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ZARZĄDZENIA I AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE OCENIANIA: 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07 września 2004 r. w sprawie 

warunków i zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 

43, poz. 393 z 2004 r.); 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania; 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie 

ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego 

gimnazjum (Dz. U. Nr 14, poz. 131 z 1999 r. z późniejszymi zmianami); 

- Podstawy programowe – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 

sierpnia 2012 r. i z dnia 14 lutego 2017 r. o podstawach programowych; 

- Wewnątrzszkolny System Oceniania. 

 

I  CELE NAUCZANIA EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA:  

• Rozumienie istoty bezpieczeństwa państwa 

• Przygotowanie uczniów do działań sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof i 

wypadków masowych) 

• Kształtowanie umiejętności z zakresu podstaw pierwszej pomocy 

• Kształtowanie postaw indywidualnych i społecznych sprzyjających zdrowiu 

 

II. OCENIANIE EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA MA NA CELU:  

• Informowanie rodziców o efektach pracy ich dzieci. 

• Uświadamianie uczniom poziomu ich wiedzy i umiejętności. 

• Sprawdzanie postępów ucznia. 

• Monitorowanie rozwoju ucznia. 

 

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE:  

1.   Sprawdziany i testy są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może ich 

napisać z całą klasą, to powinien to uczynić w uzgodnionym z nauczycielem terminie. 

Może się to odbyć na lekcji lub po zajęciach. 

2. Sprawdziany, testy i kartkówki są oddawane w terminie 14 dni. Ocenione prace są do 

wglądu w dokumentacji nauczyciela. 

3. Poprawa ocen ze sprawdzianów i testów jest dobrowolna i może odbywać się poza 

lekcjami języka polskiego lub na lekcji.  

Uczeń pisze poprawę tylko raz w terminie do 14 dni od daty otrzymania sprawdzonej i 

ocenionej pracy.  
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4. Ocenę poprawioną wpisuje się obok pierwotnej; ocena miarodajna – obie. Jeżeli                            

z poprawy uczeń otrzyma ocenę niższą lub taką samą (nie jest ona wtedy liczona do 

średniej), utrzymana zostaje ocena pierwotna.  

5. Na koniec semestru nie przewiduje się sprawdzianu końcowego - zaliczeniowego. 

6. Uczeń raz w semestrze może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy to 

zapowiedzianych sprawdzianów i testów, a także zadań domowych zapowiedzianych z 

tygodniowym wyprzedzeniem). Nieprzygotowanie wpisane jest datą. Zgłoszenie 

kolejnego nieprzygotowania powoduje wpisanie oceny niedostatecznej (1) do dziennika.  

7. Aktywność na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa oceniana jest znakiem plus (+). 

Trzy plusy daje ocenę bardzo dobrą (5) zapisywaną w dzienniku. 

8. Jeżeli uczeń nie pracuje na lekcji, nie orientuje się w przebiegu lekcji, otrzymuje minus 

(-). Trzy minusy dają ocenę niedostateczną (1) zapisywaną w dzienniku. 

9. Uczeń powinien otrzymać z edukacji dla bezpieczeństwa minimum 4 oceny 

cząstkowych w semestrze. 

10. Prace domowe są obowiązkowe.  

 

IV. OCENA ŚRÓDROCZNA I OCENA ROCZNA  

Wpływ na ocenę śródroczną i roczną będą miały : 

- oceny ze sprawdzianów i testów, 

- oceny z kartkówek, 

- aktywność na lekcji, 

- zeszyt przedmiotowy, 

- prace grupowe, prezentacje 

- inne formy aktywności (udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, prace dodatkowe). 

 

Ocena roczna będzie wystawiona zgodnie ze schematem oceny śródrocznej. 

Ocena śródroczna i roczna wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych. Nie jest 

średnią arytmetyczną. 

Oceny cząstkowe uczniowie otrzymują za: 

• sprawdziany (testy),  – waga 3 

• poprawa prac pisemnych – waga 2 

• kartkówki – waga 2 

• aktywność na lekcji – waga 1 

• zadania domowe – waga 1 

• zeszyt przedmiotowy – waga 1 

• prace dodatkowe – waga 2 

 

V. OBSZARY OCENIANIA: 

- słuchanie, 
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- wypowiedzi ustne, 

- pisanie (prace domowe, sprawdziany, kartkówki, prowadzenie zeszytu), 

- nauka o przedmiocie (odpowiedzi, kartkówki, testy, sprawdziany), 

- inne prace (praca w grupach, inscenizacje), 

- aktywność na lekcjach.  

