
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

do przedmiotu 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA dla klas 8 szkoły podstawowej 

 

Kryteria oceniania – wymagania na poszczególne oceny 

1. Ocenę celującą – otrzymuje uczeń, który: 

 zdobył wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza zakres programu nauczania; 

 twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania; 

 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych i praktycznych z programu nauczania;  

 potrafi zainicjować dyskusję;  

 dzieli się z uczniami swoją wiedzą i umiejętnościami; 

 wykazuje się aktywnością w czasie zajęć; 

 inicjuje, uczestniczy w działaniach na rzecz klasy, szkoły, lokalnego środowiska; 

 osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach, turniejach. 

 umie pokierować grupą rówieśników. 

 

2. Ocenę bardzo dobrą – otrzymuje uczeń, który: 

 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności przewidziany  w podstawie programowej;  

 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i samodzielnie rozwiązuje zadania i 

problemy postawione przez nauczyciela; 

  potrafi zastosować posiadaną wiedzę w nowych sytuacjach;  

 sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych źródeł informacji; 

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

dodatkowych); 

 bezbłędnie przedstawia algorytmy postępowania w różnorodnych sytuacjach; 

  bezbłędnie wykonuje czynności ratownicze, koryguje błędy kolegów;  

 właściwie korzysta ze sprzętu niezbędnego do realizacji zajęć 

  odpowiednio wykorzystuje sprzęt i środki ratownicze; 

 sprawnie wyszukuje w różnych źródłach informacje o sposobach alternatywnego działania 

(także doraźnego). 

 

3. Ocenę dobrą – otrzymuje uczeń, który: 

 posiada wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej; 

 poprawnie stosuje wiadomości w trudnych sytuacjach i samodzielnie formułuje wnioski; 

 poprawnie wykonuje czynności ratownicze oraz algorytmy postępowania w różnorodnych 

sytuacjach; 

 umie dobrać potrzebny sprzęt i wykorzystać niektóre środki ratownicze; 

 jest aktywny w czasie lekcji.  



 

4. Ocenę dostateczną – otrzymuje uczeń, który: 

 częściowo opanował wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej 

umożliwiające podjęcie niezbędnych działań ratunkowych; 

 pod kierunkiem nauczyciela samodzielnie wykonuje proste zadania ; 

 przejawia przeciętną aktywność. 

 

5. Ocenę dopuszczającą – otrzymuje uczeń, który:  

 wykazuje znaczne braki w wiedzy i umiejętnościach przewidzianych w podstawie 

programowej; 

 samodzielnie wykorzystuje wiedzę i umiejętności w typowych sytuacjach o niewielkim 

stopniu trudności; 

 potrafi z pomocą nauczyciela wykonać proste czynności;  

 wykazuje się znajomością i rozumieniem najprostszych pojęć i zagadnień; 

 pracuje niesystematycznie; 

 nie prowadzi zeszytu. 

 

6. Ocenę  niedostateczną – otrzymuje uczeń, który: 

 nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej; 

 nie potrafi samodzielnie rozwiązać problemów w sytuacjach typowych oraz wykonać 

prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych umiejętności; 

 nie potrafi rozwiązać zadania nawet przy pomocy nauczyciela; 

 nie wykazuje najmniejszych chęci współpracy w celu uzupełnienia braków i nabycia 

podstawowej wiedzy i umiejętności; 

 pracuje niesystematycznie; 

 nie prowadzi zeszytu. 

Metody sprawdzania osiągnięć ucznia:  

 praca klasowa, test  - obejmuje partię materiału z określonego działu, zapowiadana z 

tygodniowym wyprzedzeniem. Sprawdzone prace uczniowie powinni otrzymać w ciągu dwóch 

tygodni; 

 kartkówka  -  obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji, trwa 10 - 15 minut; 

 odpowiedź ustna - wypowiedź na pytanie nauczyciela, obejmuje zakres trzech ostatnich lekcji; 

 praca domowa -  każda zadana praca powinna być sprawdzona przez nauczyciela, nie zawsze 

musi być oceniona; 

 praca w grupach - ocenianiu podlega trafność argumentów, wkład w pracę grupy, stopień 

realizacji zadania, umiejętne wykorzystanie pomocy dydaktycznych; 

 ćwiczenia, sytuacje symulowane - ocenianiu podlega prezentowanie umiejętności w 

szczególności udzielania pierwszej pomocy, rozwiązywania sytuacji problemowych. 

Kryteria oceniania prac pisemnych:   

 100 % + dodatkowe zadania celujący 

 91% – 100 % bardzo dobry 



 75% – 90 % dobry 

 50% – 74% dostateczny 

 30% – 49% dopuszczający 

 0 % – 29% niedostateczny 

Kryteria oceny uczniów z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej:  

Ocenianie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych dostosowane jest do jego indywidualnych 

możliwości. Uwzględnia ono zalecenia opinii lub orzeczenia PPP, jego zaangażowanie w proces 

dydaktyczny oraz postępy w nauce.  

 

Zasady  oceniania  z przedmiotu Wiedza o Społeczeństwie 

 
1. Sprawdzian - obejmujący partię materiału z określonego działu jest zapowiadany tydzień wcześniej. 
2. Losowa nieobecność ucznia na sprawdzianie – uczeń powinien przystąpić do napisania sprawdzianu w 

terminie uzgodnionym z nauczycielem ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły, jeżeli nie przystąpi 
w określonym terminie, nauczyciel wpisuje ocenę niedostateczną. 

3. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną i dopuszczającą ze sprawdzianu w ciągu tygodnia po 
oddaniu pracy. 

4. Kartkówki (10-15 min), odpowiedź ustna mogą obejmować materiał z trzech ostatnich lekcji, nie muszą być 
zapowiadane i nie podlegają poprawie. 

5. Aktywność ucznia może być nagradzana „plusami”. Za  pięć „plusów” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. 
„ Plusa” uczeń może otrzymać za: aktywny udział w zajęciach – częste zgłaszanie się i udzielanie 
prawidłowych odpowiedzi, zaangażowanie w wykonywanie ćwiczeń i zadań, systematyczne 
przygotowywanie się do zajęć. 

6. Uczeń może otrzymać „Minusa” za brak: podręcznika, zeszytu, przyborów, zadania domowego, pracy na 
lekcji. Za trzy „minusy” uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

7. Uczeń ma prawo w ciągu semestru zgłosić dwa razy nieprzygotowanie na początku  lekcji (po sprawdzeniu 
obecności), nie dotyczy sprawdzianów, prac domowych długoterminowych. Za każde kolejne 
nieprzygotowanie wystawiany jest  „minus”. 

8. Uczeń ma obowiązek być przygotowany do zajęć. 
9. W przypadku nieobecności w szkole uczeń powinien uzupełnić wiadomości oraz brakujące notatki i 

ćwiczenia. 
10. Uczeń ma prawo do otrzymania dodatkowych ocen za udział w konkursach, przygotowując referaty na 

temat określony przez nauczyciela, uczestnicząc w zajęciach dodatkowych. 
11. Zeszyt – oceniana jest systematyczność, estetyka oraz zadania domowe. 
12. Podczas pracy zdalnej obowiązują odrębne wymagania, które zostaną podane przy podjęciu pracy zdalnej. 
13. Na ocenę semestralną uczeń pracuje w ciągu semestru, nie ma możliwości podwyższania oceny pod koniec  

semestru. 
       

 


