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Formy pracy ucznia podlegające ocenie: 

- praca z podręcznikiem – waga 1 

- praca grupach – waga 1 

- przygotowanie się uczniów do zawodów sportowo-obronnych i pierwszej 

pomocy przedmedycznej – waga 4 

- przygotowanie przez uczniów prac na zadany przez nauczyciela temat – 

waga 1 

- prowadzenie przez uczniów zeszytów / sprawdzanie zeszytów dwa razy w 

roku szkolnym – waga 1 

- ćwiczenia praktyczne na lekcjach z pierwszej pomocy – waga 2 

 

Sposoby kontroli wiadomości: 

Odpowiedź ustna – obejmuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji / 

w przypadku lekcji 

powtórzeniowych z całego działu/ waga2 

Wypowiedzi pisemne: 

- kartkówki - / do 10 minut / obejmują zakres materiału z trzech ostatnich 

lekcji – waga 2 

- sprawdziany bądź testy – jeden w półroczu, zapowiedź z dwutygodniowym 

wyprzedzeniem – waga 3 

- wkład pracy w przyswajanie wiedzy na lekcji bieżącej / krótkie wypowiedzi, 

praca w grupach, udział 

w dyskusji/ - waga 1. 

- referaty i inne prace podjęte i przygotowane samodzielnie – waga 1. 

- zadania domowe – oceniane za wkład pracy, staranność, samodzielność, 

oryginalność- waga 1. 

Ćwiczenia praktyczne- zaangażowanie, poprawność bądź zdolność wykonania 

– waga2 

Sposoby konstruowania sprawdzianów: 

- w sprawdzianie lub w teście ma znaleźć się 70% zadań lub pytań z poziomu 

P, 30% z poziomu PP 



Kryteria oceniania prac pisemnych i odpowiedzi ustnych: 

 

Przy ocenianiu sprawdzianów stosuje się kryterium punktowe przeliczając na ocenę szkolną według poniższej tabeli: 

 

 

Kartkówki zapowiedziane i niezapowiedziane  

Przy ocenianiu kartkówek zapowiedzianych i niezapowiedzianych stosuje się następujące kryteria punktowe: 

 

 

Przy wystawianiu oceny śródrocznej i końcoworocznej nauczyciel sugeruje się średnią ważoną: 

 

Średnia ważona wskazuje na ocenę sugerowaną ale nie ostateczną. 

Nauczyciel może w uzasadnionych przypadkach podwyższyć (jeśli sprawdziany pisemne zostały poprawione na ocenę 

wyższą) lub obniżyć ocenę (jeśli uczeń nie pisał sprawdzianów lub nie podejmuje próby poprawy 



ocen niedostatecznych) sugerowaną przez średnią ważoną. Ostateczna decyzja należy do nauczyciela. 

 

1. Przy ustalaniu oceny śródrocznej i końcoworocznej nauczyciel bierze takżevpod uwagę stopnie ucznia z 

poszczególnych obszarów działalności, rozwój ucznia, wkład pracy w stosunku do zdolności. 

 

2. Przy wystawianiu oceny rocznej nauczyciel bierze pod uwagę oceny z I i II okresu. 

 

3. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną na koniec roku szkolnego jest zobowiązany do odebrania od nauczyciela 

zagadnień do egzaminu poprawkowego w ciągu 7 dni od daty konferencji klasyfikacyjnej. 

 

Odpowiedzi ustne: 

- Niedostateczny – otrzymuje uczeń, który nie wykazał się wiedzą i umiejętnościami z poziomu podstawowego nawet 

przy pomocy nauczyciela. 

- Dopuszczający – otrzymuje uczeń, który potrzebuje pomocy nauczyciela by wykazać się wiedzą i umiejętnościami z 

poziomu podstawowego. 

- Dostateczny – otrzymuje uczeń, które opanował wiadomości i umiejętności z poziomu podstawowego. 

- Dobry – otrzymuje uczeń, który swoją wiedzą i umiejętnościami wykracza poza poziom podstawowy. 

- Bardzo dobry – otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności z poziomu podstawowego i 

ponadpodstawowego. 

- Celujący – otrzymuje uczeń, który swoją wiedzą i umiejętnościami wykracza poza poziom wymagania podstawowego i 

ponadpodstawowego. 

 

Zasady ogólne: 

- uczeń ma obowiązek poprawić sprawdzian, z którego otrzymał ocenę niedostateczną 

 

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej : 

 

1.Uczeń może poprawić sprawdzian lub test z pierwszego lub drugiego semestru z którego dostał niższą ocenę, 

najpóźniej dwa tygodnie przed konferencją klasyfikacyjną. 

