
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA 
 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. FILOMATÓW NOWOMIEJSKICH 

W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM 
 

 

 
1. Przedmiotowe zasady oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa jest zgodny z 
wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania. 
 
2. Przedmiotowe zasady oceniania obowiązują podczas nauczania stacjonarnego oraz 
 nauczania zdalnego 
 
3. Uczniowie zostają poinformowani o zasadach oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa 
na początku roku szkolnego, a o ewentualnych poprawkach natychmiast po ich 
wprowadzeniu. 
 
4. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów o : 
 - wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 
 śródrocznych i semestralnych ocen klasyfikacyjnych 
 - sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 
 - warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej i semestralnej 
 oceny klasyfikacyjnej 
 
5. Ocenianie uczniów ma na celu: 
- informowanie uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych, 
- pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju; 
- motywowanie uczniów do podnoszenia swoich umiejętności i rozszerzania wiedzy 
- dostarczanie rodzicom informacji o postępach, trudnościach czy specjalnych 
uzdolnieniach syna/córki, 
- dla nauczyciela: ewaluację organizacji i metod swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej. 
 
6. Skala ocen z edukacji dla bezpieczeństwa 
  
 Stopień celujący - 6 
 Stopień bardzo dobry - 5, 5+ 
 Stopień dobry - 4,4+ 
 Stopień dostateczny - 3,3+ 
 Stopień dopuszczający - 2,2+ 
 Stopień niedostateczny – 1 
 
W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie „+” , gdzie „+” oznacza osiągnięcia 
ucznia bliższe wyższej kategorii wymagań -  przyporządkowując im odpowiednią wartość 
według skali: 
 

Ocena 6 5+ 5 4+ 4 3+ 3 2+ 2 1+ 1 

Wartość 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

 
 
 
 
 



 
7. Formy pisemne (prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, testy) są oceniane            
przez nauczyciela za pomocą punktów przeliczanych na oceny według następujących 
progów  procentowych: 
 

Ocena zakres procentowy 

Niedostateczny 0 – 29%  

Dopuszczający 30 – 49%  

dopuszczający +  50% 

Dostateczny 51 – 68%  

dostateczny +  69% 

Dobry 70 – 87%  

dobry +  88 % 

bardzo dobry 89 – 95%  

bardzo dobry +  96% 

Celujący 97– 100%  

 
 
8. Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania 
nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę: 
 

 
Ocena zakres procentowy 

Niedostateczny 0 – 19%  

Dopuszczający 20 – 38%  

dopuszczający +  39% 

Dostateczny 40 – 53%  

dostateczny +  54% 

Dobry 55 – 69%  

dobry +  70% 

bardzo dobry 71 – 88%  

bardzo dobry +  89% 

Celujący 90 – 100%  

 
9.Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala nauczyciel według następującej skali:          
         Średnia ważona                   Stopień 
             5,51 – 6,00                    - celujący 
             4,70 – 5,50                    - bardzo dobry   
             3,70 – 4,69                    - dobry 
             2,70 – 3,69                   - dostateczny 
             1,70 – 2,69                   - dopuszczający 
             1,00 – 1,69                   - niedostateczny 
 
 
10. Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych ucznia odbywa się w różnych formach: 
* odpowiedzi ustne 
* karty pracy 

* ćwiczenia praktyczne (prezentacja nabytych umiejętności) 
* niezapowiedziane kartkówki z 1 -3 lekcji, 
* sprawdziany pisemne, zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem, 
* pisemne prace na lekcji sprawdzające umiejętności czytania ze zrozumieniem, 



korzystania z notatek, tablic, podręcznika, 
* aktywność ucznia na lekcji (premiowana znakiem „+" - trzy plusy - cel za 

aktywność), 
* zadania domowe 
* prace dodatkowe np. referaty, projekty, scenariusze, krzyżówki 
* udział w konkursach, zawodach, olimpiadach, mistrzostwach pierwszej pomocy 

* uczeń nieobecny na sprawdzianie pisemnym z działu, gdy jego nieobecność jest 
usprawiedliwiona, zobowiązany jest zgłosić się do nauczyciela na następnych zajęciach 
i ustalić termin zaliczania sprawdzianu. 
* uczniowie obecni na wszystkich zajęciach lekcyjnych w semestrze otrzymują ocenę 
celującą wagi 2 (aktywność) 
* uczeń może poprawić każdą uzyskaną ocenę ze sprawdzianu z działu i uzyskać każdą 
ocenę wyższą od dotychczas otrzymanej. 
* termin poprawy sprawdzianu ustalony z nauczycielem nie może kolidować z planem 
ucznia 
* ocenę celującą uczeń może otrzymać ze wszystkich prac pisemnych 
 
