
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 

                              

1. ZASADY OCENY I KONTRLI UCZNIÓW 

Ocenie podlegają następujące aktywności uczniów  

• Wypowiedzi ustne 

• Sposób wykonywania czynności poleconych przez nauczyciela 

• Aktywność na lekcjach 

• Testy, kartkówki, sprawdziany 

• Zachowanie podczas zajęć 

 

2. KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY 

 

OCENA UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWNOŚĆ WIEDZA 

CELUJĄCA Uczeń  

• Inicjuje dyskusje na określony temat 

• Przedstawia własne racjonalne 
koncepcje rozwiązań 

• Systematycznie wzbogaca swoją 
wiedzę i umiejętności 

• Wyraża własny, krytyczny stosunek 
do omawianych zagadnień 

• Posługuje się wiedzą 
pozaprogramową 

• Uczestniczy i osiąga sukcesy w 
konkursach i zawodach, których 
tematyka pokrywa się z treściami 
kształcenia 

Uczeń zdobył 
wiedzę 
wykraczającą 
poza zakres 
programu 
nauczania 

BARDZO DOBRA Uczeń 

• Sprawnie korzysta z dostępnych 
źródeł informacji 

• Samodzielnie rozwiązuje zadania 
postawione przez nauczyciela 

• Jest aktywny na lekcjach 

• Uczestniczy w zawodach i 
konkursach o tematyce przedmiotu 

• Bezbłędnie wykonuje działania 
ratownicze 

• Umie pokierować grupą 

Uczeń opanował 
wszystkie treści 
programu, umie 
wykorzystać 
wiedzę z innych 
przedmiotów do 
wykonywania 
zadań z zakresu 
przedmiotu 



rówieśników 
DOBRA Uczeń  

• Samodzielnie korzysta z podanych 
źródeł informacji 

• Samodzielnie wykonuje typowe 
zadania 

• Podejmuje wybrane zadania 
dodatkowe 

• Poprawnie wykonuje działania 
ratownicze 

• Jest aktywny na lekcjach 
 

Uczeń opanował 
wszystkie treści 
nauczania 

DOSTATECZNA Uczeń  

• Wykorzystuje podstawowe źródła 
informacji korzystając z pomocy 
nauczyciela 

• Samodzielnie wykorzystuje proste 
zadania podczas lekcji 

• Wie jak zachować się w sytuacjach 
kryzysowych 

Uczeń opanował 
podstawowe 
treści nauczania 

DOPUSZCZAJĄCA Uczeń 

• Z pomocą nauczyciela rozwiązuje 
proste zadania i problemy 

• Opanował elementarne 
umiejętności z  zakresu przedmiotu 

Uczeń ma braki 
w wiedzy, 
jednak wie jak 
zachować się w 
sytuacjach 
kryzysowych 

NIEDOSTATECZNA Uczeń  

• Nie potrafi wykonać najprostszych 
zadań i poleceń wymagających 
zastosowania elementarnych 
umiejętności 

Uczeń wykazuje 
braki w wiedzy, 
które 
uniemożliwiają 
mu właściwe 
zachowania w 
sytuacjach 
kryzysowych  

 

3. WAGA POSZCZEGÓL NYCH STOPNI 

Rodzaj stosowanego narzędzia Waga oceny  

Prace klasowe 6 
Sprawdziany praktyczne 6 

Testy, kartkówki 4 

Prezentacje 5 

Plansze, plakaty 3 

Aktywność  4.  

Zadania domowe 2 

 


