
Przedmiotowe zasady oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie

I. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z edukacji dla bezpieczeństwa

a) celujący otrzymuje uczeń, który: 

 systematycznie pracuje nad pogłębianiem wiedzy, 

 umiejętnie wykorzystuje zdobyte na lekcjach oraz z literatury, programów radiowych i telewizyjnych 
oraz z Internetu wiadomości, 

 wykonuje nietypowe opracowania i referaty przydatne do lekcji, 

 wykazuje się bogatym słownictwem oraz potrafi analizować zdarzenia,

 osiąga sukcesy w zawodach sportowo-obronnych oraz w Turnieju Wiedzy Pożarniczej, kwalifikując 
się do finałów na szczeblu powiatowym lub wojewódzkim, Zawodach PCK-

 uczestniczy z zajęciach , szkoleniach pierwszej pomocy lub zajęciach organizowanych przez PCK 
b) bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

 opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania, - wykazuje 
zainteresowanie problematyką przedmiotu, jest aktywny na lekcjach, 

 dobrowolnie wykonuje dodatkowe zadania, 

 uczestniczy w zawodach sportowo-obronnych oraz w Turnieju Wiedzy Pożarniczej, kwalifikując się na
szczebel gminny, aktywny udział w grupie ratowniczej, bierze udział w zawodach PCK , 

 uczestniczy w zajęciach , szkoleniach pierwszej pomocy lub zajęciach organizowanych przez PCK,
c)  dobry otrzymuje uczeń, który: 

 samodzielnie wyjaśniać typowe zależności, 

 posługiwać się terminologią z edukacji dla bezpieczeństwa  z nielicznymi potknięciami i błędami

   sprawnie rozwiązywać zadania teoretyczne i praktyczne 

   przeprowadzić prostą analizę związków przyczynowo-skutkowych jest aktywny na lekcji, 

 poprawnie stosuje wiadomości,
d)  dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

 opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w programie nauczania w stopniu 
zadowalającym, 

 potrafi wykonać łatwe zadania, 

 wykazanie się znajomością i rozumieniem podstawowych pojęć i terminów
e) dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

 wykazać się znajomością i rozumieniem najprostszych pojęć i terminów 

 wykazuje się znajomością i rozumieniem najprostszych pojęć i terminów z EDB

 wykazuje elementarną wiedzę z zakresu podstawowych zależności. 
f) niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

 pracuje niesystematycznie i nie wykazuje zainteresowania przedmiotem,

 nie prowadzi kart ćwiczeń i zeszytu przedmiotowego, 

 nie potrafi udzielić odpowiedzi, rozwiązać zadania nawet przy pomocy nauczyciela, 

 nie wywiązuje się z zadań zleconych w grupach i prac zadanych do domu

 nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej 

II. Formy sprawdzania wiedzy. 
1. Nauczyciel na lekcjach EDB  może stosować następujące formy sprawdzania wiedzy. 

 testy 

 sprawdziany

 odpowiedzi ustne

 odpowiedzi pisemne (kartkówki) 

 zadania domowe 

 ćwiczenia sprawdzające wybrane umiejętności i wiedzę 

 aktywność na lekcji

  aktywność na zajęciach terenowych



 praca samodzielna (referaty, sprawozdania z wykładów, plakaty, plansze, rysunki, prezentacje 
multimedialne itp.) 

 udział w konkursach 

 ćwiczenia praktyczne z pierwszej pomocy 
2. Liczba i częstotliwość pomiarów jest zależna od realizacji treści zawartych w podstawie programowej oraz 
liczbie godzin danej klasy. 
3. Sprawdziany, kartkówki i prace domowe są obowiązkowe. 

III. Szczegółowe kryteria oceniania i poprawiania cząstkowych ocen niedostatecznych. 
1. Znajomość i rozumienie treści z zakresu podstawy programowej  z EDB. 

             Umiejętność czytania i interpretowania wykresów, schematów, tabel, tekstów źródłowych i map. 
             Umiejętność korzystania z różnych źródeł wiedzy

2. Oceny z pisemnych prac klasowych ustalane są według skali procentowej przeliczonej na oceny cyfrowe 
przyjętej w Statucie.

3. Ocena śródroczna i roczna jest średnią ważoną stopni cząstkowych.
4. Waga ocen:  

 praca klasowa, - waga3 

 kartkówka, - waga 2

 zadanie domowe, odpowiedz ustna, kartkówka, inne – waga 1. 
5. Każdą ocenę można poprawić. 
6. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie na lekcji  bez podania przyczyny dwa razy w ciągu semestru (nie 
dotyczy zapowiadanych sprawdzianów i prac klasowych).
7.  Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia w lekcji bieżącej.

IV.      Warunki i tryb uzyskania ocen wyższych niż przewidywane roczne
Uczeń może się ubiegać o podwyższenie przewidywanej oceny rocznej , tylko o jeden stopień. Musi spełnić 
poniższe warunki. 

 mieć usprawiedliwione wszystkie nieobecności 

 przystępował do wszystkich pisemnych prac kontrolnych 

  uzyskał oceny pozytywne w pierwszym terminie lub wyniku poprawy ze wszystkich prac 
pisemnych

 korzystał z proponowanych przez nauczyciela form uzupełnienia braków wiadomości i 
umiejętności 

        Poprawa ocen może odbywać się po lekcjach w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

V. Uwagi końcowe:
Każdy uczeń ma obowiązek posiadać: 

 zeszyt przedmiotowy i prowadzić go zgodnie ze wskazówkami nauczyciela 

 podręcznik

 bandaże, maseczkę do sztucznego oddychania, rękawiczki lateksowe – podczas zapowiedzianych przez 
nauczyciela ćwiczeń praktycznych. 