2.Udział w konkursach, zawodach i olimpiadach. 

3.Może odpowiadać z wyznaczonej partii materiału, uzgodnionej z nauczycielem przedmiotu. 

4.Poprawić ocenę z odpowiedzi ustnej lub kartkówki. 

5 . Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mają prawo ubiegać się u nauczyciela o podwyższenie o jeden stopień 

proponowanej oceny z Edukacji dla bezpieczeństwa w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od otrzymania 



informacji o przewidywanej dla niego rocznej ocenie. 

6. Wolę taką powinien wyrazić uczeń lub jego rodzice/opiekunowie prawni na piśmie skierowanym do nauczyciela 

Edukacji dla bezpieczeństwa. 

7. Nauczyciel uzgadnia z uczniem terminy formy i zakres sprawdzania wiedzy i umiejętności. 

8. W przypadku nieprzystąpienia ucznia do zaplanowanych form sprawdzania wiedzy i umiejętności w wyznaczonym 

terminie z przyczyn nieusprawiedliwionych, traci on prawo do ubiegania się o podwyższenie oceny. 

9. Sposoby i terminy sprawdzania wiedzy i umiejętności określa nauczyciel przedmiotu. 

10. Stopień trudności zadań musi odpowiadać wymaganiom edukacyjnym na ocenę, o którą ubiega się uczeń. 

11. Prace sprawdzające przeprowadza nauczyciel przedmiotu. 

12. Na podstawie ocenionych prac nauczyciel podwyższa ocenę, jeśli uczeń spełnił wymagania niezbędne do uzyskania 

wyższej niż przewidywana ocena lub pozostawia wcześniej ustaloną ocenę, jeśli warunki jej podwyższenia nie zostały 

spełnione. 

 

Wymagania edukacyjne z Edukacji dla Bezpieczeństwa niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i 

rocznych ocen klasyfikacyjnych: 

 

Przedmiotowe Systemy Oceniania określają wymagania podstawowe (P) i ponadpodstawowe (PP) dotyczące 

wiadomości i umiejętności z poszczególnych przedmiotów.  

Wymagania podstawowe (P) obejmują wiedzę i umiejętności całkowicie niezbędne do dalszego kształcenia 

przedmiotowego i międzyprzedmiotowego, czyli są: 

- stosunkowo łatwe do opanowania 

- całkowicie niezbędne w dalszej nauce 

- bezpośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym i ewentualnie pracy zawodowej 

Wymagania ponadpodstawowe (PP) stanowią pogłębienie i poszerzenie wymagań podstawowych, obejmują 

wiadomości i umiejętności, które są: 

- trudniejsze do opanowania niż podstawowe 

- przydatne, ale niezbędne w dalszej nauce  

- pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym i przyszłej pracy zawodowej 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 

OGÓLNE KRYTERIA OCEN Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który: 

- nie opanował wiedzy i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia 

- nie potrafi rozwiązać problemu nawet z pomocą nauczyciela 

- nie rozumie poleceń 

- zachowuje bierną postawę na lekcjach, nie prowadzi zeszytu przedmiotowego 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje 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 

- pracuje niesystematycznie 



- prowadzi zeszyt przedmiotowy 

- definiuje podstawowe pojęcia wymagane w podstawie programowej 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje 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 podejmowanie w otoczeniu działań ratowniczych i 

zabezpieczających 

- wykonuje prawidłowo większość zleconych przez nauczyciela zadań domowych 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który: 

- opanował materiał podstawy programowej w stopniu zadawalającym 

- wykorzystuje różne źródła informacji 

- aktywnie uczestniczy w zajęciach 

- wykonuje wybrane zadania dodatkowe 

- poprawnie wymienia zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia i wykonywać czynności ratownicze 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który: 

- bezbłędnie wykonuje czynności ratownicze, koryguje błędy kolegów 

- sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych źródeł informacji 

- samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy postawione przez nauczyciela 

- jest aktywny na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych / w zawodach, konkursach/ 

- zdobył pełen zakres wiedzy przewidziany w programie 

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

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń który: 

- zdobył wiedzę znacznie wykraczającą poza zakres materiału programowego 

- potrafi zainicjować dyskusję 

- dzieli się z klasą swoją wiedzą i umiejętnościami 

- osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach, turniejach 



- potrafi zastosować wiedzę i umiejętności w sytuacjach nietypowych 

 

 


