
Przedmiotowy System Oceniania 

Edukacja dla bezpieczeństwa 
 

 

Kontrola i ocena osiągnięć uczniów 

Systematycznej, planowej kontroli i ocenie podlegają wszystkie formy aktywności uczniów: 

• wypowiedzi 

• czynności polecone przez nauczyciela 

• systematyczne prowadzenie zeszytu przedmiotowego (waga 3) 

• odpowiedzi, kartkówki (waga 3) 

• sprawdzian praktyczny, testy (waga 4) 

• aktywność na zajęciach (uczestnictwo w dramie, ćwiczeniach, dyskusji – poprawność    

   działania, logika argumentacji, oryginalność przydatność proponowanych rozwiązań)  

   (waga 1) 

• zachowanie w trakcie zajęć – obserwacja uczestnicząca (głównie w sferze postaw) 

• program edukacji dla bezpieczeństwa z założenia ma charakter czynnościowy, 

pierwszoplanowym kryterium stają się zatem umiejętności 

ucznia. Istotne są także: zaangażowanie ucznia, aktywność, utożsamianie się z problematyką  

i przejawianie zainteresowania 

tematyką zajęć 

• udział w akcjach na rzecz bezpieczeństwa, przynależność do organizacji związanych np. z 

obroną cywilną (OSP) (waga 2) 

 

1. Kryteria oceniania: 
 

Ocena Umiejętności i aktywność 

Uczeń: 

Wiedza 

Uczeń: 

 

Celujący • Przedstawia własne koncepcje 

rozwiązań, działań, 

• Systematycznie wzbogaca swoją 

wiedzę i umiejętności, dzieli się 

tym z grupą 

• Odnajduje analogie wskazuję 

szanse i zagrożenia określonych 

rozwiązań 

• Wyraża własny, krytyczny, 

twórczy stosunek do omawianych 

zagadnień 

• Argumentuje w obronie własnych 

poglądów. 

• Zdobył pełną wiedzę 

programową oraz 

wykraczającą poza 

zakres materiału 

programowego 

Bardzo dobry • Sprawnie korzysta ze wszystkich 

dostępnych  źródeł informacji 

• Samodzielnie rozwiązuje zadania i 

problemy postawione przez 

nauczyciela 

• Zdobył pełen zakres 

wiedzy przewidziany 

w programie 

• Sprawnie 

wykorzystuje wiedzę 



• Jest aktywny na lekcjach  

• Bezbłędnie  wykonuje czynności 

ratownicze, koryguje błędy 

kolegów 

• Odpowiednio wykorzystuje sprzęt 

i środki ratownicze 

• Sprawnie wyszukuje w różnych 

źródłach informacje o sposobach 

alternatywnego działania 

z różnych 

przedmiotów do 

rozwiązywania zadań 

z edukacji dla 

bezpieczeństwa 

Dobry • 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 

• Opanował materiał 

programowy w 

stopniu 

zadowalającym 

Dostateczny • 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 

Dopuszczający • Przy pomocy nauczyciela 

wykonuje proste polecenia, 

wykorzystując podstawowe 

umiejętności 

• Wykazuje braki  w 

wiedzy, nie 

uniemożliwiają one 

jednak dalszej 

edukacji i mogą 

zostać usunięte 

Niedostateczny • Nie potrafi wykonać prostych 

poleceń, wymagających 

zastosowania podstawowych 

umiejętności 

• Wykazuje braki  w 

wiedzy, które 

uniemożliwiają   

dalszy rozwój w 

ramach przedmiotu  

 

2. Na lekcjach obowiązuje ucznia zeszyt przedmiotowy i podręcznik  

( J. Słoma, „Żyję i działam bezpiecznie”) 

 

3. Ocenę niedostateczną z testu uczeń poprawia w terminie dwóch tygodni. 

 

4. Oceny z prac pisemnych (testów)  punktowanych ustala się na podstawie progów 

procentowych ujętych w statucie szkoły. 



     5. Ocenę roczną lub półroczną nauczyciel przedmiotu wystawia na podstawie ocen   

         cząstkowych. Oceny cząstkowe nie są równoważne. Ocena półroczna czy roczna nie  

         jest liczona jak średnia arytmetyczna ocen cząstkowych tylko średnia ważona. 

 

6. Uczeń może zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie do zajęć, jeden raz w ciągu   

    półrocza, nie może zgłosić nieprzygotowania do lekcji powtórzeniowej lub przed  

    sprawdzianem. 

 

7. Uzyskane  stopnie  w  poszczególnych  formach  aktywności  ucznia  stanowią   

    podstawę  stopnia  śródrocznego i rocznego.  

 

8. Ocenę śródroczną, roczną  ustala się na podstawie minimum 3 ocen cząstkowych . 

 

 Stopnie  mają  różne  wagi.  Ocena  śródroczna i roczna  nie  jest  średnią  ocen  

cząstkowych.  

 

 


