
Arkusz samooceny projektu 

Niniejszy arkusz służy do wykonania samooceny zrealizowanego projektu. Wykorzystaj go do sprawdzenia, czy zrealizowałeś projekt w sposób, który zapewni ci uzyskanie jak najwyższej liczby 
punktów. Wykonana przez ciebie samoocena nie ma wpływu na ocenę wykonaną przez komisję konkursową. 

Aby wykonad samoocenę: 

1. wydrukuj niniejszy arkusz, 

2. oceo, czy twój raport z badania spełnia wszystkie kryteria dopuszczenia do oceny (Tabela 1) – jeśli nie, koniecznie uzupełnij braki i popraw błędy, 

3. oceo raport z badania zgodnie z zamieszczonymi kryteriami oceny (Tabela 2) wypełniając żółte pola, 

4. postaraj się dopracowad te elementy projektu, w których przyznałeś sobie liczbę punktów niższą niż maksymalna, po czym rozpocznij samoocenę ponownie, 

5. zeskanuj wypełniony arkusz i wgraj skan do formularza 3. 

Tabela 1. Kryteria dopuszczające projekt do oceny 

Jeśli komisja konkursowa odpowie przecząco na którekolwiek z wymienionych w tej tabeli pytao, twój 
projekt nie zostanie dopuszczony do oceny (tj. otrzymasz 0 pkt. w części projektowej). 

Tak/nie  Tak/nie 

1. Czy przeprowadziłem badanie za pomocą obserwacji lub eksperymentu (zgodnie z opisem z poradnika)?  6. Czy format pliku z raportem z badania to DOC, DOCX albo ODT?  

2. Czy treśd raportu z badania oraz formularzy 1, 2, 3 jest pozbawiona mojego imienia i nazwiska?  7. Czy formularze 1, 2, 3 wypełniłem treścią na temat?  

3. Czy w raporcie z badania jest wskazany mój kod?  8. Czy wysłałem formularz 1 albo wyślę go do 21 grudnia 2017 r. do 12:00?  

4. Czy plik z raportem nazwałem wyłącznie swoim kodem?  9. Czy wysłałem formularz 2 albo wyślę go do 21 grudnia 2017 r. do 12:00?  

5. Czy rozmiar pliku z raportem z badania jest mniejszy niż 10 MB?  10. Czy wysłałem formularz 3 albo wyślę go do 21 grudnia 2017 r. do 12:00?  
 

Tabela 2. Ocena punktowa projektu 

 
Kryterium 

Tak/ 
nie 

0 punktów 1 punkt 2 punkty 3 punkty 4 punkty 
Liczba 
pkt. 
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a 1. Czy formularz 1 wysłałem po raz pierwszy do 25.11.2017 do godz. 12:00 i zawarłem w nim treści 

odpowiednie dla tego formularza? 
 

Odpowiedź na 
żadne pytanie 
nie jest 
twierdząca. 

Odpowiedź na 
jedno pytanie 
jest 
twierdząca. 

Odpowiedź na 
dwa pytania 
jest 
twierdząca. 

Odpowiedź na 
trzy pytania 
jest 
twierdząca. 

  
2. Czy formularz 2 wysłałem po raz pierwszy do 07.12.2017 do godz. 12:00 i zawarłem w nim treści 
odpowiednie dla tego formularza? 

 

3. Czy formularz 3 wysłałem po raz pierwszy do 18.12.2017 do godz. 12:00 i zawarłem w nim treści 
odpowiednie dla tego formularza? 
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1. Czy napisałem, jakim lokalnym (tj. dotyczącym wyłącznie mojej szkoły / gminy / niewielkiej grupy 
społecznej, do której należę) problemem się zajmę? 

 

Odpowiedź na 
co najwyżej 
dwa pytania 
jest 
twierdząca. 

Odpowiedź na 
trzy pytania 
jest 
twierdząca. 

Odpowiedź na 
cztery albo 
pięd pytao jest 
twierdząca. 

Odpowiedź na 
sześd pytao 
jest 
twierdząca. 

  

2. Czy uzasadniłem, dlaczego ten problem można nazwad problemem (tj. czy wskazałem, jakie negatywne 
skutki on wywołuje)? 

 

3. Czy sformułowałem co najmniej dwa pytania badawcze dotyczące wybranego lokalnego problemu? Czy 
postawione pytania jednoznacznie wskazują na to, kogo będą dotyczyły wnioski z badania? 

 

4. Czy wyjaśniłem, co konkretnie rozumiem poprzez każde z pytao badawczych?  

5. Czy wskazałem, kogo będą dotyczyły wnioski z badania (populację) oraz kogo zbadam (grupę badawczą)? 
Czy w stosunku do grupy badawczej napisałem, ile osób planuję zbadad, kim są te osoby i jaki mają związek z 
badanym problemem? 

 

6. Czy uzasadniłem, dlaczego zbadanie wybranej grupy badawczej pozwoli mi na wyciągnięcie wniosków na 
temat całej populacji? 

 



Tabela 2. Ocena punktowa projektu 

 
Kryterium 

Tak/ 
nie 

0 punktów 1 punkt 2 punkty 3 punkty 4 punkty 
Liczba 
pkt. 
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1. Czy opisałem przeprowadzone badanie (tj. wskazałem: metodę badawczą, co konkretnie zbadałem, 
miejsce, czas i długośd przeprowadzenia badania, przebieg badania oraz sposób jego dokumentacji)? 

