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Przedmiot ,,Edukacja dla bezpieczeństwa”, realizowany jest w klasach VIII- ych  w  wymiarze 
jednej godziny tygodniowo. 

I.   Cele PZO. 
II.  Zasady PZO. 
III. Co podlega ocenie na danym przedmiocie. 
IV.  Sposoby oraz częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów. 
V.    Skala ocen. 
VI.  Kryteria oceniania w klasach VIII-ych. 
VII. Jakościowy i ilościowy sposób oceniania prac pisemnych 
VIII. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów. 
IX.    Sposoby informowania. 
X.      Poprawa oceny. 

I. Cele PZO

1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. 
2. Niesienie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju.
3.  Motywowanie ucznia do dalszej pracy. 
4. Dostarczenie  rodzicom  (prawnym  opiekunom)  i  nauczycielom  informacji  
             o postępach, trudnościach, specjalnych uzdolnieniach ucznia. 
5. Umożliwienie  nauczycielowi  doskonalenia  organizacji  i  metod  pracy  dydaktyczno-
wychowawczej. 

II. Zasady PZO

1. Nauczyciel  na  początku  roku  szkolnego  informuje  uczniów  o  zakresie  wymagań  z  danego
przedmiotu  oraz  o  sposobie  i  zasadach  oceniania.  
Wskazane jest powtórzenie tych czynności na początku II semestru.

2. Sprawdziany  są  obowiązkowe.  Jeżeli  uczeń  w  tym  czasie  był  nieobecny  na  
zajęciach,  to  powinien  napisać  go  w  terminie  późniejszym  uzgodnionym  z  nauczycielem
przedmiotu, lecz nie w dłuższym odstępie czasu niż dwa tygodnie od momentu powrotu do szkoły. 

3. Za  sprawdzian  wiedzy  uważane  są  różnego  rodzaju  testy  -  zapowiadane  z  tygodniowym
wyprzedzeniem lub kartkówki jako sprawdzenie przyswojenia wiedzy z zajęć poprzednich lub z
trzech ostatnich zajęć lekcyjnych. Kartkówki mogą być zapowiedziane przez nauczyciela.

 
4. Sprawdzianem jest też kontrola nabytych przez uczniów umiejętności praktycznych z udzielania

pierwszej pomocy.

5.  Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej w terminie dwóch tygodni od jej otrzymania.

6.  Uczeń jest zobowiązany do noszenia zeszytu przedmiotowego oraz podręcznika.



7. Raz w semestrze uczeń może zgłosić brak przygotowania do lekcji nie ponosząc z tego tytułu
żadnych sankcji. Nie dotyczy to jednak lekcji, na których nauczyciel zaplanował sprawdzian.

8. Uczeń  nie  ponosi  żadnych  konsekwencji,  jeśli  zgłosi  brak  przygotowania,  które  nastąpiło
z ważnych przyczyn, potwierdzonych pisemnie przez rodzica/opiekuna.

9. Prace  domowe  uczeń  odrabia  na  bieżąco.  Jeśli  ich  brak,  nauczyciel  odnotowuje  to  jako
nieprzygotowanie  do  zajęć.  Trzecie  nieprzygotowanie  upoważnia  nauczyciela  do  wystawienia
cząstkowej oceny niedostatecznej.

 
10.  Nie ocenia się ucznia po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole. Okres ten trwa od 3

do 7 dni (w zależności od długości absencji).

11. Uczeń ćwiczy udzielanie pierwszej pomocy. Przynosi na zajęcia praktyczne z pierwszej pomocy
niezbędne  materiały:  rękawiczki  lateksowe,  bandaże,  chustę  trójkątną,  maseczkę  pierwszej
pomocy.

III. Co podlega ocenie na przedmiocie.
Oceny cząstkowe uczeń uzyskuje za:

- test sprawdzający wiedzę uczniów, ogłoszony z tygodniowym wyprzedzeniem
-  odpowiedź  ustną,  przygotowanie  referatu,  krzyżówki,  wytwory  pracy  –  albumy  tematyczne,
schematy, prezentację umiejętności praktycznych, prezentacje multimedialne.
- aktywność na lekcji (pięć plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą),
- udział w konkursach i projektach edukacyjnych,
-  wykonanie dodatkowych prac, plakatów na temat bezpieczeństwa, gazetki, itp.,
- sprawdziany pisemne (testy, kartkówki); 
- praca ucznia na lekcji (aktywność, praca w grupie); 
- pracę domową; 
- wypowiedzi ustne: odpowiedzi na pytania, 
- wypowiedzi pisemne: odpowiedzi na pytania, referaty prezentacje), 
- zeszyt (estetyka, systematyczność prowadzenia; 

 IV. Sposoby oraz częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów:

1. Odpytywanie bieżące – po każdej lekcji. 
2. Wykonywanie przez uczniów ćwiczeń, prac praktycznych – po każdej takiej lekcji.  
3. Sprawdzian w postaci testów, kartkówek oraz ćwiczeń praktycznych.
4. Kartkówki - z bieżącego materiału lub z trzech ostatnich lekcji. 
5. Ćwiczenia praktyczne.

V. Skala ocen 

Stosuje się skalę ocen od 1 do 6. 

