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celujący 

uczeń: 
 posiada wiedzę obejmującą wiadomości i umiejętności określone w programie nauczania EDB i wynikające z 

indywidualnych zainteresowań,  

 umiejętnie wykorzystuje zdobyte wiadomości z literatury, programów radiowych i telewizyjnych oraz z Internetu,  

 wykonuje nietypowe opracowania i referaty przydatne do lekcji, 

 potrafi analizować zdarzenia, 

  osiąga sukcesy w zawodach sportowo-ratowniczych. 

 

 
bardzo dobry 

uczeń: 

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

 kieruje pracą zespołu rówieśników, 

 sprawnie korzysta z wszystkich dostępnych źródeł informacji,  

 samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy postawione przez nauczyciela,  

 jest aktywny na lekcjach i uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa 

(zawody, konkursy) lub zajęciach pozaszkolnych o specyfice zbliżonej do przedmiotu,  

 bezbłędnie wykonuje działania ratownicze, 

  koryguje błędy kolegów, odpowiednio wykorzystuje sprzęt i środki ratownicze. 

 

dobry  
 uczeń: 

  

 zna omawianą na zajęciach problematykę oraz w sposób logiczny i spójny ją interpretuje, 

 uogólnia i formułować wnioski, 

 samodzielnie korzysta ze wskazanych źródeł informacji, 

  poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo – skutkowych, 

 samodzielnie wykonuje typowe zadania o niewielkim stopniu złożoności, 

 jest aktywny na lekcjach, 

 poprawnie wykonuje działania ratownicze, 

  umie dobrać sprzęt i środki ratownicze do rodzaju obrażenia/zranienia, 

 poprawnie stosuje wiadomości w praktyce. 

dostateczny  

uczeń: 
 opanował podstawowe treści programu, pozwalające na podejmowanie działań ratowniczych i 

zabezpieczających, 



 pod kierunkiem nauczyciela wykorzystuje podstawowe źródła informacji, 

 samodzielnie wykonuje proste zadania w trakcie zajęć, 

  przejawia przeciętną aktywność, 

 potrafi podjąć działania podnoszące własne bezpieczeństwo. 

  rozumie polecenia i instrukcje 

  zapamiętuje podstawowe wiadomości dla danego działu tematycznego i samodzielnie je odtworzyć 

 wykonuje samodzielnie proste ćwiczenia i zadania praktyczne 

 samodzielnie zastosuj zdobytą wiedzę w praktyce 

dopuszczający 

uczeń: 
 ma braki w wiedzy, które jednak nie uniemożliwiają dalszej edukacji i mogą zostać wyrównane,  

 z pomocą nauczyciela wykonuje proste zadania, 

 częściowo rozumie polecenia i instrukcje, 

 zapamięta wiadomości konieczne do elementarnej orientacji w treściach danego działu tematycznego  

i z pomocą nauczyciela je odtworzyć, 

 potrafi poprawnie rozpoznać, nazwać i klasyfikować pojęcia, zjawiska, urządzenia itp. 

  wykonuje samodzielnie lub z pomocą nauczyciela proste ćwiczenia i polecenia, 

  współpracuje zespole przy wykonywaniu zadań praktycznych, 

  opanował najbardziej elementarne umiejętności z zakresu przedmiotu. 

A. Uczeń może otrzymać oceny za: 

 wypowiedź ustną na lekcjach bieżących, powtórzeniowych i systematyzujących, 

 prace klasowe sprawdzające znajomość treści programowych i umiejętności uczniów, 
 kartkówkę sprawdzającą materiał z 2 ostatnich lekcji, 

 aktywność na lekcji, 

 samodzielne opracowanie tematu lub jego fragmentu, 

 udział w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych, 
 prace domowe. 

 

 
 

 

  SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH 

 Z PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 
 

 Ocena wiedzy i umiejętności ucznia powinna być jawna, obiektywna, rzetelna, zgodna z obowiązującymi, 

znanymi uczniom wymaganiami edukacyjnymi.  
 Ocena powinna motywować do rozwoju intelektualnego i wspierać rozwój emocjonalny uczniów, zachęcać do 

podejmowania nowych zadań i doskonalenia swoich umiejętności. 

 Ocenianiu podlegają: 
 posiadane wiadomości i umiejętności oraz umiejętność ich zaprezentowania, 

 różne przejawy aktywności intelektualnej, w tym rozumienie tekstów i instrukcji, uczestniczenie  

w dyskusjach, praca indywidualna i zespołowa, sprawne wykonywanie ćwiczeń praktycznych i innych 

powierzonych zadań, 
 umiejętność gromadzenia informacji z różnych źródeł, w tym z Internetu i oprogramowania komputerowego, 

