PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA
GIMNAZJUM i LICEUM

Ocenianie ma na celu:
informowanie uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym
zakresie,
- motywowanie uczniów do pracy,
- pomoc uczniom w samodzielnej pracy,
- aktywizowanie uczniów na ćwiczeniach praktycznych,
- zachęcenie do udziału we wszelkich zawodach i turniejach,
- dostarczenie wychowawcom i rodzicom informacji o postępach, zaległościach oraz
o uzdolnieniach uczniów,
- bieżące ocenianie i klasyfikowanie uczniów.
-

Kryteria oceniania z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa
1. Cele edukacyjne:
a) Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do racjonalnego i
skutecznego działania i współdziałania w wypadku zagrożenia bezpieczeństwa,
zdrowia, życia, mienia i środowiska.
b) Przygotowanie do uczestnictwa w przedsięwzięciach o charakterze obronnym i
społecznym.
c) Doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia
zdrowia i życia człowieka.
d) Kształtowanie odpowiednich postaw obywatelskich oraz przygotowanie młodzieży do
świadomego i aktywnego uczestnictwa w działaniach związanych z obronnością kraju.
e) Rozwijanie umiejętności komunikowania się, pracy w grupie.
f) Kształcenie otwartości i wrażliwości na potrzeby innych.
2. Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:
a) Odpowiedź ustna – kilka razy w semestrze, obejmuje znajomość materiału z trzech
ostatnich lekcji; w przypadku lekcji powtórzeniowych – z całego działu. Odpowiedź
oceniana jest pod względem rzeczowości, prezentowania wypowiedzi i posługiwania
się językiem przedmiotu, stosowania odpowiedniej argumentacji podczas dyskusji.
Wskazane jest, aby odpowiedź ucznia była połączona z wykonywaniem innych
czynności, np. analizą materiałów źródłowych (rysunków, schematów, wykresów,
diagramów, itp.).
b) Ocena ćwiczeń praktycznych
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c) Kartkówka – obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji i nie wymaga
wcześniejszego zapowiadania.
d) Sprawdzian – odpowiedź pisemna z określonej wcześnie partii materiału lub działu,
zapowiadany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
e) Ocena za zeszyt w każdym semestrze
f) Ocena pracy wykonanej przez ucznia
g) Udział w zawodach
h) Aktywność na lekcji – uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, gdy zgromadzi trzy
plusy za aktywność na lekcji, uczeń, który nie pracuje na lekcji może otrzymać
minusy, trzy minusy – ocena niedostateczna
i) Prace dodatkowe – schematy, plansze, wykresy, rysunki, krzyżówki, diagramy
3. Formy poprawy oceny, wystawienie oceny semestralnej i końcowej:
a) Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch tygodni
b) Uczeń nieobecny na kartkówce i sprawdzianie z przyczyn usprawiedliwionych ustala
termin zaliczenia – nie później jednak jak 2 tygodnie po ustaniu przyczyny
nieobecności.
Uczeń nieobecny na klasówce z przyczyn nieusprawiedliwionych otrzymuje ocenę
niedostateczną.
c) Uczeń ma możliwość jednorazowej poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu w
formie i terminie ustalonym z nauczycielem
d) Do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio ze sprawdzianu wpisuje się ocenę
poprawioną
e) Oceny ze sprawdzianu i kartkówki ustalane są na podstawie tabeli procentowej
zamieszczonej w WSO
f) Wystawienie oceny semestralnej i na koniec roku szkolnego dokonywane jest na
podstawie ocen cząstkowych, przy czym większą wagę mają oceny ze sprawdzianów,
w drugiej kolejności są odpowiedzi ustne i kartkówki. Pozostałe oceny są
wspomagające. Uczeń, który otrzymał średnią 4,75 i wyżej otrzymuje ocenę bardzo
dobry, 3,75 i wyżej dobry, 2,75 i wyżej dostateczny, 1,75 i wyżej dopuszczający,
poniżej 1,75 niedostateczny.
