczeń: 

- potrafi rozwiązać podstawowe problemy przy pomocy nauczyciela 

- korzysta z podstawowych źródeł informacji pod kierunkiem nauczyciela 

- zna podstawowe fakty i pojęcia, które pozwalają mu na rozumienie najważniejszych 

zagadnień przewidzianych programem danej klasy 

- wykazuje się znajomością niektórych wydarzeń i postaci z dziejów regionu 

- potrafi umieszczać fakty w czasie 

- popełnia błędy językowe i stylistyczne podczas odpowiedzi 

 

Ocena dopuszczająca: 

 

Podczas odpowiedzi ustnej uczeń: 

- przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste polecenia wymagające zastosowania 

podstawowych wiadomości i umiejętności 

- zna podstawowe fakty, których znajomość jest niezbędna z punktu widzenia realizacji celów 

przedmiotu w danej klasie i nieodzowna do dalszego kształcenia 

- popełnia błędy językowe i stylistyczne 

 

Ocena niedostateczna 

 

Podczas odpowiedzi ustnej uczeń: 

- nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą 

- nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń  

 

 

PROWADZENIE I OCENA ZESZYTÓW PRZEDMIOTOWYCH Z 

HISTORII I EDUKACJI REGIONALNEJ 

 
1. Każdy zeszyt (skoroszyt, zeszyt ćwiczeń) sprawdzany jest pod kątem kompletności 

notatek, ich poprawności merytorycznej, estetyki oraz poprawności ortograficznej. 

2. Uczeń ma obowiązek uzupełniania notatek w zeszycie, skoroszycie za czas swojej 

nieobecności w szkole. 

3. W uzasadnionych wypadkach nauczyciel ma prawo zwolnić go z tego obowiązku lub 

podkreślić, które partie notatek mogą być pominięte. 

4. Ocena za prowadzenie zeszytu (skoroszytu) wystawiana jest przynajmniej raz w roku i przy 

jej wystawianiu brane są pod uwagę następujące elementy: kompletność notatek, estetyka i 

poprawność ortograficzna. 

 

 

 

 

 



OCENA PRAC DOMOWYCH Z HISTORII I EDUKACJI 

REGIONALNEJ 

 

 
1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać terminu i sposobu wykonania pracy domowej. 

2. Prace domowe mają mieć charakter krótkich zadań związanych z przygotowaniem do 

kolejnej lekcji lub ćwiczenia niezbędnego do utrwalenia nabytych na lekcji umiejętności i 

wiedzy, zgromadzenia materiałów, wykonania prac plastycznych. 

3. Nauczyciel ma obowiązek wyznaczenia odpowiedniego do trudności zadania czasu na jego 

realizację. 

4. Nauczyciel sprawdza wykonanie wyżej wymienionych prac w określonym terminie. 

5. Znak graficzny, tzw. „parafka” oznacza, że nauczyciel sprawdzał wykonanie pracy, ale nie 

sprawdzał jej zawartości merytorycznej. 

6. Nieodrobienie pracy domowej zostaje odnotowane przez nauczyciela za pomocą oceny 

niedostatecznej.  

7. Uczeń ma możliwość poprawienia oceny po wykonaniu pracy w terminie wyznaczonym 

przez nauczyciela. 

8. W uzasadnionym przypadku- częste nieodrabianie prac domowych spowodowane 

zaniedbaniami, nieodpowiednim stosunkiem do przedmiotu, lekceważeniem obowiązków 

ucznia, brakiem systematyczności- nauczyciel może odmówić wyznaczenia drugiego terminu 

wykonania pracy domowej. 

9. Ocenianie prac może nastąpić natychmiast po upływie terminu ich realizacji lub podczas 

kontroli zeszytów (skoroszytów)- zgodnie z umową dotyczącą konkretnej pracy. 

 

STOSOWANIE I OCENIANIE SPRAWDZIANÓW (TESTÓW) 

NAUCZYCIELSKICH Z HISTORII I EDUKACJI REGIONALNEJ 
 

1. Po każdym bloku tematycznym lub po kilku blokach możliwe jest przeprowadzenie 

nauczycielskiego sprawdzianu osiągnięć szkolnych ucznia. 

2. Nauczyciel podaje uczniom zakres materiału oraz listę umiejętności na tydzień przed 

planowanym sprawdzianem. 

3. Nauczyciel sprawdza i ocenia prace pisemne uczniów w terminie nieprzekraczającym 14 

dni od daty napisania prac przez uczniów. 

4. Uczeń ma możliwość poprawienia oceny niedostatecznej, dopuszczającej, dostatecznej ze 

sprawdzianu w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 

5. Sprawdziany oceniane są według następującej normy: 

 

 

                                  STOPIEŃ          % POPRAWNYCH ODPOWIEDZI 

                                       1                                          0- 30 

                                       2                                         31-50 

                                       3                                         51-75 

                                       4                                         76-90 

                                       5                                         91-100 

                                       6                                         100+dodatkowe zadanie 

 

 



6. Kategorie i waga ocen stosowanych na lekcjach historii i społeczeństwa oraz edukacji 

regionalnej: 
 

- KONKURSY (waga 4) 

- SPRAWDZIANY (waga 3) 

- KARTKÓWKI (waga 2) 

- ODPOWIEDŹ USTNA (waga 2) 

- PRACA DOMOWA (waga 1) 

- AKTYWNOŚĆ (waga 1) 

- INNE (waga 3) 

 

Zestawienie aktywności uczniów podlegających ocenianiu na lekcjach historii i 

społeczeństwa w klasach IV-VI oraz na edukacji regionalnej w klasie V 

 

 
 

Ocenianie umiejętności 

 

Aktywności uczniowskie 

podlegające obserwacji i ocenie 

Sposoby oceniania lub 

gromadzenia informacji 

 

Pisanie 

 

 

- sprawdziany, kartkówki 

 

- kryteria oceny sprawdzianów i 

kartkówek 

 

 

Mówienie 

 

- wypowiedzi ustne na lekcjach 

- udział w dyskusji 

 

 

- kryteria wypowiedzi ustnej 

- obserwacja 

 

Współpraca w grupie 

 

- praca w grupach na lekcji 

 

- obserwacja 

 

 

Posługiwanie się terminologią 

historyczną 

 

- wypowiedzi ustne 

- prace pisemne  

 

- kryteria oceny wypowiedzi 

ustnej 

- kryteria oceny testów i 

sprawdzianów 

 

 

Posługiwanie się mapą i 

atlasem 

 

- wypowiedzi ustne 

- prace pisemne 

- działania praktyczne 

 

- kryteria oceny wypowiedzi 

ustnej 

- kryteria oceny testów i 

sprawdzianów 

- obserwacja 

 

 

Porządkowanie i selekcja 

materiału 

 

 

- gromadzenie i segregowanie 

 

- obserwacja 

 

Poszukiwanie i posługiwanie 

się źródłami informacji 

 

 

- gromadzenie materiałów 

- samokształcenie 

 

- obserwacja 

 

Terminowość wykonania zadań 

 

 

- planowanie, organizowanie i 

ocenianie 

 

 

- obserwacja 



 

Abstrakcyjne myślenie, 

kreatywność 

 

 

- prace praktyczne 

(wytwory pracy ucznia) 

 

- obserwacja 

 

Prowadzenie zeszytu 

przedmiotowego 

 

- systematyczność 

- wkład pracy w estetykę 

notatek, pomysłowość 

 

- obserwacja 

 

 