 Oceny uczeń otrzymuje za: 

 odpowiedzi ustne, 



 kartkówki, 

 sprawdziany (pisemne i praktyczne),  
 aktywność na lekcjach i poza lekcjami (udział w konkursach, zawodach, reprezentowanie szkoły  

w poczcie sztandarowym), 

 prezentacje, 

 prace grupowe i indywidualne na zajęciach lekcyjnych. 
 Odpowiedzi ustne są jedną z form sprawdzania wiadomości uczniów, przy których przestrzegane są następujące 

ustalenia: 

 uczeń może być pytany z trzech ostatnich lekcji, 
 atmosfera odpowiedzi ustnych powinna sprzyjać możliwościom pełnego wykazania się przez ucznia 

zdobytymi umiejętnościami i opanowaną wiedzą, 

 wystawiona ocena jest krótko uzasadniona przez nauczyciela, 
 pytanie na lekcji powtórkowej musi być zapowiedziane tydzień wcześniej, uczniowie nie mogą wtedy 

zgłaszać nieprzygotowania do lekcji, 

 uczeń ma prawo poprawić ocenę z odpowiedzi ustnej w terminie uzgodnionym z nauczycielem.  

 Kartkówki są niezapowiedzianą LUB zapowiedzianą  wcześniej formą sprawdzania wiadomości  wszystkich 
uczniów z nie więcej niż trzech ostatnich lekcji. Przy organizowaniu kartkówek przestrzega się następujących 

zasad: 

 kartkówki trwają od 10 do 15 minut, 
 kartkówki są jedyną formą pytania z przedmiotu w danym dniu, 

 uczeń ma prawo poprawić ocenę z kartkówki w terminie uzgodnionym z nauczycielem, 

 
 

B. Sprawdziany pisemne są obowiązkowe i służą do sprawdzania wiadomości z danego działu. Sprawdziany 

pisemne są obowiązkowe. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może napisać go z klasą, pisze go 
obowiązkowo w terminie i w sposób ustalonym z nauczycielem. Przy organizowaniu sprawdzianów 

pisemnych przestrzega się następujących zasad:  

 sprawdzian jest jedyną formą sprawdzania wiadomości z tego przedmiotu w danym dniu 

sprawdzian jest zapowiedziany z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem , 

 ocena wpisana do dziennika lekcyjnego w ciągu 2 tygodni,  
 uzupełnienie braków  może odbyć się w terminie i sposobie uzgodnionym z nauczycielem, 

 pytania (zadania) dla uczniów poprawiających lub piszących sprawdzian dotyczą tego samego zakresu 

tematycznego (taki sam stopień trudności) jednak są inne niż w pierwszej wersji, 
 uczeń i jego rodzice mogą otrzymać sprawdzian do wglądu tylko na terenie szkoły w obecności 

nauczyciela, po czym jest on przechowywany przez nauczyciela do końca roku szkolnego, 

 uczeń, korzystający na sprawdzianie pisemnym z pomocy  niedozwolonej otrzymuje ocenę 
niedostateczną, 

 

 Formą sprawdzenia umiejętności praktycznych jest sprawdzian praktyczny, przy którym przestrzega się 

następujących zasad: 
 uczeń musi mieć wcześniej możliwość wykonania ćwiczeń praktycznych na lekcji, 

 uczeń nieobecny na lekcji w trakcie której odbywały się ćwiczenia praktyczne ma obowiązek zgłoszenia 

się do nauczyciela z prośbą o wyjaśnienie i pokaz obowiązujących ćwiczeń (poza lekcjami), 
 sprawdzian praktyczny może się odbyć na kolejnej lekcji po ćwiczeniach lub w wyznaczonym przez 

nauczyciela terminie, 

 W procesie oceniania wiedzy i umiejętności uczniów obowiązują następujące ustalenia: 

 uczniowi przysługuje prawo zgłoszenia nieprzygotowania do sprawdzianu lub kartkówki po chorobie 
trwającej co najmniej 2 tygodnie, 

 uczeń nieobecny na lekcji bez względu na przyczynę nieobecności ma obowiązek dowiedzieć się od 

innych uczniów, jaki materiał został zrealizowany przez nauczyciela i uzupełnić zaległości, 
 uczeń, który odmówi pisania lub wykonania ćwiczeń (pracy), otrzymuje ocenę niedostateczną 

 w ciągu semestru uczeń powinien otrzymać minimum 3 oceny (obowiązuje różnorodność form 

oceniania), 
 uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe zlecone przez nauczyciela, 

 uczeń który opuścił więcej niż 50 % zajęć z przedmiotu może być niesklasyfikowany, 

 oceny z przedmiotu EDB mają taką samą wagę(oceniamy postęp ucznia ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 



publicznych Zasady dotyczące oceniania reguluje Statut Szkoły. Ponadto wystawiane Uczniom oceny  z 

przedmiotu EDB o powinny być wpisywane do specjalnych rubryk, tj.: 

OU– odpowiedź ustna  

S – sprawdzian  

K – kartkówka  
PG – praca w grupach 

PT – praca z tekstem 

P – prezentacja  
ĆW – ćwiczenia praktyczne 
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