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I. ZASADY OGÓLNE 

 

1. Przedmiotowy System Oceniania z Edukacji dla bezpieczeństwa jest zgodny z 

Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Zespołu Szkół Miejskich nr 2 w Kędzierzynie-

Koźlu, Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania w 

gimnazjum i w szkole podstawowej. PSO z Edukacji dla Bezpieczeństwa w gimnazjum 

opracowany został w oparciu o : 

Podstawę programową kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych - 

Edukacja dla Bezpieczeństwa III etap edukacyjny oraz „Program nauczania przedmiotu 

Edukacja dla Bezpieczeństwa” (autor: Mieczysław Borowiecki, Wydawnictwa Szkolne 

PWN). 

• Program realizowany jest w klasach trzecich wg podręcznika: 

„Edukacja dla bezpieczeństwa” – podręcznik dla gimnazjum; Mieczysław Borowiecki, 

Zbigniew Pytasz, Edward Rygała 

Przedmiotem oceniania są: 

- wiadomości, 

- umiejętności,  

- ćwiczenia praktyczne, 

- postawa ucznia i jego zaangażowanie w zajęcia, 

- zeszyt przedmiotowy 

2. Na początku roku szkolnego uczniowie zostaną poinformowani przez nauczyciela 

przedmiotu o zakresie wymagań na określoną ocenę oraz o sposobie i zasadach oceniania. 

3. Zakres dłuższych sprawdzianów pisemnych oraz ich dokładny termin będą podawane przez 

nauczyciela z tygodniowym wyprzedzeniem. 

4. Krótkie sprawdziany pisemne (kartkówki) i ustne odpowiedzi uczniów, obejmujące bieżący 

materiał lekcyjny (trzy ostatnie omówione przez nauczyciela lekcje), mogą być 

przeprowadzone na bieżąco, bez wcześniejszej zapowiedzi. 

5. Nauczyciel na bieżąco określa zakres oraz terminy wykonania prac domowych lub innych 

form aktywności. 

6. Nauczyciel jest zobowiązany ocenić i udostępnić uczniom sprawdziany pisemne w ciągu 

dwóch tygodni od momentu ich sprawdzenia. 

 

 



 

 

II. ZASADY OCENIANIA 

 

1. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i 

promowania przyjmuje się sześciostopniową skalę ocen (1-6). 

2. Wszystkie prace pisemne sprawdzane są według skali punktowej, a punkty przeliczane na 

oceny zgodnie z poniższą skalą procentową: 

0-34 % niedostateczny 

35-49 % - dopuszczający 

50-74 % - dostateczny 

75-89 % - dobry 

90-99 % - bardzo dobry 

100 % - celujący 

3. Nieprzygotowanie do zajęć, brak zadania domowego, podręcznika lub zeszytu ćwiczeń 

uczeń zobowiązany jest zgłosić nauczycielowi na początku lekcji. 

4.W przypadku co najmniej tygodniowej usprawiedliwionej nieobecności uczeń zobowiązany  

jest do nadrobienia zaległości w ciągu 7 dni od dnia powrotu do szkoły. 

5. Poprawa sprawdzianów pisemnych odbywa się w terminie ustalonym z nauczycielem. Przy 

pisaniu poprawy sprawdzianu punktacja nie zmienia się, otrzymane oceny są  

wpisywane do dziennika np:1/4, 2/5. Ocena niedostateczna z poprawy nie jest wpisywana do 

dziennika. 

Sprawdziany (testy) są przechowywane w szkole do końca roku szkolnego, mogą być 

udostępnione do wglądu rodzicom ucznia na terenie szkoły. 

6. Za wyjątkową aktywność na lekcji lub odrobioną pracę domową uczeń może otrzymać 

plus. Trzy plusy  dają ocenę bardzo dobrą.  

7. Za merytorycznie poprawną aktywność uczeń może otrzymać ocenę cząstkową na każdej 

lekcji.  

8. Za trzy minusy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

9. Z powodów losowych uczeń może być zwolniony z pisania sprawdzianu. Termin 

zaliczenia uczeń ustala z nauczycielem. 

10. Sukcesy osiągnięte przez ucznia w konkursach przedmiotowych wpływają na 

podwyższenia oceny z przedmiotu. 

 



11. Uczeń może być w semestrze 1 raz nieprzygotowany do lekcji z wyjątkiem 

zapowiedzianych prac kontrolnych, jednak musi to zgłosić przed zajęciami. 