VI. Kryteria oceniania w klasach   
Kryteria ogólne:



EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

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 poza programową
 Wykonuje  prace  dodatkowe:  prezentacje

multimedialne które również prezentuje,
 Udział ucznia w konkursach, pokazach

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) 
 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

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         
opanował podstawowe elementy
programu, pozwalające na 



w trakcie zajęć 
 przejawia przeciętną aktywność

podjęcie 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, które 
uniemożliwiają dalszy rozwój    
w ramach przedmiotu

 

VII. Jakościowy i ilościowy sposób oceniania prac pisemnych 

1. Jeśli pisemny sprawdzian uwzględnia podział na wymagania podstawowe (P) i ponadpodstawowe
(PP),  wówczas  ocenę  bardzo  dobrą  otrzymuje  uczeń,  
który wykonał co najmniej 75% zadań P i 75% zadań PP. 
Ocenę  dobrą  otrzymuje  uczeń,  który  wykonał  co  najmniej  75%  zadań  P  i  50%  
PP.  
Ocenę  dostateczną  otrzymuje  uczeń,  który  wykonał  minimum  75%  zadań  P
a  ocenę  dopuszczającą  -  uczeń,  który  opanował  przynajmniej  50%  
umiejętności podstawowych. Poniżej tego progu - ocenę niedostateczną. 

2.  Ocenianie  ilościowe (w  zależności  od  zdobytej  liczby  punktów):  
a)  w  przypadku  prac  klasowych  (sprawdzianów,  testów)  obejmujących  większe  
partie materiału:

 celujący (6)                - 100% + zadanie dodatkowe

bardzo dobry (5) - 100% - 91%

 dobry (4) - 90% - 75%
dostateczny (3) -  74% - 51%
 dopuszczający (2) - 50% - 39%

 niedostateczny (1) - poniżej 39%

b) w przypadku kartkówek lub innych prac pisemnych - dopuszczalne są inne wielkości w zależności

od stopnia trudności pracy, formy wypowiedzi i innych czynników. W takim przypadku nauczyciel

każdorazowo informuje uczniów o sposobie oceniania i kryteriach ocen. 

VIII. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów 



1.  Osiągnięcia  uczniów  odnotowuje  się  w  dzienniku  lekcyjnym,  dzienniczku  
ucznia i zeszycie przedmiotowym.  

2. Oceny wpisywane w rubrykach: 
 ćwiczenia 
 sprawdziany
 kartkówki
 odpowiedzi, 
 nieprzygotowanie 
 aktywność
 praca dodatkowa
 praca domowa
  i inne w zależności od formy wykonywanej pracy.
 konkursy

3. Oceny semestralne uwzględniają oceny cząstkowe za: 
- ćwiczenia z umiejętności udzielania pierwszej pomocy,
- odpowiedzi ustne (wiadomości),
- pisemne prace klasowe (sprawdziany, testy),
- ćwiczenia,
- konkursy,
- zeszyt,
- prace domowe

IX. Informowanie o ocenach 

1. Wszystkie oceny są jawne i wystawiane według ustalonych kryteriów. 
2. Wszelkie pisemne uwagi nauczyciela oraz oceny powinny być przez rodzica/opiekuna podpisane. 
3. Uczeń ma prawo zapoznać się z uzasadnieniem ustalonej oceny.
4. O przewidywanej ocenie śródrocznej lub rocznej uczeń informowany jest na dwa tygodnie przed
klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną.
5. O ocenie niedostatecznej rodzice/opiekunowie ucznia informowani są w formie pisemnej na miesiąc
przed  klasyfikacyjną  radą  pedagogiczną.  Za  pisemne  poinformowanie  rodziców  odpowiada
wychowawca wraz z nauczycielem, który tę ocenę zaproponował.
6.  Tydzień  przed  radą  klasyfikacyjną  uczniowie  informowani  są  o  rzeczywistych  ocenach
semestralnych/rocznych.
7.  Ocena  klasyfikacyjna  nie  jest  średnią  arytmetyczną  otrzymanych  ocen  
(patrz p. VIII).

X. Poprawa oceny 
1. W przypadku otrzymania ze sprawdzianu oceny niedostatecznej, uczeń ma prawo do jednorazowej
jej poprawy, przy czym w dzienniku zachowane są dwie oceny. 
Do wystawienia oceny śródrocznej lub końcoworocznej nauczyciel bierze pod uwagę drugą ocenę. 
2.  Uczeń  ma prawo poprawić ocenę  niedostateczną  uzyskaną  z ćwiczeń praktycznych,  przy czym
w dzienniku zachowane są dwie oceny.
Do wystawienia oceny śródrocznej lub końcoworocznej nauczyciel bierze pod uwagę drugą ocenę.

X. Ocenianie uczniów z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej.
1. Nauczyciel obniża wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do ucznia, u którego

stwierdzono  deficyty  rozwojowe  i  choroby  uniemożliwiające  sprostanie  wymaganiom
programowym,  potwierdzone  orzeczeniem  poradni  psychologiczno-pedagogicznej  lub  opinią
lekarza specjalisty.



2. W ocenianiu uczniów z dysfunkcjami uwzględniane zostają zalecenia poradni, takie jak:

a) Wydłużenie czasu przeznaczonego na wykonanie ćwiczeń praktycznych lub pisemnych

b) Możliwość rozbicia ćwiczenia złożonego na prostsze i ocenianie ich wykonania etapami

c) Konieczność odczytania na głos poleceń otrzymywanych przez innych uczniów tylko w formie
pisemnej

d) Branie  pod  uwagę  poprawności  merytorycznej  wykonanego  ćwiczenia,  zadania  praktycznego,
pracy pisemnej, a nie walorów estetycznych lub poprawności zapisanego tekstu

e) Możliwość (za zgodą ucznia) zamiany pracy pisemnej na odpowiedź ustną

f) Możliwość napisania pracy tekstowej na komputerze

g) Podczas  odpowiedzi  ustnych  –  zadawanie  większej  liczby  prostych  pytań  zamiast  jednego
złożonego

h) Obniżenie wymagań dotyczących estetyki zeszytu przedmiotowego

i) Udzielanie pomocy przy wykonywaniu ćwiczeń praktycznych

j) Stosowanie powtórzeń 


