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PRZEDMIOTOWE OCENIANIE UCZNIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W 

KLASIE PIERWSZEJ 

 

Zasady ogólne: 

Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie edukacja dla bezpieczeństwa ma na celu: 

 1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu 

oraz postępach w tym zakresie, 

 2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

 3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 

 4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o 

postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

 5) umożliwienie  nauczycielowi doskonalenia organizacji metod pracy 

dydaktyczno- wychowawczej. 

 

Przedmiotowe ocenianie ucznia z edukacji dla bezpieczeństwa obejmuje: 

 1) formułowanie przez nauczyciela wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, 

2) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotu 

edukacja dla bezpieczeństwa, 

3) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotu edukacja dla 

bezpieczeństwa, 

4) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych, 

5) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom /prawnym opiekunom 

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

 

Uzasadnianie ocen: 

 1. Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną. 

 2. Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia 

ustnie w obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, 

braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy. 
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 3. Nauczyciel w formie pisemnej uzasadnia śródroczne i roczne oceny niedostateczne, 

uzasadnienie stanowi złącznik do sprawozdania z wyników klasyfikacji klasy do której 

uczęszcza uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną. 

4. Pisemne uzasadnienie śródrocznych i rocznych ocen niedostatecznych przekazywane 

jest za pisemnym potwierdzeniem rodzicom/prawnym opiekunom ucznia wraz z 

proponowanym prze nauczyciela harmonogramem poprawy oceny. 

Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców / opiekunów prawnych. 

1. Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia 

podlega wpisaniu do dziennika elektronicznego bezpośrednio po jej ustaleniu. 

2. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania 

wiadomości i umiejętności uczniowie otrzymują w terminie 10 dni roboczych od daty 

napisania, w razie usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela (choroba, wycieczka itp.) 

termin poinformowania o ocenach i przekazanie pracy uczniowi ulega wydłużeniu o czas 

nieobecności nauczyciela.  

 

Kryteria oceniania: 

Nauczyciel ocenia osiągnięcia edukacyjne uczniów na podstawie: 

 1) kartkówki - krótkie  prace  pisemne,  sprawdzające  wiadomości i umiejętności 

ucznia z jednej, dwóch lub co najwyżej trzech ostatnich lekcji, których czas trwania nie 

powinien przekroczyć 20 min., 

 2) odpowiedzi ustne, 

 3) prace kontrolne (prace klasowe/ sprawdziany) - prace pisemne sprawdzające 

wiadomości i umiejętności ucznia z więcej niż trzech lekcji, trwające 45 min lub dłużej, 

 4) odpowiedzi wynikające z własnej inicjatywy ucznia,  

 5 ) praca indywidualna i grupowa na lekcji, 

 6) ćwiczenia praktyczne, odgrywanie scenek, symulacja urazów, 

 7) prace domowe, referaty, prezentacje, 

 8) prace długoterminowe (np. projekt), 

 9) udział w konkursach przedmiotowych 

 10) aktywny udział w zajęciach dodatkowych 

  11) aktywność i postawa ucznia (również poza lekcjami, np. zaangażowanie w pracę 

wolontariatu, przygotowanie imprez dla młodzieży szkolnej i pozaszkolnej). 
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Zasady oceniania: 

 1. Rodzice/prawni opiekunowie mogą uzyskać informacje o ocenach ucznia w ciągu 

całego roku szkolnego u nauczyciela lub podczas spotkań z wychowawcą. 

 2. Nauczyciel ma obowiązek zapoznania ucznia ze sprawdzoną i ocenioną pracą 

kontrolną w terminie 10 dni pracy Liceum. 

 3. Termin planowanej pracy klasowej, sprawdzianu nauczyciel zapisuje w dzienniku 

elektronicznym minimum 7 dni przed wyznaczonym terminem. 

 4. Jeżeli uczeń z powodu nieobecności usprawiedliwionej nie pisał pracy klasowej, 

sprawdzianu nauczyciel wyznacza dodatkowy termin sprawdzenia osiągnięć ucznia. 