g) Uczeń, który chce otrzymać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną
oraz semestralną zdaje przed nauczycielem sprawdzian z wiadomości (test) i
umiejętności.
h) Uczeń ma prawo do zgłoszenia przed lekcją 1 raz w semestrze nieprzygotowanie.
4. Sposoby informowania uczniów
Na pierwszej godzinie lekcyjnej uczniowie są zapoznawani z Przedmiotowym
Systemem Oceniania. Wymagania na poszczególne oceny są udostępniane wszystkim
uczniom. Wszystkie oceny oparte o opracowane kryteria są jawne zarówno dla ucznia jak
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i jego rodziców. Sprawdziany są przechowywane w szkole do końca danego roku
szkolnego.
5. Kryteria dla danej oceny:
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
 Nie opanował wiadomości i umiejętności wymaganych na ocenę dopuszczającą
 Ze sprawdzianów testowych otrzymuje poniżej 40% punktów możliwych do
uzyskania;
Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien:
 Częściowo rozumieć polecenia i instrukcje;
 Zapamiętać wiadomości konieczne do elementarnej orientacji w treściach danego
działu tematycznego i z pomocą nauczyciela je odtwarzać;
 Poprawnie rozpoznawać, nazywać i klasyfikować poznane pojęcia, zjawiska,
urządzenia itp.;
 Wykonywać samodzielnie lub z pomocą nauczyciela proste ćwiczenia i polecenia;
 Współpracować w zespole przy wykonywaniu zadań praktycznych;
 Ze sprawdzianów testowych otrzymywać 40-54% punktów możliwych do uzyskania;
Na ocenę dostateczną uczeń powinien:
 Rozumieć polecenia i instrukcje;
 Zapamiętać podstawowe wiadomości dla danego działu tematycznego i samodzielnie
je prezentować;
 Rozumieć omawiane zagadnienia;
 Dokonywać selekcji i porównania poznanych zjawisk;
 Znać podstawowe procedury zachowań i regulaminy oraz umieć je samodzielnie lub z
pomocą nauczyciela zastosować;
 Samodzielnie i poprawnie wykonywać proste ćwiczenia i zadania praktyczne;
 Samodzielnie zastosować zdobytą wiedzę w praktyce;
 Aktywnie uczestniczyć w pracach i zadaniach zespołowych;
 Ze sprawdzianów testowych otrzymać 55-75% punktów możliwych do uzyskania;
Na ocenę dobrą uczeń powinien:
 Rozumieć polecenia i instrukcje;
 Znać omawianą na zajęciach problematykę na poziomie rozszerzonym oraz w sposób
logiczny i spójny ją prezentować;
 Rozumieć omawiane treści i umieć wyjaśnić je innym;
 Uogólniać i formułować wnioski;
 Aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych;
 Poprawnie i sprawnie wykonywać ćwiczenia praktyczne i inne zadania;
 Samodzielnie i poprawnie zastosować zdobytą wiedzę w praktyce;
 Wykazywać zainteresowanie omawianą na zajęciach problematyką;
 Ze sprawdzianów testowych otrzymać 76-89% punktów możliwych do uzyskania;
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Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien wypełniać wymagania takie jak na ocenę dobrą i
ponadto:
 Mieć bogate wiadomości na poziomie treści dopełniających;
 Umieć samodzielnie poszukiwać informacji w różnych źródłach oraz je
selekcjonować;
 Właściwie interpretować nowe sytuacje i zjawiska, w sposób twórczy rozwiązywać
problemy;
 Kierować pracą zespołu rówieśników;
 Ze sprawdzianów testowych otrzymać 90-100% punktów możliwych do uzyskania;
 Uczestniczyć w konkursach i zawodach właściwych dla przedmiotu i uzyskiwać
wyróżniające wyniki na poziomie szkolnym
Na ocenę celującą uczeń powinien wypełniać wymagania takie jak na ocenę bardzo dobrą i
ponadto:
 Wykazywać szczególne zainteresowanie przedmiotem i literaturą popularnonaukową;
 Uczestniczyć w konkursach i zawodach właściwych dla przedmiotu i uzyskiwać
wyróżniające wyniki, godnie reprezentując szkołę;
 Podejmować się wykonania zadań dodatkowych (indywidualnie lub w zespole),
znacznie wykraczających poza podstawę programową

Krystyna Domańska

4

