
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 
 

Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA  

 

DLA KLASY ÓSMEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9  

 

IM. POLSKICH ODKRYWCÓW W GŁOGOWIE 
 

 

Podstawa programowa edukacji dla bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 9 

realizowana jest w oparciu o podręcznik autorstwa Jarosława Słomy Żyję i działam 

bezpiecznie, wyd. Nowa Era, dopuszczony do użytku szkolnego i wpisany do wykazu 

podręczników.  

Rok dopuszczenia podręcznika: 2017.  

Numer ewidencyjny w wykazie MEN: 846/2017 

 
 
Przedmiotowe zasady oceniania 
 
Przedmiotowe Zasady Oceniania opracowane są zgodnie z Wewnątrzszkolnymi 

Zasadami Oceniania. Obejmują ocenę wiadomości, umiejętności i postawy uczniów. 

 
 
 

 

I. Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 
 

- Sprawdzian – dłuższe formy pisemne obejmujące większą część materiału (dział lub 

kilka działów), przeprowadzony razy w semestrze. Sprawdzian będzie zawsze 

poprzedzony lekcją powtórzeniową oraz zapowiedziany co najmniej tydzień 

wcześniej. Istnieje możliwość pisemnej poprawy, ale tylko w przypadkach uzyskania 

oceny niedostatecznej, dopuszczającej i dostatecznej. Sprawdziany są obowiązkowe. 

Jeżeli uczeń nie napisał sprawdzianu w terminie głównym, musi napisać sprawdzian w 

terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie po powrocie do szkoły. Termin oddania prac 

przez nauczyciela – dwa tygodnie. Waga oceny – 3.  

 

- Kartkówki – krótkie formy pisemne obejmujące materiał nie większy niż z trzech 

ostatnich lekcji, kartkówki nie muszą być wcześniej zapowiadane, w wyjątkowych 

przypadkach można je poprawiać podczas konsultacji. Jedna kartkówka w semestrze 

podczas nieobecności jest nieobowiązkowa. Termin oddania prac przez nauczyciela – 

dwa tygodnie. Waga oceny – 2. 

  

- Odpowiedzi ustne – obejmują materiał nauczania nie większy niż z trzech ostatnich 

lekcji, przeprowadzone najczęściej na początku każdej lekcji. Raz w semestrze można 

zgłosić nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej.Waga oceny – 2. 

 



- Aktywność – forma nagrody za czynny udział ucznia w lekcji. Może mieć formę tzw. 

plusa (3 plusy – ocena bdb.) lub formę oceny b. dobrej w przypadku dużego 

zaangażowania i aktywności ucznia podczas lekcji. Waga oceny – 1. 

 

- Ocena zadań domowych – uczeń może uzyskać ocenę za dobrze wykonaną pracę 

domową, za co drugi brak zadania domowego uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

Waga oceny – 1. 

 

- Prace dodatkowe – oceny za dodatkowe formy pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej – 

mogą to być krótkie referaty, prezentacje, itp. Waga oceny od 1 do 2. 

 

-  Udział w konkursach - za udział w konkursach szkolnych o tematyce związanej z 

przedmiotem uczeń otrzymuje ocenę cząstkową bardzo dobrą lub celującą (waga 

oceny 1-2), a za udział w konkursach na szczeblu miejskim, powiatowym i wyżej 

ocenę cząstkową celującą. Waga oceny od 3 do 5. 

 

II. Skala oceniania  

 

• 100% (za sprawdzian) - ocena celująca 

• 100% – 90% ocena bardzo dobra 

• 89% – 75% ocena dobra 

• 74% – 50% ocena dostateczna 

• 49% – 33% ocena dopuszczająca 

• mniej niż 33% ocena niedostateczna. 

 

 

III. Formy poprawy oceny 
 
 
1. Uczeń ma możliwość poprawy każdej pracy pisemnej oraz odpowiedzi ustnej podczas 

konsultacji.  
 
2. Do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio wpisuje się ocenę poprawioną.  
  
3.W przypadku chęci zdobycia dodatkowej oceny uczeń może zgłosić się do odpowiedzi lub 

poprosić o wyznaczenie pracy dodatkowej.  