 5. Kartkówka dotyczy najwyżej trzech ostatnich jednostek lekcyjnych i może być 

przez nauczyciela niezapowiedziana. 

 6. Praca klasowa, sprawdzian obejmuje większy zakres materiału ujętego w programie 

nauczania. Na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa odbywają się sprawdziany umiejętności 

w ramach udzielania pierwszej pomocy. 

 7. Niewykonanie pracy domowej jest podstawą postawienia cząstkowej oceny 

niedostatecznej. 

 8. Uczeń może zgłosić w danym semestrze brak przygotowania do lekcji, informując o 

tym nauczyciela zaraz po wejściu do sali. Na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa 

obowiązuje jedno nieprzygotowanie w semestrze. Uczeń, który się spóźnił na lekcję, nie ma 

możliwości zgłoszenia nieprzygotowania. 

 9. Prawo zgłaszania nieprzygotowana do lekcji nie przysługuje w dniu, w którym 

nauczyciel zapowiedział pracę klasową, sprawdzian. Wyjątek stanowią uczniowie, którzy są 

obecni w szkole po chorobie trwającej dłużej niż okres zapowiedzenia pracy klasowej, 

sprawdzianu. 

 10. Ocenianie odbywa się systematycznie. 

 11. Ocenę klasyfikacyjną wystawia się w klasie pierwszej na podstawie co najmniej 

dwóch ocen cząstkowych. 

  12. Na 30 dni kalendarzowych przed wystawieniem ocen klasyfikacyjnych 

śródrocznych i rocznych powinno być zakończone przeprowadzanie wszelkich pisemnych 

prac kontrolnych i sprawdzianów wiadomości. 

 13. Nauczyciel wyznacza termin sprawdzianu poprawkowego w ciągu 7 dni pracy 

Liceum od dnia oddania przez nauczyciela pracy kontrolnej. Nie można poprawiać ocen z 

kartkówek i odpowiedzi ustnych. 
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 14. Poprawa ocenionych prac może się odbyć na prośbę uczniów w terminie 

wskazanym przez nauczyciela, jednak nie później niż 14 dni pracy Liceum od otrzymania 

sprawdzonej i ocenionej pracy. 

 15. Termin poprawy jest jednocześnie terminem ostatecznym zaliczenia sprawdzianu 

przez uczniów, którzy z przyczyn usprawiedliwionych nie byli na klasówce w I terminie. 

Oznacza to, że dla tych uczniów nie wyznacza się już nowego terminu poprawkowego. 

 16. Poprawiona ocena odnotowana jest w dzienniku elektronicznym obok poprawianej 

bez względu na to, czy jest pozytywna, czy negatywna. 

 17. Uczeń ma obowiązek odrabiać prace domowe w zeszycie przedmiotowym lub na 

kartach pracy, w zależności od zaleceń nauczyciela. Brak prac domowych podlega ocenie. 

  18. Nauczyciel może podwyższyć uczniowi ocenę semestralną lub roczną, jeżeli 

przedstawi dokument potwierdzający ukończenie kursu pierwszej pomocy, kursu ratownika 

WOPR, GOPR, OSP, brał udział w biegu na orientację lub zawodach i kursach obrony 

cywilnej – PCK, PSP, OSP, LOK. Podwyższoną ocenę może mieć również uczeń trwale 

zaangażowany w działalność wolontariatu. 

 

Skala oceniania prac pisemnych: 

 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Sprawdzone i ocenione pisemne prace 

kontrolne uczeń otrzymuje w terminie 10 dni roboczych od daty napisania, w razie 

usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela (choroba, wycieczka itp.) termin 

poinformowania o ocenach i przekazanie pracy uczniowi ulega wydłużeniu o czas 

nieobecności nauczyciela. 

 2. Kontrola postępów w nauce poprzez prace pisemne obejmuje: 

 1) sprawdzian okresowy wagi 3 – obejmujący całe półrocze, poprzedzony 

powtórzeniem i zapowiedziany z 2 - tygodniowym wyprzedzeniem (obowiązuje odnotowanie 

w dzienniku lekcyjnym); 

 2) prace klasowe wagi 3 lub 4 - obejmujące zakres zrealizowanego działu materiału, 

poprzedzone powtórzeniem i zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem (obowiązuje 

odnotowanie w dzienniku lekcyjnym); 

 3) sprawdziany wagi 1 lub 2 - obejmujący co najwyżej trzy tematy lekcyjne; 

 4) sprawdziany wagi 1 - obejmujące ostatnią jednostkę lekcyjną. 

