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Przedmiotowy system oceniania 

z przedmiotu 

Edukacja dla bezpieczeństwa 

na rok szkolny 2015/2016 
 

(System oceniania stworzony w oparciu o WSO) 

 

 

 

I. PODSTAWOWE  CELE I ZAŁOŻENIA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU 
OCENIANIA 

1. Ocenianiu przedmiotowemu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia. 

2. Ocenianie przedmiotowe osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu 

przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości oraz 

 umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 

programowej. 

3. Ocenianie przedmiotowe ma na celu: 
 
- informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych z przedmiotu oraz  

postępach w tym zakresie, 

   - udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

      - motywowanie uczniów do dalszych postępów w nauce i aktywizowaniu ich  na ćwiczeniach,
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- dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom)  informacji o postępach i trudnościach 

w nauce oraz uzdolnieniach ucznia, 

     - umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznej. 

 
4. Ocenianie przedmiotowe obejmuje: 

     - formułowanie przez nauczyciela wymagań edukacyjnych  niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z edukacji dla 

bezpieczeństwa, 

- ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z edukacji dla 

bezpieczeństwa, 

     -  ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z edukacji dla bezpieczeństwa, 

     - ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z edukacji dla bezpieczeństwa, 

      - ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 
 

II. ZASADY PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA 

1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych nie zbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, 

sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunkach i trybie uzyskania 

wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych. 

2. Oceny są jawne dla ucznia i j ego rodziców (prawnych opiekunów). 

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia 

ustaloną ocenę z przedmiotu. 

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione 

pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są 

udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) na 
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zasadach określonych przez nauczyciela. 

5. Ocenioną pisemną pracę kontrolną uczeń otrzymuje do wglądu nie później niż po 

upływie 14 dni roboczych od dnia jej napisania. W sytuacjach losowych dopuszcza się 

przesunięcie terminu zwrotu prac pisemnych o czas nieobecności nauczyciela. 

6.  Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne przechowywane są przez nauczyciela 

do końca danego roku szkolnego. 

7.  W ciągu semestru uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy 

zapowiedzianych form kontrolnych) w liczbie równej tygodniowemu przydziałowi 

danych zajęć, ale nie więcej niż 3 razy. Fakt ten odnotowany jest w dzienniku 

elektronicznym wpisem „np”. 

8. W pierwszym dniu po feriach świątecznych uczniowie nie są odpytywani na oceny. 

Dopuszcza się krótkie prace pisemne sprawdzające wiedzę (kartkówki). Na okres 

przerw świątecznych nie są zadawane prace domowe. 

9. Uczniom klas pierwszych w ciągu pierwszych dwóch tygodni nauki nie wystawia się 

ocen niedostatecznych. 

10. Rodzice (prawni opiekunowie) są informowani o postępach i osiągnięciach uczniów na 

spotkaniach z wychowawcą klasy, dniach otwartych i za pomocą dziennika 

elektronicznego. W miarę potrzeb nauczyciel ustala termin indywidualnych spotkań 

z rodzicami. 

11. Nauczyciel  na podstawie opinii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej, dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające 

sprostanie tym wymaganiom.  

12. Praca klasowa i sprawdzian są zapowiedziane z 2-tygodniowym wyprzedzeniem 

i wpisane do terminarza dziennika lekcyjnego w dniu zapowiedzenia. 

13. Nie przeprowadza się prac klasowych w ostatnim tygodniu przed terminem 

wystawienia ocen klasyfikacyjnych rocznych. 

14. W przypadku nieobecności nauczyciela termin pracy klasowej nauczyciel ustala 

ponownie z uczniami ( nie obowiązuje tygodniowe wyprzedzenie lecz 

obowiązuje liczba prac klasowych w ciągu tygodni ). 



4

 

15. Uczeń ma prawo do systematycznego poprawiania prac kontrolnych na zasadach 

określonych przez nauczyciela w terminie nie dłuższym niż 14 dni od wpisania oceny 

do dziennika elektronicznego. W  tym przypadku w dzienniku nauczyciel wstawia 

drugą uzyskaną przez ucznia ocenę. Poprawny zapis (ocena z pierwszego terminu, 

ocena z drugiego podejścia). Do średniej wliczana jest wyższa ocena. 

