
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  

Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA  

W KLASIE VIII 

 

1. Przedmiotem oceniania są:  

a) wiadomości; 

b) umiejętności praktyczne; 

c) postawa ucznia i jego aktywność. 

2. Uczeń może otrzymać ocenę za:  

a) sprawdziany pisemne; 

b) kartkówki; 

c) odpowiedzi ustne; 

d) prace domowe; 

e) aktywność na lekcji; 

f) uczestnictwo w ćwiczeniach z niesienia pierwszej pomocy.  

3. Uczeń jest zobowiązany do wykonywania zadanych prac domowych. Praca domowa 

może mieć formę pisemną lub ustną – ta druga polega na powtórzeniu i utrwaleniu treści 

poznanych na ostatnich zajęciach. Brak pracy domowej jest jednoznaczny 

z nieprzygotowaniem do zajęć.  

4. Uczeń może w semestrze zgłosić 1 nieprzygotowanie do lekcji. Nie dotyczy to 

zapowiedzianych sprawdzianów, lekcji powtórzeniowych. Uczeń musi zgłosić tę 

informację tuż po sprawdzeniu obecności. 

5. Sprawdzenie wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich lekcji może mieć formę 

odpowiedzi ustnej lub dziesięciominutowej kartkówki. Kartkówki są niezapowiedziane, 

a oceny z nich uzyskane nie podlegają poprawie. Ocena z kartkówki jest równoważna 

ocenie z odpowiedzi ustnej. 

6. Po zrealizowaniu materiału z pełnego działu tematycznego uczeń przystępuje do 

pisemnego sprawdzianu wiadomości. Jego termin ustala nauczyciel razem 

z uczniami, co najmniej tydzień wcześniej. Nauczyciel podaje przy tym zakres 

materiału, jaki będzie obowiązywał. Sprawdzian wiadomości obejmujący wskazany 

zakres materiału poprzedza lekcja powtórzeniowa, do której uczeń powinien się 

przygotować. 

7. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie napisze sprawdzianu w określonym terminie, ma 

obowiązek uczynić to w ciągu 2 tygodni po uprzednim ustaleniu terminu ucznia 

z nauczycielem. Jeśli uczeń nie przyjdzie na ustalony termin, pisze sprawdzian na 

pierwszej lekcji EDB, na której jest obecny. 

8. Uczeń może poprawić ocenę uzyskaną ze sprawdzianu, a ocena z poprawy jest oceną 

ostateczną. Uczeń poprawia sprawdzian tylko raz w określonym terminie. 

9. Uczeń może otrzymać „+” za pracę na lekcji. Trzy „+” są równoznaczne z oceną bardzo 

dobrą z aktywności, trzy „-„ z oceną niedostateczną. 

 

 

 

 

 



10. Na lekcjach oceny ustala się w stopniach wg następującej skali: 

 

Stopień Skrót 

literowy 

Oznaczenie 

cyfrowe 

Procentowy wskaźnik poziomu opanowania 

osiągnięć edukacyjnych uczniów 

celujący cel 6 Powyżej 100% 

bardzo dobry bdb 5 90 - 100% 

dobry db 4 72 - 89% 

dostateczny dst 3 51 - 71% 

dopuszczający dop 2 31 - 50% 

niedostateczny nds 1 0 - 30% 

 

11. Ocenę śródroczną, roczną ustala się na podstawie co najmniej trzech ocen cząstkowych. 

Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią ocen cząstkowych. 

12. Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopnie ucznia 

z poszczególnych form działalności ucznia w następującej kolejności: 

 sprawdziany (największy wpływ na kształt oceny śródrocznej i rocznej); 

 kartkówki; 

 odpowiedź ustna; 

 prace domowe; 

 aktywność na lekcji; 

 praca w grupie. 

 

Kryteria oceniania: 

Ocena Umiejętności i aktywność 

Uczeń: 

Wiedza 

Uczeń: 

Celująca  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 

 Zdobył wiedzę znacznie 

wykraczającą poza zakres 

materiału programowego 

Bardzo 

Dobra 
 Sprawnie korzysta ze wszystkich 

dostępnych źródeł informacji 

 Samodzielnie rozwiązuje zadania i 

problemy postawione przez 

nauczyciela 

 Jest aktywny na lekcjach 

i zajęciach pozalekcyjnych 

(zawodach, konkursach) 

 Zdobył pełen zakres wiedzy 

przewidziany 

w programie 

 Sprawnie wykorzystuje 

wiedzę z różnych 

przedmiotów do 

rozwiązania zadań 

z zakresu EDB 



 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 

Dobra  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 

Dostateczna  Pod kierunkiem nauczyciela 

wykorzystuje podstawowe źródła 

informacji 

 Samodzielnie wykonuje proste 

zadania podczas zajęć 

 Przejawia przeciętną aktywność 

 Opanował podstawowe 

elementy programu, 

pozwalające na 

podejmowanie w otoczeniu 

działań ratowniczych 

i zabezpieczających 

Dopuszczająca  Przy pomocy nauczyciela wykonuje 

proste polecenia, wykorzystując 

podstawowe umiejętności 

 Wykazuje braki 

w wiedzy, nie 

uniemożliwiają one jednak 

dalszej edukacji 

i mogą zostać usunięte 

Niedostateczna  Nie potrafi wykonać prostych 

poleceń wymagających 

zastosowania podstawowych  

umiejętności 

 Wykazuje braki w wiedzy, 

uniemożliwiają dalszy 

rozwój w ramach 

przedmiotu 

 