 3. Oceny z prac pisemnych o wadze większej niż 2 są do dziennika lekcyjnego 

wpisywane kolorem czerwonym. 

 4. Sprawdziany wagi 1 lub 2 nie muszą być zapowiadane. 
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 5. Jeżeli uczeń opuścił pracę pisemną, to powinien ją napisać w terminie ustalonym 

przez nauczyciela. 

 6. Ocenę klasyfikacyjną z EDB wystawia się na podstawie minimum dwóch ocen 

cząstkowych: 

 1) przedmiot realizowany w wymiarze 1 godziny tygodniowo - 2 oceny; 

  

7. Ustalenie ocen: 

 1) Za każdy sprawdzian pisemny uczeń otrzymuje ocenę w zależności od osiągniętej 

przez niego liczby punktów, wg skali: 

 od 0% do 39% możliwych do uzyskania punktów – niedostateczny;  

 powyżej 39% do 52% możliwych do uzyskania punktów – dopuszczający;  

 powyżej 52% do 70% możliwych do uzyskania punktów – dostateczny;  

 powyżej 70% do 89% możliwych do uzyskania punktów – dobry; 

 powyżej 89% a poniżej 100% możliwych do uzyskania punktów – bardzo dobry;  

 100% możliwych do uzyskania punktów – celujący. 

  

 2) Oceny śródroczne i roczne wystawia nauczyciel z uwzględnieniem średnich 

ważonych : 

 śr przynajmniej 2,00 – dopuszczający; śr przynajmniej 2,50 – dostateczny; 

 śr przynajmniej 3,50 – dobry; 

 śr przynajmniej, 4,50 – bardzo dobry. 

 Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią przynajmniej 5,50 lub uzyskał 

średnią przynajmniej 5,25 i spełnia dodatkowe kryteria przewidziane przedmiotowym 

ocenianiem ucznia. 

 8. W kształceniu na odległość ocenianiu podlegają również: projekty, prace 

wytwórcze, prace domowe i inne formy zlecone przez nauczyciela. 

 9. Podczas kształcenia na odległość wszystkie oceny uzyskiwane przez ucznia mają 

wagę 1 

 10. Możliwe jest stosowanie innego oceniania ucznia w przypadku eksperymentu.. 

  11. Uczeń powinien zaliczyć wszystkie zalegle prace pisemne na 30 dni 

kalendarzowych przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

 12. Przedmiotowe ocenianie musi być zatwierdzone przez dyrektora szkoły. 
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Ocenianiu na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa podlega: 

 a) znajomość: 

 - algorytmów postępowania ratunkowego, 

 - procedur postępowania ratunkowego w różnych urazach; 

 b) umiejętność: 

 - ratowania życia i zapobiegania urazom, 

 - oceny sytuacji i wynikających z niej zagrożeń, 

 - świadomego i odpowiedzialnego podejmowania decyzji, 

 - stosowania zasad bezpieczeństwa podczas udzielania pierwszej pomocy 

 - wyciągania wniosków i planowania bezpiecznych zachowań. 

 

Ocenianie odpowiedzi: 

Przy ocenianiu odpowiedzi nauczyciel bierze pod uwagę następujące elementy: 

- znajomość wiadomości z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, 

- umiejętność rozwiązywania problemów, 

- logiczne, samodzielne i krytyczne myślenie, 

- wykorzystanie wiadomości z innych przedmiotów i życia codziennego. 

 

Ocenianie realizowane jest w skali i formach przyjętych w Zasadach 

Wewnątrzszkolnego Oceniania zawartych w statucie Liceum.  

We wszystkich kwestiach nie uregulowanych niniejszym Przedmiotowym Ocenianiem  

należy posłużyć się Statutem Szkoły. 

 

 

 

 

 