 
11. Po każdym sprawdzianie uczeń otrzymuje pracę do wglądu, rodzice zawsze na 

 wyznaczonych konsultacjach. 
 Nauczyciel przechowuje prace do końca roku szkolnego. 
* uczeń ma prawo raz w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (jeżeli tego faktu 
bądź braku zadania domowego nie zgłosi na początku lekcji, otrzymuje ndst), 
* prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest obowiązujące i może podlegać ocenie raz 
w semestrze, 
* uczeń który opuścił więcej niż 50% zajęć a brakuje innych podstaw do wystawienia 
oceny - nie może być klasyfikowany 
* oceny są jawne i oparte na opracowanych wymaganiach edukacyjnych. 
* Wystawiane oceny cząstkowe mogą posiadać znaki „+”. 
* W przypadku ściągania na pracach klasowych oraz sprawdzianach, praca ucznia 
zostaje zdyskwalifikowana. Skutkuje to wystawieniem oceny niedostatecznej. 
* Nauczyciel informuje ucznia, które z form sprawdzania wiedzy i umiejętności 
(ćwiczenia) będzie oceniał opisowo lub ustnie, a które sumująco stosując stopień 
zgodny ze skalą przyjętą w szkole. 
 
 
 12. Zasada oceny ważonej – każdej ocenie cząstkowej przyporządkowuje się liczbę 
naturalną, oznaczając jej wagę w hierarchii ocen według zasady: 
    Waga             Kategoria ocen 
    a) 5                  - za pisemne prace klasowe, ćwiczenia praktyczne, udział w konkursach 

    b) 4                  - za zapowiedziane sprawdziany trwające powyżej 15 minut, 
    c) 3                  - za odpowiedzi ustne  i kartkówki trwające do 15 minut, 
    d) 2                  - za inne aktywności ucznia ( praca domowa, aktywność, udział                
                      w lekcji, zeszyt  i inne) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
13. Wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen, kryteria oceniania 
 
        
       

Ocena: Wiedza, umiejętności i aktywność 
Uczeń 

 
 
Celujący 

Zdobył pełen zakres wiedzy przewidziany w programie 
Sprawnie wykorzystuje wiedzę z różnych przedmiotów do 
rozwiązywania zadań 
z edukacji dla bezpieczeństwa 
Właściwie interpretuje nowe sytuacje i w sposób twórczy rozwiązuje 
problemy 
Przedstawia własne koncepcje rozwiązań, działań, 
Systematycznie wzbogaca swoją wiedzę i umiejętności, dzieli się tym z 
grupą 
Odnajduje analogie wskazuję szanse i zagrożenia określonych 
rozwiązań 
Wyraża własny, krytyczny, twórczy stosunek do omawianych 
zagadnień 
Argumentuje w obronie własnych poglądów, posługując się zdobytą 
wiedz 

 
 
Bardzo dobry 

Zdobył pełen zakres wiedzy przewidziany w programie, uogólnia i 
formułuje wnioski. 
Sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych źródeł informacji 
Samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy postawione przez 
nauczyciela 
Jest aktywny na lekcjach 
Bezbłędnie wykonuje czynności ratownicze, koryguje błędy kolegów 
Odpowiednio wykorzystuje sprzęt i środki ratownicze 
Sprawnie wyszukuje w różnych źródłach informacje o sposobach 
alternatywnego działania 

 
 
Dobry 

Opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym 
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 

 
 
Dostateczny 

Opanował podstawowe elementy programu, pozwalające na podjęcie 
w otoczeniu działań ratowniczych i zabezpieczających 
Pod kierunkiem nauczyciela wykorzystuje podstawowe źródła 
informacji 
Samodzielnie wykonuje proste zadania w trakcie zajęć 
Przejawia przeciętną aktywność 

 
Dopuszczający 

Wykazuje braki w wiedzy, nie uniemożliwiają one jednak dalszej 
edukacji i mogą zostać usunięte 
Przy pomocy nauczyciela wykonuje proste polecenia, wykorzystując 



podstawowe umiejętności 

 
Niedostateczny 

Wykazuje braki w wiedzy, które uniemożliwiają dalszy rozwój w 
ramach przedmiotu 
Nie potrafi wykonać prostych poleceń, wymagających zastosowania 
podstawowych umiejętności 

 

 

14. Zapisy uwzględniające specyfikę przedmiotu. 
Edukacja dla bezpieczeństwa służy przygotowaniu uczniów do właściwego zachowania 
oraz odpowiednich reakcji w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu. Przedmiot 
obejmuje różnorodne treści kształcenia z zakresu bezpieczeństwa państwa, treści 
dotyczące organizacji działań ratowniczych, edukacji zdrowotnej i pierwszej pomocy. 
 

 
        Opracował:  Sebastian Prokop 


