
Przedmiotowy System Oceniania 

 uczniów  na lekcjach  edukacji dla bezpieczeństwa. 
 

 

1. Kryterium do oceniania są umiejętności ucznia, jego zaangażowanie w proces uczenia 

się, aktywność na zajęciach, przejawianie zainteresowania problematyką oraz zasób 

wiedzy z przedmiotu nauczania. 

2. Kryteria oceniania: 

 

Ocena Umiejętności i aktywność 

Uczeń: 

Wiedza 

Uczeń: 

 

Celujący  Przedstawia własne koncepcje 

rozwiązań oraz działań 

 Systematycznie wzbogaca swoją 

wiedzę i umiejętności 

 Wyraża własne zdanie na omawiany 

temat  

 Argumentuje w obronie własnych 

poglądów  posługując się wiedzą 

wykraczającą poza program 

nauczania 

 Zdobył wiedzę 

znacznie 

wykraczająca poza 

zakres materiału 

programowego 

Bardzo dobry  Z dużym powodzeniem korzysta ze 

wszystkich dostępnych  źródeł  

informacji 

 Samodzielnie rozwiązuje zadania i 

problemy  

 Jest bardzo aktywny na lekcjach  

 Odpowiednio wykorzystuje sprzęt i 

środki ratownicze 

 Bardzo sprawnie wykonuje 

czynności ratownicze 

 Zdobył pełen zakres 

wiedzy przewidziany 

w programie 

 Bardzo dobrze 

wykorzystuje wiedzę 

zdobytą na lekcjach  

edukacji dla 

bezpieczeństwa 

Dobry  Samodzielnie korzysta ze 

wskazanych źródeł informacji 

 Poprawnie rozumuje w kategoriach 

przyczynowo – skutkowych 

 Samodzielnie wykonuje 

podstawowe, nieskomplikowane 

zadania 

 Potrafi odpowiednio dobrać sprzęt 

ratowniczy  

 Jest aktywny w czasie lekcji 

 Poprawnie wykonuje czynności 

ratownicze 

 Opanował w stopniu 

dobrym materiał 

programowy 

Dostateczny  Pod kierunkiem nauczyciela 

wykorzystuje podstawowe źródła 

informacji 

 Samodzielnie wykonuje proste 

 

 W stopniu 

dostatecznym 

opanował wiedzę 



czynności ratownicze 

 Przejawia przeciętną aktywność 

umożliwiającą 

podjęcie w 

otoczeniu działań 

ratowniczych i 

zabezpieczających 

Dopuszczający  Przy pomocy nauczyciela wykonuje 

najprostsze czynności ratownicze 

 Wykazuje małą aktywność na 

zajęciach 

 Posiada braki  w 

wiedzy przedmiotowej 

Niedostateczny  Nie wykazuje się prostymi 

umiejętnościami z zakresu 

ratownictwa 

 Wykazuje braki w 

wiedzy z zakresu 

edukacji dla 

bezpieczeństwa 

 

3. Na lekcjach uczeń powinien posiadać zeszyt i sporządzać notatki. 

 

4. Uczeń może otrzymać ocenę za:  

- sprawdzian pisemny  

      - odpowiedź ustną 

                  - aktywność na lekcji 

                  - zeszyt 

 

5. Na lekcjach oceny ustala się w stopniach wg następującej skali: 

 

STOPIEŃ Skrót  

literowy 

Oznaczenie cyfrowe Procentowy wskaźnik 

poziomu opanowania 

osiągnięć 

edukacyjnych 

uczniów 

celujący cel 6 Powyżej 100% 

bardzo dobry bdb. 5 91 - 100% 

dobry db 4 75 - 90% 

dostateczny dst 3 51 - 74% 

dopuszczający dop 2 31 - 50% 

niedostateczny ndst 1 0 - 30% 

 

 

6. Uczeń może zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie do zajęć z powodu nieobecności 

na poprzednich zajęciach. Nie może zgłosić nieprzygotowania przed sprawdzianem. 

 

7. Uzyskane  stopnie  w  poszczególnych  formach  aktywności  ucznia  stanowią  

podstawę  stopnia  śródrocznego i rocznego. 

 

8. Ocenę śródroczną i roczną  ustala się na podstawie co najmniej trzech ocen 

cząstkowych. 
 

 Stopnie  mają  różną  wagę.  Ocena  śródroczna i roczna  nie  jest  średnią  ocen  

cząstkowych.  



Przy  ustalaniu  oceny śródrocznej  i  rocznej  nauczyciel  bierze  pod  uwagę  stopnie  

ucznia  z  poszczególnych  form  działalności  w  następującej  kolejności : 

 sprawdziany  

 odpowiedź  ustna, 

 aktywność  na  lekcji. 

 zeszyt 

 

 

 

 

 

 

 

 


