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PSO został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty i publikacje:  

1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 

2572 z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie MEN z 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych (Dz. U. poz. 843 z 2015 r.) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r.  

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 

ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977) 

4. Wewnątrzszkolne zasady oceniania zawarte w Statucie ZS CKP w Sochaczewie 

 

1. Przedmiotem oceny są: 

 wiedza, zgodnie z zakresem wymagań dla danego typu szkół; 

 umiejętności: 

* zrozumienie zjawisk oraz przemian zachodzących w środowisku geograficznym 

* prowadzenie pomiarów i obserwacji 

* uogólnienie, wnioskowanie i prognozowanie 

* interpretowanie zjawisk zachodzących w środowisku geograficznym 

* dostrzeganie związków przyczyno-skutkowych 

* dostrzeganie skutków działalności człowieka w środowisku geograficznym 

* poznawanie środowiska i specyfiki własnego rejonu 

* analizowanie źródeł informacji i wykonywanie wyboru najbardziej przydatnych 

* posługiwanie się różnego rodzaju opracowań kartograficznych. 

 

2. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności odbywa się za pomocą ocen w skali 1-6 za: 

* prace klasowe, sprawdziany, testy 



* kartkówki i odpowiedzi ustne 

* aktywną pracę na lekcjach 

* przygotowywanie projektów, prac domowych 

* prace w grupach. 

 

3. Kryteria ocen cząstkowych: 

Oceniane odbywa się w skali procentowej: 

 

Procent, maksymalna ilość punktów Ocena 

0 – 39 % niedostateczny 

40 – 59 % dopuszczający 

60 – 79 % dostateczny 

80 – 94 % dobry 

                       95 – 100% bardzo dobry 

100% + zadanie dodatkowe        celujący 

 

Dopuszczalne są kilku procentowe odchylenia od wyżej wymienionych. 

 

Kryteria odpowiedzi ustnej: 

* bardzo dobry - odpowiedź bezbłędna, samodzielna i wyczerpująca 

* dobry – odpowiedź bezbłędna, samodzielna, niepełna 

* dostateczny – odpowiedź nie w pełni samodzielna, popełnione zostają błędy 

merytoryczne 

* dopuszczający – odpowiedź niesamodzielna, pominięte zostały istotne treści 

merytoryczne 

* niedostateczny – odpowiedź niesamodzielna, poważne błędy merytoryczne lub 

brak odpowiedzi. 

 

4. Uczeń otrzymuje dwie oceny podsumowujące jego pracę – okresową i roczną w skali 

ocen 1-6. 

5. Zasady ustalania oceny okresowej i rocznej: 

 przy ustalaniu oceny brane są pod uwagę oceny cząstkowe z danego półrocza 

 oceny ze sprawdzianów pisemnych mają najwyższą rangę 



 przy wystawieniu oceny rocznej brana jest pod uwagę ocena okresowa; 

ocena niedostateczna okresowa musi być poprawiona w drugim półroczu; 

 ocenę celującą (okresową, roczną) otrzymuje uczeń, który spełnia warunki na ocenę 

bardzo dobrą, a jego wiedza i umiejętności wykraczają poza program nauczania 

geografii w danej klasie, samodzielnie rozwija uzdolnienia lub jest finalistą konkursu 

lub olimpiady przedmiotowej. 

6. Zasady przeprowadzania sprawdzianów (prac klasowych, testów) : 

 sprawdziany są obowiązkowe 

 jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać sprawdzianu z klasą musi, to 

uczynić w terminie uzgodnionym z  nauczycielem 

 uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy sprawdziany w terminie podanym przez 

nauczyciela. 

7. Zasady zgłaszania nieprzygotowań do zajęć lekcyjnych: 

 jedno nieprzygotowanie w półroczu przy jednej godzinie geografii tygodniowo 

 dwa nieprzygotowania w półroczu przy dwóch i  więcej godzinach geografii 

tygodniowo. 

8. Ogólne założenia oceniania. 

Ocena powinna być jawna, umotywowana, sprawiedliwa i obiektywna. 

Kryteria ocen szkolnych: 

celujący 

* uczeń posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania w danej 

klasie 

* samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia 

* biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych praktycznych 

* proponuje rozwiązania nietypowe oraz rozwiązuje zadania wykraczające poza 

program nauczania w danej klasie 

* osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu 

regionalnym, wojewódzkim lub krajowym. 

bardzo dobry 

* opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności objęty programem nauczania w danej 

klasie 

*sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami 



* samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne 

dobry 

* nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania, ale jego 

wiedza i umiejętności są na poziomie wyższym niż przewiduje minimum programowe 

* poprawnie stosuje wiadomości oraz samodzielnie rozwiązuje typowe zadania 

teoretyczne i praktyczne 

dostateczny 

* opanował materiał (wiadomości i umiejętności) na poziomie określonym minimum 

programowym dla danej klasy 

* wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności 

dopuszczający 

* ma braki w opanowaniu minimum programowego, które nie przekreślają 

nadrobienia ich w dalszym toku nauki 

* wykonuje typowe zadania teoretyczne o niewielkim stopniu trudności 

niedostateczny 

* nie opanował wiedzy i umiejętności określonych  w minimum programowym 

* braki są tak duże, ze uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy, a uczeń nie wykazał 

chęci poprawy 

* nie jest w stanie wykonywać zadań o niewielkim stopniu trudności. 

 

Nauczyciele uczący geografii 


