
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 

Klasa 8 

Podręcznik: „Żyję i działam bezpiecznie” Jarosław Słoma 

Wydawnictwo: Nowa Era 

Formy sprawdzania dydaktycznych osiągnięć ucznia: 

Praca klasowa (test, sprawdzian) – przygotowana i zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem, 
poprzedzona lekcją powtórzeniową, obejmuje jeden lub dwa działy,  nauczyciel zobowiązany jest do 
poprawy, oceny i zwrotu pracy w ciągu 14 dni 

Kartkówka  -  krótsza pisemna forma wypowiedzi (do 20 minut), obejmująca zakres materiału z 3 
ostatnich lekcji, zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem , niezapowiedziana obejmuje 
materiał z ostatniej lekcji 

Odpowiedź ustna – obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji  lub określonej jednostki tematycznej  

Aktywność - indywidualna i w zespołach grupowych – zaangażowanie, umiejętność komunikowania 
się i współpracy w zespole, korzystanie z różnych źródeł informacji, efektywność pracy, udział w 
przedsięwzięciach środowiskowych, konkursach 

Praca domowa  - ocenie podlegają:  pomysłowość rozwiązania, poprawność rzeczowa,  umiejętność 
prezentacji w przypadku prac ustnych, zgodność z poziomem wymagań. Uczeń ma prawo w czasie 
jednego semestru jeden raz zgłosić brak pracy domowej. Każde kolejne niewywiązanie się z 
obowiązków skutkuje uwagą wpisywaną do dziennika 

Zeszyt – ocena za systematyczność i estetykę prowadzenia zeszytu przedmiotowego. Uczeń, który 
był nieobecny na lekcji lub kilku lekcjach ma obowiązek nadrobić wszystkie notatki w zeszycie 
przedmiotowym w ciągu tygodnia  

Sprawdzian praktyczny – pokaz umiejętności udzielania poszkodowanym, możliwej w określonych     
warunkach pierwszej pomocy – pokaz z pozorantem, fantomem.  Wszystkie ćwiczenia zapowiadane 
są z tygodniowym wyprzedzeniem i omówiony jest ich zakres oraz kryteria wymagań. Jeżeli uczeń z 
przyczyn od siebie niezależnych nie może ich wykonać w wyznaczonym terminie, powinien wspólnie z 
nauczycielem określić czas wykonania zaległego ćwiczenia. 

 Prace klasowe, testy i pokaz praktyczny są obowiązkowe. 

 Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może ich napisać lub wykonać z całą klasą, musi być 
poddany sprawdzeniu wiadomości w sposób wybrany przez nauczyciela w ciągu 2 tygodni od 
powrotu do szkoły. W przypadku niezgłoszenia się do nauczyciela, uczeń po 2 tygodniach 
pisze/wykonuje pracę bez zapowiedzi 

 Uczeń ma możliwość poprawy pracy klasowej czy testu, z których otrzymał ocenę 
niedostateczną, w terminie nie dłuższym niż 14 dni. W szczególnych przypadkach nauczyciel 
może określić inny termin (np. z powodu choroby ucznia lub nauczyciela) 



 Każdą pracę klasową, napisaną na ocenę niedostateczną, można poprawić tylko jeden raz  i 
brane są pod uwagę obie oceny 

 Uczeń raz  w semestrze ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. Nieprzygotowanie 
zgłasza się na początku lekcji i przez nie rozumie się: niegotowość do odpowiedzi ustnej, 
kartkówki niezapowiedzianej , brak zeszytu przedmiotowego, książki, brak zadania 
domowego, brak pomocy potrzebnych do lekcji. Przy zgłaszaniu nie trzeba podawać 
przyczyny. 

Uwaga: Nie można zgłaszać nieprzygotowania w przypadku zapowiedzianego wcześniej na dany 
dzień sprawdzania i oceniania określonej formy – tu: pracy klasowej, testu, kartkówki, innych 
zleconych zadań. 

 Po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności w szkole (powyżej 1 tygodnia) uczeń będzie 
oceniany po nadrobieniu braków w wiadomościach, zapisach lekcyjnych, ćwiczeniach 
wykonywanych na lekcjach, pracach domowych - co należy do jego obowiązku. Nastąpi to nie 
później niż po 14 dniach od czasu powrotu na zajęcia. Dokładny termin i formę ustala 
nauczyciel, uwzględniając przyczynę absencji i możliwości ucznia. 

 Podczas oceniania w zależności od formy brane są pod uwagę: jakość, poprawność, 
terminowość, częstotliwość i systematyczność. 

 Uczeń jest zobowiązany do zaliczenia prac klasowych w przypadku usprawiedliwionej 
nieobecności w ciągu dwóch tygodni. 

 Ocena śródroczna i końcowa nie jest średnią ocen bieżących. 

 Przy wystawianiu oceny na koniec roku szkolnego uwzględnia się pracę i wyniki z całego roku 
szkolnego. 

 Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych form zaliczeniowych. Uzyskane stopnie 
w poszczególnych formach aktywności ucznia stanowią podstawę stopnia semestralnego. 

 Uczeń, który opuścił ponad 50 % zajęć nie może być klasyfikowany z przedmiotu 

IV. Kryteria oceniania dla prac pisemnych: 

Prace pisemne oceniane są wg następujących kryteriów  

      100% - 95% - celujący 

      94% - 85% –      bardzo dobry 

      84% - 70% -   dobry 

      69% - 50% -   dostateczny 

      49% - 31% -   dopuszczający 

      30% - 0% -     niedostateczny 



 

Kryteria ocen dla uczniów z dysfunkcjami: 

Nauczyciel prowadzący przedmiot dostosowuje wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności w 
stosunku do uczniów z zaleceniami PPP. Przy ocenianiu uczniów nauczyciel uwzględnia zaleceniach 
PPP. W przypadku uczniów z zaleceniami PPP należy dostrzegać częściowy sukces, progresję w 
przełamywaniu trudności, brać pod uwagę włożony wysiłek i chęć pokonania trudności, a nie tylko 
uzyskane efekty. Nagradzać należy za aktywność podczas lekcji, nawet jeżeli nie owocuje zawsze 
dobrymi odpowiedziami, a także punktować za chęć uczestniczenia w zajęciach i zadaniach 
dodatkowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