16. W razie nieobecności ucznia na pracy pisemnej nauczyciel wpisuje do dziennika 

elektronicznego „nb”. Uczeń jest zobowiązany, zaraz po powrocie do Szkoły, umówić 

się z nauczycielem na zaliczenie określonego zakresu materiału w terminie nie 

dłuższym niż 14 dni. W przeciwnym wypadku, po upływie 2 tygodni, otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

17.  Jeśli uczeń unika pisania prac (celowe, nieusprawiedliwione nieobecności w 

wyznaczonych terminach) zobowiązany jest napisać pracę na pierwszej lekcji danego 

przedmiotu po powrocie do Szkoły lub w najbliższym wyznaczonym przez nauczyciela 

terminie. 

18. Po upływie terminu na poprawę nauczyciel nie ma obowiązku wyznaczać dodatkowego 

terminu. 

19.  Jeżeli uczeń korzysta z niedozwolonej pomocy w czasie pisania, to otrzymuje ocenę 

niedostateczną bez prawa poprawy. 

20. Jeżeli uczeń zakwalifikuje się do wojewódzkiego etapu konkursu przedmiotowego lub 

zawodowego, etapu okręgowego i wyższego olimpiady przedmiotowej lub zawodowej, 

w tygodniu poprzedzającym jak i w pierwszym dniu nauki po konkursie (olimpiadzie) 

jest zwolniony z obowiązkowych form aktywności na wszystkich lekcjach.  

21. Uczeń ma prawo zaliczyć daną formę aktywności w późniejszym terminie 

uzgodnionym z nauczycielem. Przywilej uczniowski zwany „szczęśliwym numerkiem” 

przysługuje uczniom na każdej lekcji i dotyczy możliwości uniknięcia 

niesatysfakcjonującej oceny z powodu  nieznajomości  bieżącego materiału.

 „Szczęśliwy numerek” nie dotyczy  zapowiedzianych prac pisemnych i prac 

domowych. 

22. Nauczyciel oceniając ucznia informuje go co zrobił dobrze a co zrobił źle, jakie 

popełnił błędy oraz co musi poprawić. 
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III. SKALA OCEN I PROGI PROCENTOWE.     
               

1. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne z podstaw przedsiębiorczości ustala 

się w stopniach według następującej skali: 

 

 
 

2. Przy ocenach bieżących i klasyfikacyjnych śródrocznych stosuje się znaki plus (+, waga 

„+0,5”) i minus (-. waga „-0,25”), a w przypadku nieobecności ucznia na zajęciach 

edukacyjnych, na których miał być oceniony znaku nieobecności (nb). 

Dodatkowe wpisy w dzienniku elektronicznym: 
 
bz - brak zadania  
np- nieprzygotowany 
nk- nieklasyfikowany  
zw- zwolniony 
 

3. Oceny według skali określonej w WSO i PSO wpisywane są do dziennika 

elektronicznego natomiast oceny klasyfikacyjne roczne wpisuje się w dzienniku 

elektronicznym i arkuszu ocen ucznia. 

4. W przypadku ucznia, który nie został oceniony z danych zajęć edukacyjnych wpisuje się 

„nieklasyfikowany”.

Nazwa Skrót 

  literowy 

Symbol 

  cyfrowy 

celujący cel 6 

bardzo dobry bdb 5 

dobry db 4 

dostateczny dst 3 

dopuszczający dop 2 

niedostateczny ndst 1 
 



6
 

5. W przypadku ucznia zwolnionego z danych zajęć edukacyjnych wpisuje się 

„zwolniony”. 

 
 

Nazwa oceny                                      Progi procentowe 

celujący 98-100% 

bardzo dobry 90-97% 

dobry 75-89% 

dostateczny 55-74% 

dopuszczający 40-54% 

niedostateczny 0-39% 

 
 

IV. KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY. 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 
 

� spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, 
� posiada wiadomości wykraczające poza program nauczania, 
� stosuje je w sytuacjach nietypowych, rozwiązuje problemy i zadania praktycznie 

związane z niesieniem pierwszej pomocy przedmedycznej, 
� osiąga sukcesy w konkursach i zawodach, 
� rozwija własne zainteresowania, 
� jest bardzo aktywny na lekcjach, 
� wykonuje szereg zadań dodatkowych z własnej inicjatywy, 
� angażuje się w akcje humanitarne, ekologiczne, wolontariacie, 
� umiejętnie formułuje argumenty, wypowiada się bardzo poprawnym językiem, 
� potrafi doskonale zaplanować i zorganizować pracę swoją i innych. 