 

VI. SKALA OCENIANIA: 

 

• od 0%, ale mniej niż 35% punktów:  1 

• od 35%, ale mniej niż 45% punktów:  2 

• od 45%, ale mniej niż 48% punktów:  2+ 

• od 48%, ale mniej niż 51% punktów:  3– 

• od 51%, ale mniej niż 69% punktów:  3 

• od 69%, ale mniej niż 72% punktów:  3+ 

• od 72%, ale mniej niż 75% punktów:  4– 

• od 75%, ale mniej niż 86%  punktów:  4 

• od 86%, ale mniej niż 88%  punktów:  4+  

• od 88%, ale mniej niż 90%  punktów:  5– 

• od 90%, ale mniej niż 94% punktów:  5 

• 95% punktów 5+ 

• od 96%, - 100%  punktów:  6 

 

         Ocenianie kartkówek: 

• od 0%, ale mniej niż 35% uzyskanych punktów:  1 

• od 35%, ale mniej niż 50% uzyskanych punktów:  2 

• od 50%, ale mniej niż 70% uzyskanych punktów:  3 

• od 70%, ale mniej niż 90% uzyskanych punktów:  4 

• od 90%, do 99% uzyskanych punktów:  5 

• 100% punktów:  6 
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VII. KRYTERIA OCENY ZA ODPOWIEDŹ USTNĄ: 

- adekwatność odpowiedzi do pytania 

- jakość wiadomości zawartych w wypowiedzi 

 

VIII. Znak graficzny, tzw. „parafka”, oznacza, że nauczyciel sprawdzał wykonanie pracy, ale 

nie sprawdzał jej zawartości merytorycznej. 

 

 

 

IX. Wobec wszystkich uczniów z opiniami i orzeczeniami poradni psychologiczno-

pedagogicznej nauczyciel przedmiotu będzie stosował zalecenia w nich zawarte (np. 

obniżenie wymagań, unikanie odpytywania na forum klasy itp.) 

 

X. Zalecane warunki i sposób realizacji  podstawy programowej z 27 sierpnia 2012 r.: 
 

II etap edukacyjny to nadal okres kształtowania elementarnych sposobów poznawania świata, 

zwłaszcza w sferze kultury i rozwijania umiejętności komunikowania się z innymi ludźmi. To 

czas krystalizacji zainteresowań, doskonalenia myślenia konkretnego, kształtowania postaw 

wobec świata, a więc także formowania poczucia własnej tożsamości i wartości oraz 

budowania właściwych relacji międzyludzkich. To również okres, w którym dziecko styka się 

z podstawami problemów bezpieczeństwa swojego jak i państwa.  

Zadania nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa na II etapie edukacyjnym to przede 

wszystkim: 

1)   rozwijanie w uczniu ciekawości świata; 

2)   motywowanie ucznia do aktywnego poznawania rzeczywistości, uczenia się i 

komunikowania, w tym także do samokształcenia i samodzielnego docierania do informacji; 

3)   wprowadzanie ucznia w tradycję i sferę wartości narodowych oraz kształtowanie postawy 

otwartości wobec innych kultur; 

4)   przyjazne towarzyszenie uczniowi w budowaniu spójnej wizji świata i uporządkowanego 

systemu wartości; 

5)   wychowanie do aktywności i odpowiedzialności w życiu zbiorowym. 

Zadaniem nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa na II etapie edukacyjnym jest tworzenie 

sytuacji metodycznych wykorzystujących pasję poznawczą dzieci, ich chęć zabawy i 

gotowość do współpracy. Nauczyciel powinien tak organizować proces dydaktyczno-

wychowawczy, by stał się on dla uczniów przygodą prowadzącą do samopoznania, zachętą do 

nieustannego poznawania świata i porządkowania jego obrazu. 

 

XI. Zalecane warunki i sposób realizacji  podstawy programowej z 14 lutego2017 r.: 
 

Klasy VIII szkoły podstawowej to okres kształtowania sposobów poznawania świata i postaw 

wobec niego, poznawania kultury i jej wytworów, rozwijania umiejętności komunikowania 

się z innymi ludźmi, doskonalenia myślenia konkretnego oraz abstrakcyjnego. To również 

czas formowania indywidualnej osobowości i charakteru młodego człowieka oraz 

internalizacji systemu wartości, w tym szczególnie prawdy, dobra i piękna.   

 Zadaniem nauczyciela na II etapie edukacyjnym jest przede wszystkim:  
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1) wychowywanie świadomego obywatela państwa;  

2) rozwijanie poczucia tożsamości narodowej oraz szacunku dla tradycji;  

3) rozwijanie w uczniu ciekawości świata, motywacji do poznawania różnych form zdrowia i 

aktywności;  

4) kształtowanie postawy otwartości wobec innych kultur i szacunku dla ich dorobku;  

5) rozwijanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przed medycznej;   

6) kształtowanie samodzielności w docieraniu do informacji, rozwijanie umiejętności ich 

selekcjonowania, krytycznej oceny oraz wykorzystania we własnym rozwoju;  

7) wychowanie do przyjmowania aktywnych postaw w życiu i brania odpowiedzialności za 

własne czyny.  

 Praca nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa w klasach VIII szkoły podstawowej obejmuje 

tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi zainteresowań uczniów i ich zdolności 

poznawczych.   

W swojej pracy powinien wykorzystywać metody takie jak dyskusja i debata, projekt 

edukacyjny, które wspomagają rozwój samodzielnego docierania do informacji i 

prezentowania efektów kształcenia przez uczniów.  

 

 

 XII. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów podczas nauki zdalnej. 

