
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  

Z   EDUKACJI  DLA BEZPIECZEŃSTWA 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W POŁCZYNIE 

 

 

 

Uczeń otrzymuje oceny za: 

 

• kartkówki,  

• odpowiedzi ustne,  

• aktywność: referaty, przygotowanie pomocy na zajęcia, gazetki przedmiotowe,  

• prace domowe,  

• ćwiczenia praktyczne – ćwiczenia z pierwszej pomocy, 

• pracę w grupach, 

• przygotowanie do zajęć. 

 

1. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć raz w semestrze..  

 

2. Wymaga się prowadzenia zeszytu przedmiotowego. 

 

3. Uczniowie o otrzymanych ocenach są informowani w sposób jawny i na bieżąco.  

 

4. Sprawdziany są obowiązkowe i zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem wraz z podaniem zakresu materiału. 



 

 

5. Za aktywność oraz pracę podczas lekcji (w zależności od zaangażowania oraz trudności zadań,  uczeń otrzymuje oceny, 

na które składają się zdobywane systematycznie plusy: 3 plusy to ocena bardzo dobra. Analogicznie, za brak pracy na 

lekcji, uczeń otrzymuje minusy  (3 minusy to ocena niedostateczna). 

 

6. Nie ocenia się uczniów do 3 dni po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności (minimum tygodniowej), 

 

 

7. Uczeń ma prawo do  poprawy oceny ze sprawdzianu w terminie ustalonym  z nauczycielem.   

 

8. Uczeń, który opuścił 50% godzin lekcyjnych nie może być klasyfikowany z przedmiotu. 

 

9.  Informacje dotyczące możliwości uzyskania semestralnych i końcoworocznych, wyższych  niż ustalone przez 

nauczyciela, ocen  z przedmiotu oraz zasad przystępowania do  egzaminów poprawkowych, są zawarte w Statucie 

Szkoły. 

 

10. Podczas dokonywania oceny zwraca się  uwagę na (biorąc pod uwagę indywidualne uzdolnienia ucznia, jego 

operatywność, sprawność intelektualną oraz jego praktyczne działanie). 

 

11. W przypadku sprawdzianów pisemnych lub kartkówek przyjmuje się skalę punktową  przeliczaną na oceny cyfrowe 

według kryteriów: 

 

 



98% - 100 ocena celująca 

90% — 97% ocena bardzo dobra 

75%—89% ocena dobra 

74% — 50 % ocena dostateczna 

49% - 30%  ocena dopuszczająca 

0% — 29% ocena niedostateczna 

 

DZIAŁ PROGRAMOWY:  

 

 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena Celująca 

Uczeń: 

• Przy pomocy 

nauczyciela wykonuje 

proste polecenia, 

wykorzystując 

podstawowe 

umiejętności 

• Wykazuje braki  w 

wiedzy, nie 

uniemożliwiają one 

jednak dalszej 

edukacji i mogą 

Uczeń: 

•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 

Uczeń: 

• Samodzielnie korzysta ze 

wskazanych źródeł 

informacji 

• Poprawnie rozumuje w 

kategoriach przyczynowo – 

skutkowych 

• Samodzielnie wykonuje 

typowe zadania o niewielkim 

stopniu złożoności 

• Podejmuje wybrane zadania 

dodatkowe 

Uczeń: 

• 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 

Uczeń: 

• Przedstawia własne 

koncepcje rozwiązań, 

działań, 

• Systematycznie wzbogaca 

swoją wiedzę i 

umiejętności, dzieli się tym 

z grupą 

• Odnajduje analogie 

wskazuję szanse i 

zagrożenia określonych 

rozwiązań 



 

1. Pierwszoplanowym kryterium oceniania są umiejętności ucznia. Następnie zaangażowanie ucznia w proces nauczania 

– uczenia się, jego aktywność, utożsamianie się z problematyką i przejawianie zainteresowania. W dalszej 

kolejności ocenie podlega cały zasób wiedzy. 

 

2. Na lekcjach obowiązuje ucznia zeszyt ćwiczeń i podręcznik  

 

3. Ocenę niedostateczną uczeń poprawia w terminie dwóch tygodni. 

 

 
 

zostać usunięte otoczeniu działań 

ratowniczych i 

zabezpieczających 

• Jest aktywny w czasie lekcji 

• Poprawnie wykonuje 

czynności ratownicze, umie 

dobrać potrzebny sprzęt •

 Opanował materiał 

programowy w stopniu 

zadowalającym 

• Odpowiednio wykorzystuje 

sprzęt i środki ratownicze 

• Sprawnie wyszukuje w 

różnych źródłach 

informacje o sposobach 

alternatywnego działania 

• Wyraża własny, krytyczny, 

twórczy stosunek do 

omawianych zagadnień 

• Argumentuje w obronie 

własnych poglądów, 

posługując się wiedzą 

pozaprogramową 

• Bezbłędnie  wykonuje 

czynności ratownicze, 

koryguje błędy kolegów 

• Odpowiednio wykorzystuje 

sprzęt i środki ratownicze 


