
Zasady  oceniania  z przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa 
 
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 w 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 zadanych z dużym wyprzedzeniem. 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. 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



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. 
       

 