 
1. Uczeń zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach według podanego harmonogramu za 

pośrednictwem kalendarza w Dzienniku elektronicznym Librus. Zajęcia odbywają się na 

żywo za pośrednictwem aplikacji TEAMS lub poprzez przesłane nagrania nauczyciela do 

odtworzenia w dowolnie wybranym czasie przez ucznia.  

 

2. Obecność podczas zajęć on-line zostaje wygenerowana za pośrednictwem aplikacji Teams i 

przeniesiona do Dziennika elektronicznego Librus. Uczeń pozostający offline traktowany jest 

jako nieobecny za zajęciach. 

 

 

3. Zagadnienia teoretyczne uczniowie opracowują na podstawie książki, linków do stron 

internetowych lub mogą korzystać z własnych źródeł. Notatka musi zawierać minimum 

odpowiedzi na pytania zawarte w treści zadania domowego na e dzienniku, aplikacji Teams. 

 

4. Jeśli w zadanie domowe zamieszczone są linki do filmów edukacyjnych, a nie jest 

zaznaczone, że film jest dla chętnych, uczeń ma obowiązek obejrzeć film.  

 

5. W przypadku zadania karty pracy na platformie Teams, uczniowie odsyłają ją w zakładce 

„zadania” lub na służbowy adres mailowy nauczyciela w ciągu tygodnia. 

 

6. Jeśli w treści zadania domowego nie jest zaznaczone, że jest dla chętnych, uczeń ma 

obowiązek je wykonać.  

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Kontrola osiągnięć uczniów odbywa się poprzez:  

 

- karty pracy (realizowane za pomocą aplikacji Forms, lub innej dostępnej platformy, karty 

pracy uczniowie przesyłają nauczycielowi za pośrednictwem Teams lub e-maila) – waga 1, 

- prezentacje  (realizowane za pomocą Power Point lub innego dostępnego oprogramowania, 

prezentacje uczniowie przesyłają nauczycielowi za pośrednictwem Teams lub e-maila) – 

waga 1, 

- odpowiedź ustna (realizowane podczas lekcji on-line za pośrednictwem Teams) – waga 2, 

- kartkówki (realizowane za pomocą aplikacji Forms lub aplikacji internetowej 

www.tesportal.pl) – waga 2,  

- sprawdziany (realizowane za pomocą aplikacji Forms lub aplikacji internetowej 

www.testportal.pl) – waga 3 

  

Aktywność ucznia:  

- Ocenia się zaznaczając znak +, 3 + stanowi ocenę bdb – waga 1.  

- Rozbudowane wypowiedzi uczniów oceniane są oceną bdb, 

- Samodzielne przygotowanie i zaprezentowanie wiadomości ocenia się oceną celującą,  

 

 

Propozycja kryteriów oceniania: 

 

Celująca. Uczeń:  

• inicjuje dyskusję  

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

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

• odnajduje analogie, wskazuje szanse i zagrożenia określonych rozwiązań  

• wyraża własny, krytyczny, twórczy stosunek do omawianych zagadnień  

• argumentuje w obronie własnych poglądów, posługując się wiedzą pozaprogramową  

• zdobył wiedzę znacznie wykraczającą poza zakres materiału programowego  

 

Bardzo dobra. Uczeń: 

• sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych źródeł informacji  

• samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy postawione przez nauczyciela 

• jest aktywny na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych (zawodach, konkursach)  

• bezbłędnie wykonuje czynności ratownicze, koryguje błędy kolegów  

• odpowiednio wykorzystuje sprzęt i środki ratownicze  

• sprawnie wyszukuje w różnych źródłach informacje o sposobach alternatywnego działania 

(także doraźnego)  

• umie pokierować grupą rówieśników  

• zdobył pełen zakres wiedzy przewidziany w programie  

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

edukacji dla bezpieczeństwa  

 

Dobra. Uczeń: 

• samodzielnie korzysta ze wskazanych źródeł informacji  

• poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo-skutkowych  

• samodzielnie wykonuje typowe zadania o niewielkim stopniu złożoności  

• podejmuje wybrane zadania dodatkowe  

• jest aktywny w czasie lekcji  
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• poprawnie wykonuje czynności ratownicze, umie dobrać potrzebny sprzęt i wykorzystać 

niektóre środki ratownicze  

• opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym  

 

Dostateczna. Uczeń: 

• pod kierunkiem nauczyciela wykorzystuje podstawowe źródła informacji  

• samodzielnie wykonuje proste zadania w trakcie zajęć  

• przejawia przeciętną aktywność  

• opanował podstawowe elementy programu, pozwalające na podejmowanie w otoczeniu 

działań ratowniczych i zabezpieczających  

 

Dopuszczająca. Uczeń: 

• przy pomocy nauczyciela wykonuje proste polecenia, wykorzystując podstawowe 

umiejętności  

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

usunięte  

 

Niedostateczna. Uczeń: 

• nie potrafi wykonać prostych poleceń, wymagających zastosowania podstawowych 

umiejętności  

• wykazuje braki w wiedzy, które uniemożliwiają dalszy rozwój w ramach 


