
OGÓLNE ZASADY OCENIANIA „Edukacja dla bezpieczeństwa” 

Przedmiotowe Zasady Oceniania są zgodne z Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania. 

Uczeń oceniany jest zgodnie zasadami zgodnymi z PZO. 

Przy ocenie brane są indywidualne możliwości ucznia i wymagania określone w 

zaleceniach Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 

Ocenie podlegają : 

 
 

tydzień wcześniej i z podanym zakresem 

 

 
u nauczyciela) 

 
 –wypowiedzi ustne, praca w grupie oraz ćwiczenia indywidualne 

efektywność pracy . 

 

 

 

 

 

 

 

 
ane 

 

 

 

 

 

trzymuje stopień 

niedostateczny 
 

 

Uczeń ma obowiązek zaliczenia sprawdzianu w przypadku nieobecności na lekcji 

Uczeń ma obowiązek poprawienia stopnia niedostatecznego 

Termin poprawy i zaliczenia uczeń ustala z nauczycielem w terminie do 2 tygodni po 

terminie sprawdzianu lub po dłuższej nieobecności. 

Uczeń ma tydzień czasu na nadrobienie materiału z powodu krótkiej nieobecności lub 2 

tygodnie po dłuższej nieobecności . 

Jeśli uczeń jest nieobecny tylko w dniu w którym jest lekcja powinien na bieżąco 

nadrobić zaległość 

 

 
 

Kryteria oceniania na poszczególne stopnie 

stopień celujący uzyskuje uczeń , który posiada wiedzę obejmującą wiadomości i umiejętności 



wykraczające poza programem nauczania Edukacji dla bezpieczeństwa, wynikające 

z indywidualnych zainteresowań i ponadto: 

Wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem i literaturą popularnonaukową; 

Wykonuje zadania dodatkowe ; 

Po uzgodnieniu z nauczycielem uczestniczy w konkursach i zawodach właściwych 

dla przedmiotu i uzyskuje wyróżniające wyniki, godnie reprezentując szkołę; 

Podejmuje się wykonania zadań dodatkowych (indywidualnie lub w zespole), 

znacznie wykraczających poza podstawę programową 

 
Stopień bardzo dobry uzyskuje uczeń , który opanował pełny zakres wiadomości i 

umiejętności określonych w programie nauczania i spełnia wymagania takie jak: 

ma wiadomości na poziomie treści dopełniających; 

 

samodzielnie poszukuje informacji w różnych źródłach oraz je selekcjonuje 

właściwie interpretuje nowe sytuacje i zjawiska, w sposób twórczy rozwiązuje problemy 

Uczestniczy w konkursach i zawodach właściwych dla przedmiotu i uzyskuje 

wyróżniające wyniki na poziomie szkolnym 

 
 

Stopień dobry uzyskuje uczeń , który opanował pełny zakres wiadomości i 

umiejętności określonych w programie nauczania i spełnia wymagania takie jak: 

Rozumie polecenia i instrukcje 

 
Zna omawianą na zajęciach problematykę na poziomie rozszerzonym oraz w sposób logiczny 

i spójny ją prezentuje 

Rozumie omawiane treści i umie wyjaśnić je innym 

Uogólnia i formułuje wnioski 

Aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych 

 
Poprawnie i sprawnie wykonuje ćwiczenia praktyczne i inne zadania 

Samodzielnie i poprawnie stosuje zdobytą wiedzę w praktyce 

Wykazuje zainteresowanie omawianą na zajęciach problematyką 

 

Stopień dostateczny uzyskuje uczeń , który opanował pełny zakres wiadomości i 

umiejętności określonych w programie nauczania i spełnia wymagania takie jak: 



Rozumie polecenia i instrukcje 

 
Pamięta podstawowe wiadomości dla danego działu tematycznego i samodzielnie je prezentuje 

 

Rozumieć omawiane zagadnienia 

 

Dokonuje selekcji i porównania poznanych zjawisk 

 
Zna podstawowe procedury zachowań i regulaminy oraz stosuje je samodzielnie lub z 

pomocą nauczyciela 

Samodzielnie i poprawnie wykonuje proste ćwiczenia i zadania praktyczne 

Samodzielnie stosuje zdobytą wiedzę w praktyce 

Aktywnie uczestniczy w pracach i zadaniach zespołowych 

 
 

Stopień dopuszczający uzyskuje uczeń , który opanował pełny zakres wiadomości i 

umiejętności określonych w programie nauczania i spełnia wymagania takie jak: 

Częściowo rozumie polecenia i instrukcje 

 
 

Pamięta wiadomości konieczne do elementarnej orientacji w treściach danego 

działu tematycznego i z pomocą nauczyciela je odtwarza 

Poprawnie rozpoznaje, nazywa i klasyfikuje poznane pojęcia, zjawiska, urządzenia itp. 

Wykonuje samodzielnie lub z pomocą nauczyciela proste ćwiczenia i polecenia 

Współpracuje w zespole przy wykonywaniu zadań praktycznych; 

 

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności 

wymaganych na stopień dopuszczającą określonych w programie nauczania oraz gdy 

opuszczał zajęcia ( nieobecności usprawiedliwione i nieusprawiedliwione ) i na bieżąco nie 

uzupełniał zaległości . 
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