12.   Nauczyciel ma prawo podnieść ocenę uczniowi, który wykazał się dużą aktywnością na 

zajęciach lekcyjnych. 

13.  Za udokumentowaną aktywność poza programem w danym roku szkolnym uczeń może 

mieć podwyższoną ocenę końcową o jeden punkt ponad poziom uzyskany w toku zajęć 

programowych. 

14. O ocenie śródrocznej i rocznej decyduje hierarchia ważności ocen cząstkowych, 

uwzględniając wiedzę i obowiązujące formy aktywności oraz terminowe wywiązywanie się 

ucznia z wykonywania zadawanych prac w danym semestrze. 

15. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczeń może być nieklasyfikowany z powodu nieobecności na zajęciach, 

przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

 

III. ZAKRES WYMAGAN EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY  

 

Ocena pracy ucznia na lekcjach uwzględnia: prace indywidualną, tj. aktywność na lekcji, 

prace zgodną z poleceniami nauczyciela, wysiłek włożony w wykonanie zadania, prace w 

parach i grupach, tj. równy udział w ćwiczeniu każdego ucznia, pomoc koleżeńską w 

przypadku trudności z wykonaniem zadania, prace projektową w grupach, tj. produkt 

końcowy, jak i proces jego przygotowania, np.. wykorzystanie źródeł, współprace w grupie, 

podział ról itp. 

 

IV. ZASADY WYSTAWIANIA OCENY SEMESTRALNEJ I ROCZNEJ: 

 

 

•Wystawianie oceny klasyfikacyjnej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych, przy czym 

większą wagę mają oceny za sprawdzian oraz ćwiczenia praktyczne i odpowiedź, w drugiej 

kolejności są kartkówki, aktywność ucznia. Pozostałe oceny są wspomagające. 

•Przy wystawianiu oceny rocznej brane są pod uwagę oceny uzyskane w całym roku 

szkolnym. 

•Wystawiając ocenę semestralną i roczną uwzględnia się systematyczne uczęszczanie na 

zajęcia lekcyjne oraz stosunek ucznia do przedmiotu. 

 

 



V. WYMAGANIA EDUKACYJNE: 

 

 

Na ocenę dopuszczającą: 
 

Uczeń: 

1.  

zna i rozróżnia sygnały alarmowe, 

2.  

wie jak rozpoznać urazy, 

3.  

zna czynności przy wentylacji zastępczej, 

4.  

zna przyczyny wstrząsu, 

5.  

wymienia rodzaje urazów i krwotoków, 

6.  

wymienia stopnie oparzeń i odmrożeń, 

7.  

rozpoznaje zatrucia, 

8.  

rozpoznaje urazy kończyn, 

9.  

wymienia zastępcze środki ochrony dróg oddechowych i skóry, 

10.  
wymienia przyczyny powodzi i pożaru, 

11.  
wymienia zagrożenia jakie niesie powódź, 

12.  
wymienia rodzaje promieniowania w miejscu swojego zamieszkania, 

13.  
zna miejsce poboru wody w najbliższym otoczeniu, 

14.  
wymienia powody zabezpieczenia wody i żywności, 

15.  
Wymienia i rozróżnia znaki bezpieczeństwa, 

16.  
Wymienia główne zadania obrony cywilnej i podstawowe dokumenty normatywne. 

 

Na ocenę dostateczną: 

 

Uczeń: 

1.  

Rozumie znaczenie konkretnych sygnałów alarmowych, 

2.  

Potrafi wyjaśnić podstawowe funkcje życiowe, 



3.  

Potrafi wykonać uciskanie klatki piersiowej oraz wentylację zastępczą, 

4.  

Zna podstawowe techniki przenoszenia osób poszkodowanych, 

5.  

Zna techniki tamowania krwotoków, 

6.  

Potrafi udzielić pomocy po rozpoznaniu ran, 

7.  

Zna sposoby udzielenia pomocy przy oparzeniach i wychłodzeniach, 

8.  

Umie podać przyczyny zatruć, 

9.  

