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WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z PRZEDMIOTU EDUKACJA 
DLA BEZBIECZEŃSTWA W KLASIE 8 

 Na ocenę celującą uczeń: 

• Inicjuje dyskusje 
• przedstawia własne (racjonalne) koncepcje rozwiązań, działań, przedsięwzięć 
• systematycznie wzbogaca swoją wiedzę i umiejętności, dzieli się tym z grupą 
• odnajduje analogie, wskazuje szanse i zagrożenia określonych rozwiązań 
•  wyraża własny, krytyczny, twórczy stosunek do omawianych zagadnień 
• argumentuje w obronie własnych poglądów, posługując się wiedzą pozaprogramową 
• zdobył wiedzę znacznie wykraczającą poza zakres materiału programowego 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń: 

• sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych źródeł informacji 
• samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy postawione przez nauczyciela 
• jest aktywny na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych (zawodach, konkursach) 
•  bezbłędnie wykonuje czynności ratownicze, koryguje błędy kolegów 
• odpowiednio wykorzystuje sprzęt i środki ratownicze 
• sprawnie wyszukuje w różnych źródłach informacje o sposobach alternatywnego 

działania (także doraźnego) 
• umie pokierować grupą rówieśniczą 
• zdobył pełen zakres wiedzy przewidziany w programie 
• sprawnie wykorzystuje wiedzę z różnych przedmiotów do rozwiązywania zadań z zakresu 

edukacji dla bezpieczeństwa 

Na ocenę dobrą 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 
• jest aktywny w czasie lekcji 
• poprawnie wykonuje czynności ratownicze, umie dobrać potrzebny sprzęt i wykorzystać 

niektóre środki ratownicze 
• opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym 

Na ocenę dostateczną uczeń: 

• pod kierunkiem nauczyciela wykorzystuje podstawowe źródła informacji 
• samodzielnie wykonuje proste zadania w trakcie zajęć 
• przejawia przeciętną aktywność 
• opanował podstawowe elementy programu, pozwalające na podejmowanie w otoczeniu 

działań ratowniczych i zabezpieczających 
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Na ocenę dopuszczającą uczeń: 

• przy pomocy nauczyciela wykonuje proste polecenia, wykorzystując podstawowe 
umiejętności 

• wykazuje braki w wiedzy, nie uniemożliwiają one jednak dalszej edukacji i mogą zostać 
usunięte 

Na ocenę niedostateczną uczeń: 

• nie potrafi wykonać prostych poleceń, wymagających zastosowania podstawowych 
umiejętności 

• wykazuje braki w wiedzy, które uniemożliwiają dalszy rozwój w ramach przedmiotu 

 

Formy, metody, sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych: 

 uczenie  w indywidualnym tempie, wyznaczanie i osiąganie indywidualnych celów zgodnych z 
możliwościami ucznia, 

 stosowanie takich strategii pomocy uczniowi, które umożliwią mu zrozumienie istoty zdania lub 
zagadnienia. Służyć temu mogą odpowiednie metody pracy (problemowa, zadawania pytań, praktycznego 
działania czy oparta na przeżywaniu),środki dydaktyczne (modele, filmy, plansze, interaktywne wizualizacje 
itp.) oraz formy organizacyjne (zwłaszcza praca w grupach), 

 wykonywanie eksperymentów i doświadczeń, które w edukacji uczniów  
z upośledzeniem umysłowym pełnią szczególną rolę, 

 ograniczenie instrukcji słownych na rzecz wprowadzania słowno-pokazowych, 
 ważne jest praktyczne oddziaływanie na sferę wielozmysłową – słowo podczas procesu nauczania schodzi 

na plan dalszy na rzecz zbierania doświadczeń i uczenia się przez pogląd i przeżywanie, 
 istotne jest również stosowanie wielu powtórzeń udzielanych instrukcji i stałe utrwalanie zapamiętanych 

treści, 
 stały nadzór, gdyż uczniowie szybciej się nużą, z chwilą występowania trudności łatwo rezygnują i mają 

tendencję do pozostawiania niedokończonej pracy, 
 przywiązywanie wagi do specjalnych bodźców pozytywnych w formie pochwały, zachęty, nagrody,  
 nieustanne motywowanie do dalszych działań poprzez stosowanie różnego rodzaju wzmocnień, 
 okazywanie aprobaty, pochwały dla podejmowanego wysiłku i akceptacji, pozwalające na budowanie 

pozytywnego obrazu ucznia, 
 wzmacnianie procesu uczenia się przez stosowanie metod aktywizujących, 
 wdrażanie uczniów do samodzielności, 
 ważne jest również, aby uczniowie dostrzegali związek między wiedzą nabywaną podczas zajęć a jej 

praktycznym wykorzystywaniem w różnych sytuacjach życia codziennego, 
 istotną sprawą jest motywowanie uczniów do pracy i systematyczne ocenianie efektów uczenia się. 

Nauczyciel musi zadbać o to, aby każdy uczeń miał szansę osiągnięcia sukcesu i budowania w sobie wiary we 
własne możliwości, 

 kontrolowanie postępów edukacyjnych uczniów powinno przybierać zróżnicowane formy, także zabawowe 
w postaci konkursów, gier dydaktycznych, itp.  

 w ocenianiu należy położyć nacisk na ocenę jako środek pozytywnego wzmacniania osiągnięć. 

 


