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Przedmiotowe Zasady  Oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa dla klasy 

VIII  obowiązują od roku szkolnego 2022/2023. 

 

Oczekiwane osiągnięcia ucznia  

1. Wyposażenie uczniów w podstawową wiedzę związaną z bezpieczeństwem państwa, 

zależnym od sytuacji geopolitycznej, gospodarczej oraz aktywności na arenie 

międzynarodowej; 

2.  Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego działania w 

sytuacji zagrożenia oraz do działań zapobiegawczych; 

3.  Przygotowanie uczniów do udzielania poszkodowanym możliwej w określonych 

warunkach pierwszej pomocy; 

4. Kształtowanie postaw ochrony życia i zdrowia własnego a także innych osób; 

5.  Kształtowanie u uczniów postaw gotowości do niesienia pomocy potrzebującym, 

humanitaryzmu i altruizmu; 

6.  Rozwijanie u uczniów zdolności organizatorskich i komunikacyjnych oraz 

umiejętności przywódczych. 

7.  Kształtowanie postaw obronnych. Terenoznawstwo. 

8. Cyberbezpieczeństwo w wymiarze wojskowym. 

9. Przygotowanie do szkolenia strzeleckiego. 

 

Przedmiotem oceny i kontroli osiągnięć ucznia mogą być: 

▪  sprawdziany  

▪  kartkówki 

▪ wypowiedź ustna 

▪ ćwiczenia praktyczne  

▪ aktywność w czasie zajęć, zaangażowanie, konkursy, zawody 

▪ zeszyt przedmiotowy. 

 

 

 

Kontrakt z uczniami 

 

1. Sprawdziany są zapowiadane co najmniej tydzień wcześniej i poprzedzone lekcją 

powtórzeniową 

2.  Sprawdziany i ćwiczenia praktyczne z  umiejętności wykonywania pierwszej pomocy są 

obowiązkowe. Nieprzystąpienie do sprawdzianu lub ćwiczeń praktycznych z przyczyn 

losowych zobowiązuje do zaliczenia ich w terminie uzgodnionym z nauczycielem (nie 

dłuższym niż 2 tygodnie). 

3.  Sprawdziany lub ćwiczenia praktyczne z wynikiem niedostatecznym uczeń może 

poprawić w terminie uzgodnionym z nauczycielem (nie dłuższym niż 2 tygodnie). 

4. Uczeń może napisać z tego zakresu materiału sprawdzian jeszcze raz w ciągu dwóch tygodni od 

ogłoszenia wyników, w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Każda ocena zostanie wpisana do 

dziennika. 
5. W przypadku stwierdzenia pracy niesamodzielnej, nauczyciel przerywa uczniowi rozwiązywanie 

sprawdzianu i stawia ocenę niedostateczną 

6. Kartkówki obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji nie muszą być wcześniej 

zapowiadane. 

7. Uczeń ma prawo zgłoszenia nieprzygotowania do zajęć lekcyjnych bez uzasadnienia: 
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- dwukrotnie w ciągu semestru za które może uzyskać maksymalnie dwa minusy, a za 

każde następne nieprzygotowanie  do lekcji otrzymuje ocenę niedostateczną 

8. Nieprzygotowanie zgłasza się na początku lekcji. 

9. Uczeń  ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy. 
10.Oceny wystawiane przez nauczyciela są zgodne z WZO, jawne i uzasadnione. 

 

Sprawdziany składają się z zadań zamkniętych i otwartych, którym jest przyporządkowana 

określona ilość punktów. Ich suma składa się na ocenę według schematu: 

100 % - celujący 

99 ÷ 90 % -  bardzo dobry 

89 ÷ 75% - dobry 

74 ÷ 50% - dostateczny 

49 ÷ 30% - dopuszczający 

29% - 0 - niedostateczny 

 

SPOSÓB USTALANIA OCENY SEMESTRALNEJ I KOŃCOWEJ 

 

o Przy ocenianiu stosuje się następujące kryteria: 

o - ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował treści koniecznych, ma 

poważne braki w podstawowych wiadomościach, uniemożliwiające dalszą naukę, nie 

przejawia chęci do nauki i współpracy z nauczycielem. 

o - ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: ma braki w podstawowych 

wiadomościach, lecz z pomocą nauczyciela potrafi je nadrobić, rozwiązuje i wykonuje 

typowe zadania o niewielkim stopniu trudności, przejawia chęć współpracy z 

nauczycielem. 

o - ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: opanował treści przewidziane w 

programie nauczania na poziomie podstawowym, rozwiązuje i wykonuje zadania o 

średnim stopniu trudności i niewielkim stopniu złożoności,  

o - ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: potrafi samodzielnie pracować z podręcznikiem 

oraz tekstem źródłowym, poprawnie stosuje pojęcia i terminy  rozwiązuje typowe 

problemy z wykorzystaniem informacji z różnych źródeł, efektywnie pracuje w 

zespole, bierze udział w dyskusjach, potrafi argumentować i bronić swoich racji. 

o - ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: opanował pełen zakres wiedzy i 

umiejętności określonych programem nauczania, rozwiązuje samodzielnie problemy, 

swobodnie ocenia i interpretuje wydarzenia potrafi zastosować posiadaną wiedzę do 

oceny bieżących wydarzeń, umie bronić swoich poglądów, a także potrafi dochodzić 

od porozumienia w kwestiach spornych, wnosi twórczy wkład w realizowane 

zagadnienia. 

o - ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: w wysokim stopniu opanował treści 

programowe, rozszerzając swoją wiedzę o wiadomości wykraczające poza granice 

danej klasy, umie formułować oryginalne wnioski i selekcjonować nabytą wiedzę, 

bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, samodzielnie i twórczo 

rozwija swoje zainteresowania. 
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Przy wystawianiu oceny semestralnej i końcowej nauczyciel bierze pod uwagę: postawę 

ucznia na lekcjach i wkład pracy włożonej w przygotowanie się do zajęć tj. systematyczność, 

rzetelność, przestrzeganie terminów prac pisemnych oraz dodatkową aktywność związaną z 

przedmiotem edukacja dla bezpieczeństwa.  

Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczających. Na 

swoją ocenę uczeń pracuje cały semestr. Nauczyciel przy wystawianiu oceny 

klasyfikacyjnej może wziąć pod uwagę średnią arytmetyczną. 

 

1) Średnia ocen 1,75 – ocena dopuszczająca; 

2) Średnia ocen 2,75 – ocena dostateczna; 

3) Średnia ocen 3,75 – ocena dobra; 

4) Średnia ocen 4,75 – ocena bardzo dobra; 

5) Średnia ocen 5,75 – ocena celująca. 

 

 

 

Uwaga! 

W stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub 

deficyty rozwojowe (uniemożliwiające sprostowanie wymogom edukacyjnym wynikającym z 

realizowanego programu nauczania), potwierdzone pisemną opinią poradni psychologiczno- 

pedagogicznej lub innej upoważnionej poradni specjalistycznej, stosuje się następujące 

zasady:  

-wydłuża się czas pisania sprawdzianów i prac klasowych oraz pracy na lekcji, 

- w uzasadnionych przypadkach uczeń może wybrać ustną formę odpowiedzi zamiast 

pisemnej, 

- nie obniża się oceny za błędy w czytaniu i pisaniu (błędy są podkreślane i poprawiane), 

- w razie potrzeby, nauczyciel głośno czyta polecenia i upewnia się czy uczeń rozumie ich 

treść, 

- nie ocenia się charakteru pisma, dopuszcza się odrabianie prac domowych na komputerze.  
 
 

Uczeń ma prawo do wystąpienia o umożliwienie uzyskania wyższej niż proponowana ocena 

klasyfikacyjna. W takim przypadku ma zastosowanie zapis ujęty w przepisach 

ogólnoszkolnych (WZO): „Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana oceny 

klasyfikacyjnej”. 

 

PZO opracowała: Beata Grynfelder 

 

 

 

 

 

 

 


