
 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

na czas nauki w szkole i na czas nauki zdalnej  

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 

  



Zasady zostały opracowane w oparciu o Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania i są z nimi zgodnie. 

Przedmiotem oceniania są: 

• wiadomości ucznia, 

• umiejętności ucznia, 

• postawa ucznia i jego aktywność. 

 

1. Cele kształcenia 

I. Rozumienie istoty bezpieczeństwa państwa. 

II. Przygotowanie uczniów do działań w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof  

i wypadków masowych). 

III. Kształtowanie umiejętności z zakresu podstaw pierwszej pomocy. 

IV. Kształtowanie postaw indywidualnych i społecznych sprzyjających zdrowiu. 

 

2. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów 

• Praca klasowa - odpowiedź pisemna lub test online po zakończeniu każdego działu 

lub z większego zakresu materiału sprawdzający wiadomości i umiejętności ucznia, 

zapowiadana co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. 

• Ćwiczenia praktyczne – meldunek, pierwsza pomoc, RKO, ewakuacja itp. 

• Kartkówka - odpowiedź pisemna lub test online obejmujący materiał z trzech 

ostatnich lekcji, nie wymaga wcześniejszego zapowiadania. 

• Praca dodatkowa – dla chętnych; samodzielna praca indywidualna lub grupowa, 

oparta na dodatkowych źródłach, innych niż podręcznik; formę pracy ustala 

nauczyciel po konsultacji i omówieniu z uczniami. 

• Aktywność ucznia - krótkie wypowiedzi na lekcji, odpowiedzi na pytania 

problemowe, ciekawostki związane z tematyką lekcji, 

• Praca na lekcji - karty pracy, zadania, ćwiczenia, quizy online. 

• Zadanie domowe - karty pracy, ćwiczenia itp. 

 

3. Przeliczanie punktów i wagi ocen. 

Punkty zdobyte podczas prac klasowych i kartkówek zostaną przeliczone na oceny zgodnie z zasadą: 

0%-29% niedostateczna 

30%-49% dopuszczająca 

50%-69% dostateczna 

70%-84% dobra 

85%-94% bardzo dobra 

95%-100% celująca 
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4. Konkursy 

.Jeżeli uczeń osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych szczebla wyższego niż 

szkolny, otrzymuje: ocenę celującą (waga 3) za udział w konkursach i olimpiadach na szczeblu 

rejonowym; ocenę celującą na koniec roku, bez względu na średnią ważoną za udział konkursach i 

olimpiadach na szczeblu wojewódzkim (finalista lub laureat). 

5. Poprawianie ocen 

Uczeń może poprawić jedną wybraną ocenę w ciągu semestru.  

6. Sposoby informowania uczniów. 

Na pierwszej godzinie lekcyjnej uczniowie zostają zapoznani z Przedmiotowymi Zasadami 

Oceniania oraz wymaganiami na poszczególne oceny. Wszystkie oceny oparte o opracowane kryteria 

są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców. Sprawdzone i ocenione prace klasowe oraz 

kartkówki lub inne formy pisemne są przechowywane w szkole do końca bieżącego roku szkolnego. 

7. Sposoby informowania rodziców. 

O ocenach cząstkowych lub końcowych informuje się rodziców podczas zebrań z rodzicami lub w 

czasie indywidualnych spotkań udostępniając zestawienie ocen. 

 

 

 

Opracowała 

Karolina Kubiak-Nowicka 

  



EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA – WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY 

Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: 

- zdobył wiedzę znacznie wykraczającą poza zakres materiału programowego, 

- inicjuje dyskusję, 

- przedstawia własne (racjonalne) koncepcje rozwiązań, działań, przedsięwzięć, 

- systematycznie wzbogaca swoją wiedzę i umiejętności, dzieli się tym z grupą, 

- odnajduje analogie, wskazuje szanse i zagrożenia określonych rozwiązań, 

- wyraża własny, krytyczny, twórczy stosunek do omawianych zagadnień, 

- argumentuje w obronie własnych poglądów, posługując się wiedzą pozaprogramową. 

Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który: 

- zdobył pełen zakres wiedzy przewidziany w programie, 

- sprawnie wykorzystuje wiedzę z różnych przedmiotów do rozwiązywania zadań z zakresu edukacji 

dla bezpieczeństwa; 

- sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych źródeł informacji, 

- samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy postawione przez nauczyciela, 

- jest aktywny na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych (zawodach, konkursach), 

- bezbłędnie wykonuje czynności ratownicze, koryguje błędy kolegów, 

- odpowiednio wykorzystuje sprzęt i środki ratownicze, 

- sprawnie wyszukuje w różnych źródłach informacje o sposobach alternatywnego działania (także 

doraźnego), 

- umie pokierować grupą rówieśników. 

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który: 

- opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym; 

- samodzielnie korzysta ze wskazanych źródeł informacji, 

- poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo-skutkowych, 

- samodzielnie wykonuje typowe zadania o niewielkim stopniu złożoności, 

- podejmuje wybrane zadania dodatkowe, 

- jest aktywny w czasie lekcji, 

- poprawnie wykonuje czynności ratownicze, umie dobrać potrzebny sprzęt i wykorzystać niektóre 

środki ratownicze. 

Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który: 

- opanował podstawowe elementy programu, pozwalające na podejmowanie w otoczeniu działań 

ratowniczych i zabezpieczających; 

- pod kierunkiem nauczyciela wykorzystuje podstawowe źródła informacji, 

- samodzielnie wykonuje proste zadania w trakcie zajęć, 

- przejawia przeciętną aktywność. 

Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który: 

- wykazuje braki w wiedzy, nie uniemożliwiają one jednak dalszej edukacji i mogą zostać usunięte, 

- przy pomocy nauczyciela wykonuje proste polecenia, wykorzystując podstawowe umiejętności. 

Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który: 

- wykazuje braki w wiedzy, które uniemożliwiają dalszy rozwój w ramach przedmiotu, 

- nie potrafi wykonać prostych poleceń, wymagających zastosowania podstawowych umiejętności. 


