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Skład grupy: ...........................................................................................................................................................................................................................

Zakres Początkujący
1-10 pkt.

Odpowiedni
11-20 pkt.

Wzorcowy
21-25 pkt.

Punktacja i uwagi

podział zadań 
w grupie

• grupa nie potrafi się zorganizować
• grupa prezentuje bierną postawę 

wobec zadania
• zadania nie są jasno rozdzielone 

między osobami
• grupie nie udaje się rozwiązywać 

pojawiających się konfliktów
• grupa nie szuka pomocy w razie 

trudności

• grupa prezentuje pozytywne 
nastawienie do wspólnej pracy

• konflikty są wspólnie rozwiązywane
• uczestnicy wykazują aktywną 

postawę i wzajemnie się motywują
• zadania są rozdzielone 

równomiernie
• wszystkie głosy są wysłuchane i 

wzięte pod uwagę

• osoby w grupie wzajemnie się 
wspierają i motywują do pracy

• role w grupie są wymieniane w 
zależności od potrzeby

• wszystkie osoby są zaangażowane w 
projekt

• grupa samodzielnie, z sukcesem 
rozwiązuje pojawiające się konflikty

zamieszczanie 
postów

• posty zamieszczane są 
nierównomiernie w ciągu II, III i IV 
tygodnia trwania projektu

• większość postów została 
zamieszczona w jednym tygodniu 
lub w ciągu kilku sąsiadujących dni

• łącznie grupa stworzyła mniej niż 6 
własnych wątków

• łącznie grupa stworzyła mniej niż 60 
postów w wątkach innych 
użytkowników

• posty zamieszczane są równomiernie 
w ciągu II, III i IV tygodnia trwania 
projektu

• łącznie grupa stworzyła co najmniej 
6 własnych wątków

• łącznie grupa stworzyła co najmniej 
60 postów w wątkach innych 
użytkowników

• posty zamieszczane są bardzo 
równomiernie w ciągu II, III i IV 
tygodnia trwania projektu

• łącznie grupa stworzyła co najmniej 
10 własnych wątków

• łącznie grupa stworzyła co najmniej 
100 postów w wątkach innych 
użytkowników

jakość postów 

• zamieszczone wypowiedzi zawierały 
błędy ortograficzne i interpunkcyjne 
oraz literówki

• zamieszczone wypowiedzi 
najczęściej były poprawne pod 
względem ortografii i interpunkcji, 
nie zawierały literówek

• zamieszczone wypowiedzi zawsze 
były poprawne pod względem 
ortografii i interpunkcji, nie 
zawierały literówek

kontakt z 
innymi 
użytkownikami

• grupie nie udało się nawiązać 
dyskusji z innymi użytkownikami

• stworzone przez grupę wątki nie 
rozpoczynały dalszej dyskusji

• inni użytkownicy nie odpowiadali na 
stworzone przez grupę posty

• grupie udało się rozpocząć dyskusję 
z co najmniej 10 różnymi 
użytkownikami w przynajmniej 
jednym stworzonym wątku

• co najmniej 2 stworzone wątki 
rozwinęły się w dyskusję, która 
trwała dalej, nawet bez udziału 
stworzonego przez grupę 
użytkownika

• do postów użytkownika nawiązało 
przynajmniej 20 innych 
użytkowników

• grupie udało się rozpocząć dyskusję 
z co najmniej 20 różnymi 
użytkownikami w przynajmniej 
jednym stworzonym wątku

• co najmniej 5 stworzonych wątków 
rozwinęło się w dyskusję, która 
trwała dalej, nawet bez udziału 
stworzonego przez grupę 
użytkownika

• do postów użytkownika nawiązało 
przynajmniej 40 innych 
użytkowników
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