
 

 

Kryteria oceniania edukacja dla bezpieczeństwa 

Ocena                   Umiejętność, aktywność i wiedza Ucznia:                                   

 

Celująca         

• inicjuje dyskusję  

• 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  

• własny, krytyczny, twórczy stosunek do omawianych zagadnień  

• argumentuje w obronie własnych poglądów, posługując się wiedzą  poza programową 

• zdobył wiedzę znacznie wykraczającą poza zakres materiału programowego  

 

Bardzo dobra      

 • sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych źródeł informacji                                              

• samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy postawione przez nauczyciela              

• jest aktywny na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych (zawodach, konkursach)    

• sprawnie wyszukuje w różnych źródłach informacje o sposobach alternatywnego działania                              

• umie pokierować grupą rówieśników  

• zdobył pełen zakres wiedzy przewidziany w programie  

• sprawnie wykorzystuje wiedzę z różnych przedmiotów do rozwiązywania zadań z zakresu 

edukacji dla bezpieczeństwa 

• bezbłędnie wykonuje czynności ratownicze, koryguje błędy kolegów 

• odpowiednio wykorzystuje sprzęt i środki ratownicze 

   

Dobra                  

 • 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  

• opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym  

• poprawnie wykonuje czynności ratownicze, umie dobrać potrzebny sprzęt i wykorzystać niektóre 

środki ratownicze 

 

Dostateczna        

 • pod kierunkiem nauczyciela wykorzystuje podstawowe źródła informacji  

• samodzielnie wykonuje proste zadania w trakcie zajęć  

• przejawia przeciętną aktywność  

• opanował podstawowe elementy programu 

 

Dopuszczająca    

 • przy pomocy nauczyciela wykonuje proste polecenia, wykorzystując podstawowe umiejętności  

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

 

Niedostateczna     

• nie potrafi wykonać prostych poleceń, wymagających zastosowania podstawowych umiejętności  

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

 

Pozostałe przedmiotowe zasady oceniania 

1. Pisemne prace klasowe 

• Pisemne prace klasowe są obowiązkowe. 

• W przypadku nieobecności usprawiedliwionej uczeń musi napisać pracę klasową w ciągu 



 

 

dwóch tygodni od daty powrotu do szkoły. 

• Jeżeli nieobecność jest nieusprawiedliwiona, uczeń przystępuje do pracy klasowej 

na pierwszej lekcji, na którą przyszedł. 

• Uczeń ma prawo raz w półroczu poprawić pracę klasową. Obie oceny są 

wpisywane do dziennika, a pod uwagę jest brana ocena poprawkowa, nawet jeśli 

jest niższa od poprawianej. 

2. Sprawdziany 

Nieobecność ucznia na sprawdzianie obliguje go do pisemnego zaliczenia danej partii materiału. 

3.   Odpowiedzi ustne 

• Przy wystawianiu oceny za  odpowiedź ustną nauczyciel jest zobowiązany do udzielenia 

uczniowi informacji zwrotnej. 

• Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do odpowiedzi ustnej bez usprawiedliwienia 

raz w półroczu. Nieprzygotowanie zgłasza nauczycielowi przed lekcją lub na jej 

początku, zanim nauczyciel wywoła go do odpowiedzi. 

4. Prace domowe 

• Uczeń ma prawo nie wykonać w półroczu jednej pracy, ale musi ją uzupełnić na 

następnąlekcję. 

• Zadaniazwiązanezrealizacjąprojektuedukacyjnegoregulujerozporządzenieoocenianiu. 

5. Praca nalekcji 

•   Uczeń może otrzymać ocenę celującą, jeżeli: 

•  ze sprawdzianu otrzyma 100% poprawnych odpowiedzi,  

• aktywnie uczestniczy w lekcji z zadawaniem pytańaktywnych, 

• bierze udział w konkursach związanych z tematyka przedmiotu. 

 

Sprawdzenie i ocenianie sumujące postępy ucznia 

Podsumowaniem edukacyjnych osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym są ocena śródroczna i 

ocena roczna. Wystawia je nauczyciel po uwzględnieniu wszystkich form aktywności ucznia oraz 

wagi ocen cząstkowych. 
 