 

 

IV. Zasady wystawiania oceny śródrocznej i rocznej: 

1. Wystawianie oceny klasyfikacyjnej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych, przy 

czym większą wagę mają oceny ze sprawdzianu i kartkówek oraz odpowiedzi ustne, w 

drugiej kolejności są zadania domowe, prace na lekcji oraz  zadania dodatkowe.  

2. Przy wystawianiu oceny rocznej brane są pod uwagę oceny uzyskane w całym roku 

szkolnym. 



3.Wystawiając ocenę śródroczną i roczną uwzględnia się systematyczne uczęszczanie na 

zajęcia lekcyjne i stosunek ucznia do przedmiotu. 

 

V. Sposoby informowania uczniów : 
 
1. Na pierwszej godzinie lekcyjnej uczniowie są zapoznawani z Przedmiotowymi 

Zasadami Oceniania. 
 
2. Wymagania na poszczególne oceny są udostępniane wszystkim uczniom. 
 
3. Wszystkie oceny oparte o opracowane kryteria są jawne zarówno dla ucznia jak i jego 

rodziców. 

4. Sprawdziany i kartkówki są przechowywane w szkole do końca danego roku szkolnego. 

 

 

VI. Kryteria dla danej oceny: 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń który: 

- zdobył wiedzę znacznie wykraczającą poza zakres materiału programowego, 

- uzyskuje przeważającą ilość ocen cząstkowych celujących, 

- jest bardzo aktywny na lekcjach, 

- inicjuje dyskusję, 

- przedstawia własne( racjonalne) koncepcje rozwiązań, działań, przedsięwzięć, 

- systematycznie wzbogaca swoją wiedzę i umiejętności, dzieli się tym z grupą, 

- wskazuje szanse i zagrożenia określonych rozwiązań, 

- wyraża własny, krytyczny, twórczy stosunek do omawianych zagadnień, 

- argumentuje w obronie własnych poglądów, posługując się wiedzą pozaprogramową, 

- wykonuje szereg zadań z własnej inicjatywy, 

- bierze z sukcesami udział w konkursach miejskich, powiatowych itd., 

- potrafi doskonale zaplanować i zorganizować pracę swoją i innych, pomaga innym. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który: 

- zdobył pełen zakres wiedzy przewidziany w programie, 

- sprawnie wykorzystuje wiedzę z różnych przedmiotów do rozwiązywania zadań z zakresu 

edukacji dla bezpieczeństwa, 

- sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych źródeł informacji, 

- samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy postawione przez nauczyciela, 

- jest bardzo aktywny na lekcjach, 

- bezbłędnie wykonuje czynności ratownicze, koryguje błędy kolegów, 

- odpowiednio wykorzystuje sprzęt i środki ratownicze, 

- sprawnie wyszukuje w różnych źródłach informacji o sposobach alternatywnego działania, 

- umie pokierować grupą rówieśników 

 



Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który: 

- opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym, 

- samodzielnie korzysta ze wskazanych źródeł informacji, 

- poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo- skutkowych, 

- samodzielnie wykonuje typowe zadania związane z tokiem lekcji, 

- podejmuje wybrane zadania dodatkowe, 

- jest aktywny w czasie lekcji, 

- poprawnie wykonuje czynności ratownicze umie dobrać potrzebny sprzęt i wykorzystać 

niektóre środki ratownicze 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń który: 

- opanował podstawowe elementy programu pozwalające na podjęcie w otoczeniu działań 

ratowniczych i zabezpieczających, 

- pod kierunkiem nauczyciela wykorzystuje podstawowe źródła informacji, 

- udziela odpowiedzi na proste pytania nauczyciela, 

- samodzielnie wykonuje proste zadania w trakcie zajęć, 

- przejawia przeciętną aktywność 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który: 

- wykazuje braki w wiedzy, nie uniemożliwiają one jednak dalszej edukacji i mogą zostać 

usunięte, 

- przy pomocy nauczyciela wykonuje proste polecenia, wykorzystując podstawowe 

umiejętności, 

- jego postawa na lekcjach jest bierna, ale wykazuje chęć do współpracy 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który: 

- wykazuje braki w wiedzy, które uniemożliwiają dalszy rozwój w ramach przedmiotu, 

- nie potrafi wykonać prostych poleceń, wymagających zastosowania podstawowych 

umiejętności, 

- pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć, 

- nie interesuje się przedmiotem i wykazuje brak chęci do nauki. 

 

 

          

 