 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
 

� opanuje w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności programowe, 
� zdobytą wiedzę stosuje w nowych sytuacjach, 
� wykazuje się samodzielnością w zdobywaniu wiedzy z różnych źródeł, 
� pozoruje wypadki, przewiduje ich skutki i poprawnie podejmuje kolejne kroki 

niesienia pierwszej pomocy przedmedycznej, 
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� bardzo aktywnie uczestniczy w zajęciach, 
� uzasadnia własne poglądy i stanowiska, 
� dokonuje samodzielnej oceny wydarzeń i zjawisk, 
� dostrzega związki przyczynowo- skutkowe, 
� potrafi łączyć wiedzę z różnych przedmiotów, 
� bezbłędnie wykonuje czynności ratownicze, koryguje błędy kolegów, 
� odpowiednio wykorzystuje sprzęt i środki ratownicze, 
� zdobył pełen zakres wiedzy przewidziany w programie, 
� sprawnie wykorzystuje wiedzę z różnych przedmiotów do rozwiązywania zadań 

z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa, 
� umie pokierować grupą rówieśników. 

  
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
 

� opanuje w dużym zakresie wiadomości określone planem nauczania, 
� poprawnie stosuje wiadomości do realizowania typowych zadań OC, 
� wykonuje zaplanowane działania, rozwiązuje proste zadanie lub problem, 
� chętnie pracuje w grupie, 
� jest aktywny na zajęciach, 
� umiejętnie wykorzystuje zdobyte informacje na zajęciach, 
� umie formułować proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne, 
� porównuje zachowania pozytywne i negatywne oraz ich wpływ na postawę ludzi, 
� poprawnie wykonuje czynności ratownicze, umie dobrać potrzebny sprzęt 

i wykorzystać niektóre środki ratownicze. 
 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 
 

� opanuje w podstawowym zakresie wiadomości określone programem nauczania, 
� stosuje wiadomości do realizacji zadań z pomocą nauczyciela, 
� omawia proste problemy z pomocą nauczyciela, 
� jest aktywny na lekcjach sporadycznie, 
� jego wiedza jest fragmentaryczna i wyrywkowa, 
� ma problemy z samodzielnym sformułowaniem i uzasadnieniem swoich wypowiedzi, 
� udziela odpowiedzi na proste pytania nauczyciela. 

 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
 

� ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem nauczania, 
a braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia, 

� posiada podstawy z zakresu obrony cywilnej i potrafi za pomocą nauczyciela nieść 
pomoc ofiarom zagrożeń, 

� nie potrafi sformułować jasnej wypowiedzi na tematy poruszane na lekcjach 
� jego postawa na lekcjach jest bierna, ale wykazuje chęć do współpracy 
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Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 
 

� nie opanuje tych wiadomości i umiejętności, które są niezbędne do dalszego 
kształcenia, 

� nie potrafi teoretycznie ani praktycznie, nawet z pomocą nauczyciela nieść pomoc 
ofiarom zagrożenia, 

� nie zna podstawowych pojęć z obrony cywilnej i pierwszej pomocy przedmedycznej, 
� pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć, 
� nie potrafi wykonać prostego polecenia, 
� wykazuje się brakiem systematyczności i chęci do nauki, 

 

V. FORMY SPRAWDZANIA OSI ĄGNIĘĆ UCZNIÓW WRAZ 

PRZYPISANYMI WAGAMI 
 

 

FORMA AKTYWNO ŚCI WAGA 

Osiągnięcia w konkursach i olimpiadach 6 

Praca klasowa 5 

Sprawdzian 3 

Test 3 

Kartkówka (maksymalnie 15 minutowa), obejmująca nie więcej niż trzy 

ostatnie tematy zajęć edukacyjnych 
2 

Odpowiedź ustna 3 

Aktywność 2 

Praca indywidualna 1 

Praca grupowa 1 

Praca domowa 1 

Praca na lekcji 1 

Projekt 3 

 

            Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia.  Zasady zdawania egzaminów 

poprawkowych i klasyfikacyjnych oraz wszelkie inne  kwestie nie ujęte w niniejszym dokumencie 

są określone przez Wewnątrzszkolny Systemem Oceniania. 

 