 

Odpowiedź na 
piąte pytanie 
jest przecząca 
albo 
odpowiedź na 
co najwyżej 
jedno inne 
pytanie jest 
twierdząca. 

Odpowiedź na 
piąte pytanie 
oraz dwa inne 
jest 
twierdząca. 

Odpowiedź na 
piąte pytanie 
oraz trzy inne 
pytania jest 
twierdząca. 

Odpowiedź na 
wszystkie 
pytania jest 
twierdząca. 

  

2. Czy poprawnie nazwałem wykorzystaną przeze mnie metodę badawczą?  

3. Czy opisując przeprowadzenie badania odniosłem się do przygotowanego wcześniej planu badania (tj. 
napisałem, czy wystąpiły jakieś zmiany i w przypadku ich wystąpienia – opisałem, co odbiegło od planu itp.)? 
Uwaga: nawet jeśli zmiany nie wystąpiły, należy o tym napisad wprost – na tym wielu uczniów traci punkty. 

 

4. Czy przedstawiłem skan/zdjęcie notatek zrobionych podczas badania oraz co najmniej jedno zdjęcie lub 
film zrobione podczas badania? 

 

Dotyczy wyłącznie osób, które zrealizowały badanie dodatkowe (w przypadku pozostałych osób odpowiedź 
jest twierdząca): 
5. Czy przedstawiłem zgodę nauczyciela na przeprowadzenie badania dodatkowego (w formie i sposób 
określony w poradniku)? 
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1. Czy przedstawiłem wyniki badania?  

Odpowiedź na 
co najwyżej 
dwa pytania 
jest 
twierdząca. 

Odpowiedź na 
trzy pytania 
jest 
twierdząca. 

Odpowiedź na 
cztery albo 
pięd pytao jest 
twierdząca. 

Odpowiedź na 
sześd pytao 
jest 
twierdząca. 

Odpowiedź na 
wszystkie 
pytania jest 
twierdząca. 

 

2. Czy przeanalizowałem wyniki badania?  

3. Czy odpowiedziałem wprost na wszystkie pytania badawcze?  

4. Czy odpowiedzi na pytania badawcze udzieliłem jedynie na podstawie wyników badania i ich analizy?  

5. Czy przedstawiłem propozycję rozwiązania badanego problemu (tj. wskazałem konkretny cel, opisałem 
działania go realizujące oraz wymieniłem zasoby potrzebne do zrealizowania tych działao)? 

 

6. Czy pokazałem, w jaki sposób propozycja rozwiązania problemu bazuje na wynikach mojego badania (tj. na 
tym, czego dowiedziałem się poprzez przeprowadzenie badania)? 

 

7. Czy wskazałem podmiot/podmioty mające kompetencje do realizacji przedstawionej propozycji rozwiązania 
problemu? 
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 Czy działania wymienione w kryteriach „Przygotowanie badania”, „Przeprowadzenie badania” oraz 
„Opracowanie i wykorzystanie wyników badania” przedstawiłem kompletnie, szczegółowo, wnikliwie, 
poprawnie i zrozumiale? 
(jako jedno działanie należy rozumied aktywności wymienione w jednym pytaniu do danego kryterium) 

 

Co najmniej 
sześd działao 
jest przedsta-
wionych nie-
szczegółowo, 
niewnikliwie, 
niepoprawnie 
albo 
niezrozumiale. 

Co najwyżej 
pięd  działao 
jest przedsta-
wionych nie-
szczegółowo, 
niewnikliwie, 
niepoprawnie 
albo 
niezrozumiale. 

Co najwyżej 
trzy działania 
są przedsta-
wione nie-
szczegółowo, 
niewnikliwie, 
niepoprawnie 
albo 
niezrozumiale. 

Co najwyżej 
dwa  działania 
są przedsta-
wione nie-
szczegółowo, 
niewnikliwie, 
niepoprawnie 
albo 
niezrozumiale. 

Wszystkie 
działania są 
przedstawio-
ne 
szczegółowo, 
wnikliwie, 
poprawnie i 
zrozumiale. 
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  1. Czy długośd raportu wynosi co najmniej 8 tys. znaków (ze spacjami)?  

Odpowiedź na 
co najwyżej 
jedno pytanie 
jest twierdząca 

Odpowiedź na 
dwa pytania 
jest 
twierdząca. 

Odpowiedź na 
trzy pytania 
jest 
twierdząca. 

Odpowiedź na 
cztery pytania 
jest 
twierdząca. 

  

2. Czy wszystkie wykorzystane fragmenty cudzych utworów (cytaty, myśli, dane) oznaczyłem cudzysłowem 
lub kursywą? 

 

3. Czy wszystkie wykorzystane fragmenty cudzych utworów (cytaty, myśli, dane) opatrzyłem jednoznacznym 
odesłaniem do źródła? 

 

4. Czy części raportu wymienione w opisie kroku 8 umieszczonym w poradniku wyraźnie wyróżniłem w 
raporcie  nagłówkami jednoznacznie wskazującymi na te części? 

 
 

Uwaga: Ilekrod w powyższych kryteriach jest mowa o badaniu, należy rozumied przez to każde z zaplanowanych i przeprowadzonych badao (w tym – ewentualnie zaplanowane i przeprowadzone badanie 
dodatkowe). Wobec powyższego, jeśli zdecydujesz się zrobid więcej niż jedno badanie (co nie jest obowiązkowe), pytania w kryteriach będą dotyczyły każdego z zaplanowanych i przeprowadzonych badao. 


