
Przedmiotowe zasady oceniania  na lekcjach            

edukacji dla bezpieczeństwa. 
 

 

1. Sprawdzanie i ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia odbywa się w formie pisemnej    

i ustnej poprzez: 

 Sprawdziany pisemne – mają formę zadań otwartych i zamkniętych. 

Sprawdzają umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji (tekstu, 

rysunków, danych statystycznych, wykresów). 

 Kartkówki. 

 Odpowiedzi ustne – Z zakresu trzech ostatnich tematów lekcyjnych,                 

a w przypadku lekcji powtórzeniowych z całego działu. 

 Prace domowe – Przedstawianie rozwiązań zadań domowych. Oceniana jest 

samodzielność, poprawność oraz staranność wykonania. 

 Aktywność – Projekty, praca w grupach, udział w konkursach 

przedmiotowych, zaangażowanie w rozwiązywane podczas lekcji ćwiczenia, 

odpowiadanie często i poprawnie na pytania nauczyciela w trakcie lekcji, 

prezentowanie swojego stanowiska, efektów samodzielnej lub grupowej pracy. 

 

2.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, posługując się wiedzą 

poza programową 

 Zdobył wiedzę 

znacznie 

wykraczająca poza 

zakres materiału 

programowego 

Bardzo dobry  Sprawnie korzysta ze wszystkich 

dostępnych  źródeł informacji 

 Samodzielnie rozwiązuje zadania i 

problemy postawione przez 

nauczyciela 

 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 

 Zdobył pełen zakres 

wiedzy przewidziany 

w programie 

 Sprawnie 

wykorzystuje wiedzę 

z różnych 

przedmiotów do 

rozwiązywania zadań 

z edukacji dla 

bezpieczeństwa 



alternatywnego działania 

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  

 

3.Zasady uzupełniania braków i poprawy ocen. 

Po powrocie z dłuższej nieobecności (od 5 dni) uczeń nie jest pytany na pierwszych 

lekcjach z przedmiotu. 

Uczeń może zgłosić na początku lekcji nieprzygotowanie nie częściej niż raz              

w półroczu. 

Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek ten sprawdzian zaliczyć w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem, nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty 

sprawdzianu lub powrotu z nieobecności. 

Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną i dopuszczającą ze sprawdzianu               

w terminie ustalonym z nauczycielem nie później niż w ciągu dwóch tygodni od 

przedstawienia oceny. 

 