Zna czynności pierwszej pomocy w przypadku złamań kończyn, 

10.  
Umie wyjaśnić przyczyny powstania paniki, 

11.  
Wymienia sposoby przeciwdziałania zagrożeniom lokalnym, 

12.  
Wymienia sprzęt przeciwpożarowy, 

13.  
Przedstawia zagrożenia związane z katastrofami i awariami, 

14.  
Umie scharakteryzować źródła oraz rodzaje promieniowania, 

15.  
Potrafi określić zasady zabezpieczania wody i żywności na wypadek zagrożeń, 

16.  
Wyjaśnia pojęcia: odkażanie, dezynfekcja, dezaktywacja, dezynsekcja, deratyzacja, 

17.  
Umie opisać znaczenie znaków ewakuacyjnych, ochrony przeciwpożarowej oraz 

higieny pracy w swoim otoczeniu i regionie. 

 

Na ocenę dobrą: 

 

Uczeń: 

1.  

Potrafi wykonać czynności nakazane określonymi sygnałami alarmowymi, 

2.  

Zna czynności tzw. łańcucha ratunkowego i potrafi wykonać je praktycznie, 

3.  

Umie podać przyczyny i objawy wstrząsu pourazowego, 

4.  

Umie opatrywać różne rodzaje ran, tamować krwotoki zewnętrzne, 

5.  

Umie udzielić pomocy przy poparzeniach i odmrożeniach, 

6.  

Zna sposoby i potrafi udzielić pomocy osobie porażonej prądem, 



7.  

Potrafi określić drogi wnikania trucizn do organizmu, 

8.  

Potrafi określić warunki i miejsca sprzyjające urazom układu kostnego, 

9.  

Potrafi wykorzystać podręczne materiały do ochrony dróg oddechowych i skóry, 

10.  
Potrafi wymienić możliwości przeciwdziałania panice, 

11.  
Umie dokonać analizy lokalnych zagrożeń powodzią, pożarem, 

12.  
Potrafi omówić czynności ratownicze podczas pożaru, 

13.  
Potrafi właściwie postępować podczas pożaru w domu i w szkole, 

14.  
Potrafi wskazać możliwości wykorzystania promieniowania, 

15.  
Omawia różne sposoby zabezpieczania żywności i wody przed skażeniem, 

16.  
Potrafi omówić różnice między częściowymi i całkowitymi zabiegami sanitarnymi i 

specjalnymi, 

17.  
Wymienia podstawowe dokumenty ONZ regulujące funkcjonowanie Obrony Cywilnej 

na świecie. 

 

Na ocenę bardzo dobrą: 
 

Uczeń: 

1.  

Wie jak reagować przy zaburzeniach podstawowych funkcji życiowych, 

2.  

Umie scharakteryzować przyczyny zaburzeń krążenia i oddychania, 

3.  

Umie wykonać czynności pierwszej pomocy przy wstrząsie pourazowym, 

4.  

Potrafi omówić sposoby sporządzania prowizorycznych noszy, 

5.  

Potrafi wyjaśnić jak zapobiegać zakażeniom, 

6.  

Potrafi udzielić pomocy osobie poparzonej środkami chemicznymi, 

7.  

Potrafi udzielić pomocy osobie zatrutej środkami chemicznymi, gazami, artykułami 

spożywczymi, 

8.  

Potrafi zastosować podręczne środki do unieruchomienia kończyn dolnych i górnych, 

9.  

Potrafi zachować się w obliczu możliwości powstania paniki, 



10.  
Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, 

11.  
Potrafi wykorzystać podręczny sprzęt gaśniczy do gaszenia pożaru w zarodku, 

12.  
Potrafi postępować w obliczu komunikacyjnych i ekologicznych, 

13.  
Potrafi wyjaśnić indywidualne możliwości ochrony przed promieniowaniem, 

14.  
Potrafi praktycznie zastosować środki do przechowywania żywności i wody, 

15.  
Potrafi przeprowadzić zabiegi sanitarne w domu przy pomocy materiałów 

znajdujących się w apteczce domowej, 

16.  
Potrafi wymienić zadania jakie stoją przed formacjami OC w obliczu zagrożeń. 

 

 

Na ocenę celującą: 
 

Uczeń: 

1.  

Umie pokierować akcją ewakuacyjną po ogłoszeniu alarmu, 

2.  

Potrafi realizować zasady indywidualnego postępowania na wypadek powodzi, pożaru 

oraz wypadku komunikacyjnego, 

3.  

Aktywnie udziela się w pracach młodzieżowych formacji OC w środowisku lokalnym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


