
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. 

Stopień celujący powinien otrzymać uczeń, który:  

• 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 poza programową 

• zdobył wiedzę znacznie wykraczającą poza zakres materiału programowego  

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

• bezbłędnie wykonuje czynności ratownicze, koryguje błędy kolegów  

Stopień bardzo dobry powinien otrzymać uczeń, który:  

•  sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych źródeł informacji  

• samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy postawione przez nauczyciela  

• 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; 

• zdobył pełen zakres wiedzy przewidziany w programie  

• sprawnie wykorzystuje wiedzę z różnych przedmiotów do rozwiązywania zadań  

z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa  

Stopień dobry powinien otrzymać uczeń, który:  

• 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  

• opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym  

Stopień dostateczny powinien otrzymać uczeń, który: 

• pod kierunkiem nauczyciela wykorzystuje podstawowe źródła informacji  

• samodzielnie wykonuje proste zadania w trakcie zajęć  

• przejawia przeciętną aktywność  

• opanował podstawowe elementy programu, pozwalające na podjęcie w otoczeniu działań  

ratowniczych i zabezpieczających  

Stopień dopuszczający powinien otrzymać uczeń, który:  

• przy pomocy nauczyciela wykonuje proste polecenia, wykorzystując podstawowe 

umiejętności  

• wykazuje braki w wiedzy, nie uniemożliwiają one jednak dalszej edukacji i mogą 

zostać usunięte  

 

Stopień niedostateczny powinien otrzymać uczeń, który:  

• nie potrafi wykonać prostych poleceń, wymagających zastosowania podstawowych 

umiejętności  

• nie prowadzi zeszytu przedmiotowego; 

• nie wykazuje żadnego zaangażowania do jakiejkolwiek pracy na lekcjach. 

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

 

Uwagi dodatkowe 

Uczeń, który nie wykonał pracy praktycznej z powodu swojego nieprzygotowania lub 

nieobecności w szkole jest zobowiązany zaliczyć zadanie praktyczne w formie 

ustalonej z nauczycielem w wyznaczonym terminie. Ocenę niedostateczną semestralną 

lub roczną uczeń może poprawić poprzez zaliczenie wiadomości przewidzianych  

w semestrze. 

 

Przy ocenianiu osiągnięć ucznia zwraca się uwagę  na: 

-  znajomość powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej ( uczeń  rozumie znaczenie 

powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej), 

-  przygotowanie do działania ratowniczego (uczeń zna zasady prawidłowego działania w 

przypadku  wystąpienia zagrożenia życia i zdrowia), 

- nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy (uczeń umie udzielać pierwszej 

pomocy w nagłych wypadkach), 

-  umiejętności wnioskowania, 

-  efektywne współdziałanie w zespole przy rozwiązywaniu zadań  zespołowych, 

 

Ocenie podlegają następujące obszary aktywności: 

• aktywność na lekcjach; 

• ćwiczenia wykonywane na lekcjach; 

• zadania dodatkowe; 

• odpowiedzi ustne; 

• testy (prace klasowe) 

• zadania domowe, referaty; 

• przygotowanie uczniów do zajęć; 

• kartkówki obejmujące trzy ostatnie tematy. 

• zeszyt 

Procentowy rozkład punktów na poszczególne oceny 

0-29%  - niedostateczny;   30-39% - dopuszczający;    40-45% dopuszczający+ 

46-55% dostateczny-;        56-60% dostateczny;          61-69% dostateczny+ 

70-74% dobry-;    75-79% dobry;    80-83% dobry+;   84-86% bardzo dobry- 

87-89% bardzo dobry;       90-94% bardzo dobry+;       95% - celujący 

 

   Ocena semestralna wynika z ocen cząstkowych, lecz nie jest ich średnią arytmetyczną. 

Przyjęty został współczynnik: 

1. Prace pisemne  x 3 

2. Aktywność x 1 

3. Ćwiczenia wykonywane na lekcji x 2 

4. Prace domowe, referaty  x 1 

5. Odpowiedzi ustne, zeszyt x 2 



 

Zasady oceniania.   

 Ocenianie odbywa się w stopniach szkolnych w skali od 1 do 6.  

 Uczeń ma obowiązek systematycznego i estetycznego prowadzenia ( zeszytu ) 

ćwiczeń  przedmiotowych, które również podlegają ocenie; 

 Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. Oceny są jawne.  

 Praca klasowa zapowiedziana jest z dwutygodniowym wyprzedzeniem;  

 Stosowana jest ocena cząstkowa za prace na lekcji w formie plusów i minusów.   

 Za: dwa (+)  ocena bardzo dobra;  dwa ( – )  ocena niedostateczna 

 Każdy uczeń powinien otrzymać minimum 4 oceny cząstkowe w semestrze.  

 Każdy uczeń ma prawo do otrzymania dodatkowych ocen, które może uzyskać, 

biorąc udział w konkursach, zawodach lub wykonując i przygotowując dodatkowe 

zadania. 

  Uczeń ma prawo dwa razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do  lekcji. 

Nieprzygotowanie to zgłasza  na początku lekcji po sprawdzeniu listy obecności. 

 Nieprzygotowanie do lekcji zostaje odnotowane w dzienniku lekcyjnym; 

 Ocena semestralna jest wystawiana na podstawie wszystkich ocen cząstkowych 

obejmujących prace ucznia w całym semestrze. Nie musi być jednak średnią 

arytmetyczną tych ocen. O ostatecznej formie jej wystawienia decyduje 

indywidualnie uczący nauczyciel. 

 Oceny semestralne i końcowo roczne wystawiane są na tydzień przed posiedzeniem 

Rady Pedagogicznej. 

 Na trzy tygodnie przed wystawieniem ocen  semestralnych i końcowo rocznych 

nauczyciel informuje o przewidywanych ocenach uczniów; 

 W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej na koniec roku szkolnego uczeń zdaje 

egzamin poprawkowy zgodnie z zasadami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. 

 Uczeń może się odwołać od ustalonej oceny na zasadach określonych w statucie 

szkolnym i w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 

 W przypadku opuszczenia 50 % zajęć i braku podstaw do wystawienia oceny uczeń 

zostaje nieklasyfikowany. 

 Uczniowie z dysfunkcjami oceniani są wg odrębnych zasad zalecanych przez PPP. 

 

Warunki i zasady poprawy oceny 

 Uczeń ma prawo do poprawy oceny z testu (sprawdzianu), kartkówki w terminie  

do dwóch tygodni od otrzymania oceny, w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela. 

 Każdy uczeń ma prawo do  otrzymania dodatkowych ocen, które może uzyskać, 

biorąc udział w zawodach, konkursach, lub tworząc własny projekt (po uzgodnieniu  

z nauczycielem), uczestnicząc w projektach edukacyjnych z zakresu edukacji dla 

bezpieczeństwa. 

 Uczniowie są zobowiązani do poprawy ocen niedostatecznych i ocen 

dopuszczających w terminie wyznaczonym przez nauczyciela 

 Uczeń złapany na ściąganiu w trakcie pisania prac pisemnych otrzymuje ocenę 

niedostateczną bez możliwości jej poprawy; 
 

 

 

 

 


