
 

 

WYMAGANIA  EDUKACYJNE   Z PRZEDMIOTU  HISTORIA OGRODÓW STAWIANE UCZNIOM 

KLASY I TECHNIKUM ARCITEKTURY KRAJOBRAZU  

 

 
       W procesie kształcenia uczeń powinien umieć:         

         

 znać pojęcia dotyczące krajobrazu, typy i formy krajobrazu 

 znać podstawowe formy prawne ochrony krajobrazu 

 scharakteryzować zasady kształtowania ogrodów i krajobrazu w różnych okresach 

historycznych 

 scharakteryzować ogrody zakładane w różnych okresach historycznych w Polsce i na świecie 

 scharakteryzować elementy architektury ogrodowej w różnych okresach historycznych 

 określić metody i zasady rewaloryzacji oraz konserwacji zabytkowych założeń ogrodowych 

 zaplanować prace związane z rewaloryzacją i konserwacją zabytkowych założeń ogrodowych 

 posłużyć się dokumentacją konserwatorską podczas prac związanych z rewaloryzacją 

zabytków ogrodowych 

 określić zakres kompetencji Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków i Miejskiego Architekta Krajobrazu  

 

 

KRYTERIA OCENIANIA 

 

Na ocenę bardzo dobrą: 

 uczeń wykazuje się pełną i szeroką wiedzą z zakresu podanych wymagań oraz umie ja 

sprawnie zastosować w praktyce. Samodzielnie analizuje i wyjaśnia zagadnienia 

związane z tematem. Dokonuje oceny i sprawnie rozwiązuje przedstawione przed nim 

problemy. Wykazuje się zaangażowaniem podczas zajęć lekcyjnych Stosuje przepisy 

prawa dotyczące tematyki 

 

Na ocenę  dobrą 

 uczeń wykazuje się pełną wiedzą z zakresu podanych wymagań i stosuje ją w praktyce. 

Analizuje i wyjaśnia zagadnienia dotyczące tematu. Dokonuje oceny i rozwiązuje 

przedstawione przed nim problemy. Aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych. 

Stosuje przepisy prawa dotyczące tematyki 

 

Na ocenę dostateczną 

 uczeń wykazuje się wiedzą z zakresu podanych wymagań umie ją zastosować w 

praktyce. 

 Z pomocą nauczyciela analizuje i wyjaśnia zagadnienia zawarte w wymaganiach.  

Przy wsparciu nauczyciela dokonuje oceny i rozwiązuje przedstawione przed nim 

problemy. Stosuje przepisy prawa dotyczące tematyki  



 

Na ocenę dopuszczającą 

 uczeń wykazuje się minimalna wiedzą z zakresu podanych wymagań i umie ją 

zastosować w praktyce. Z pomocą nauczyciela  wyjaśnia zagadnienia zawarte w 

wymaganiach. Dokonuje próby oceny i rozwiązania problemu. Stosuje przepisy prawa 

dotyczące tematyki 

 

Na ocenę celującą uczeń: 

 wykazuje się umiejętnościami jak na ocenę bardzo dobra oraz  osiągnięciami 

olimpijskimi, ponadprzeciętna wiedzą i zaangażowaniem  
 

 

 


