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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z Edukacji dla bezpieczeństwa dla klas ósmych 
obowiązuje od 1 września 2019 r. 

 
Został opracowany w oparciu o następujące dokumenty: 
 

 Ustawa z dn. 20.02.2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty [Dz. U., poz. 357] 

 Rozporządzenie MEN z 10.06.2015 r. w sprawie szczególnych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania 
i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych [ Dz. U. poz. 843 – Program nauczania numer 
554/1/2012, 530/1/2012] 

 Podstawa programowa z edb dla szkoły podstawowej 

 Wewnątrzszkolny System Oceniania SP 12 w Łodzi 
 

I. FORMY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE KONTROLI I OCENIE  
 

Forma aktywności 
Waga 
ocen 

Skala ocen 

Sprawdzian umiejętności: z określonego materiału, 
poprzedzony powtórzeniem i zapowiedziany z minimum 

tygodniowym wyprzedzeniem  
4 1 - 6 

Kartkówka: obejmuje materiał z 1-3 ostatnich jednostek 
lekcyjnych, nie musi być zapowiedziana  

2 1 - 5 

Aktywność na lekcji: aktywny udział ucznia w lekcji, zgłaszanie 
się do odpowiedzi 

2 
plusy – 3 plusów ocena 

bdb  

Praca domowa: zadanie zlecone przez nauczyciela wykonane 
w domu 

2 1 - 6 

Zeszyt  przedmiotowy 1 1 - 6 

Praca w grupie: umiejętność współpracy 2 1 - 5 

Praca dodatkowa: najczęściej zadana do wykonania w domu 
przez ochotników, (plansze, albumy, prezentacje multimedialne 

itp.) 
4 

 do dziennika 
wpisywane są oceny od 

dobrej wzwyż, niższe 
oceny wyrażane są za 

pomocą „+” 

Zadania praktyczne  4 1-6 

Rozbójnik praktyczny (umiejętność udzielenia pomocy w 
inscenizowanej sytuacji) 

5 1-6 

 
1. Nauczyciel informuje uczniów o wynikach sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni, wyniki kartkówek podaje w ciągu 

tygodnia 
 

2. Nauczyciel po sprawdzeniu sprawdzianu lub kartkówki omawia je z uczniami na lekcji, a rodzicom udostępnia podczas 
zebrań lub konsultacji. Na sprawdzianie nauczyciel umieszcza komentarz uzasadniający ocenę, wskazuje również te 
obszary, nad którymi uczeń musi jeszcze popracować. 
 

3. W przypadku nieobecności ucznia w szkole, ma on obowiązek uzupełnić wszystkie braki i zaliczyć różne formy 
sprawdzania wiedzy i umiejętności w terminie ustalonym z nauczycielem, jednak nie dłuższym niż dwa tygodnie. Jeżeli 
podczas nieobecności ucznia odbył się sprawdzian (wpis w dzienniku „bz”), uczeń  ma obowiązek napisać go 
w terminie ustalonym przez nauczyciela („bz” zastępowane jest uzyskaną oceną). Jeżeli uczeń nie zgłosi się 
w wyznaczonym terminie – otrzymuje ocenę niedostateczną. W przypadku, gdy uczeń był nieobecny tylko w dniu 
sprawdzianu, ma obowiązek zaliczyć sprawdzian na najbliższej lekcji przyrody lub biologii. 
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II.    ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA 

1. Sprawdziany i kartkówki  - jeśli nie będzie jednolitych progów dla wszystkich przedmiotów dostosuję się 
oceniane wg skali punktowej 

100%     celujący (6) 
99%       bardzo dobry + (5+) 
95-98% bardzo dobry (5) 
91-94% bardzo dobry – (5-) 
86-90% dobry + (4+) 
81-85% dobry (4) 
75-80% dobry – (4-) 
67-74% dostateczny + (3+) 
59-66% dostateczny (3) 
51-58% dostateczny – (3-) 
44-50% dopuszczający + (2+) 
37-43% dopuszczający (2) 
30-36% dopuszczający – (2-) 
21-29% niedostateczny + (1+) 
0-20% niedostateczny (1) 

2. Odpowiedź ustna 
a) oceniana pod kątem poprawności merytorycznej oraz poprawności językowej 
b) obejmuje trzy ostatnie jednostki lekcyjne 

3. Praca podczas lekcji, aktywność 
a) oceniana za pomocą plusów (+) i minusów (-) 
b) 3 plusy – ocena: bardzo dobry; 3 minusy – ocena: niedostateczny 

4. Przygotowanie do lekcji 
a) uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania 2 razy w semestrze 
b) uczeń musi zgłosić nieprzygotowanie na początku lekcji, jeśli zrobi to w trakcie lekcji otrzymuje ocenę 

niedostateczną 
c) nauczyciel odnotowuje nieprzygotowanie ucznia w dzienniku – „np.” 
d) nieprzygotowanie obejmuje: brak pracy domowej, brak zeszytu ćwiczeń, przedmiotowego, 

nieprzygotowanie do odpowiedzi, brak materiałów do pracy itp. 
e) nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych sprawdzianów, kartkówek 
f)     zgłoszone nieprzygotowanie nie zwalnia od czynnego udziału w lekcji oraz nie wyklucza oceny za bieżącą 

pracę na lekcji 
5. Konkursy 

a) za zajęcie wysokiego miejsca lub zdobycie wyróżnienia w konkursach przedmiotowych uczeń otrzymuje 
ocenę celującą lub bardzo dobrą 

b) sam udział w konkursie nie jest jednoznaczny ze zdobyciem oceny cząstkowej, w tym przypadku decyzje 
podejmuje nauczyciel 

6. Poprawa oceny 
a) uczeń ma możliwość poprawy oceny ze sprawdzianu 
b) poprawa oceny niedostatecznej jest obowiązkowa, dopuszczającej – dobrowolna, ocen dostatecznych, 

dobrych i bardzo dobrych nie poprawia się.  
c) uczeń poprawę pisze w terminie ustalonym z nauczycielem, nie później niż w ciągu 2 tygodni od daty 

otrzymania oceny.  
d) oceny z kartkówek oraz innych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nie podlegają poprawie. 

7. Ocena semestralna i roczna  
a) nie jest średnią arytmetyczną otrzymywanych ocen, uwzględnia ich wagę  
b) waga oraz komentarz do oceny są widoczne w dzienniku elektronicznym po najechaniu kursorem na daną 

ocenę  
c) wynika również z indywidualnych możliwości ucznia, jego zaangażowania i wkładu pracy 
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8. Dostosowanie Wymagania dostosowuje się indywidualnie na podstawie dokumentów wydanych przez Poradnię 
Psychologiczno – Pedagogiczną.  Wsparcie polega m.in. na:  

a) wydłużeniu czasu przeznaczonego na ćwiczenia,  

b) wydłużeniu czasu pisania prac kontrolnych,   

c) odpytywaniu oraz wykonywaniu ćwiczeń poza forum klasy,   

d) umożliwieniu uczniowi zaliczenia sprawdzianu w formie ustnej, 

e) powtarzaniu poleceń i upewnianiu się, czy zostały dobrze przez ucznia zrozumiane,  

f)     pomocy w selekcjonowaniu wiadomości,   

g) mobilizowaniu i wzmacnianiu pozytywnym ucznia, 

h) odwoływanie się do konkretu, przykładu, 

i)     unikaniu pytań problemowych, 

j)     w razie potrzeby, np. nieobecności ucznia – zorganizować zajęcia indywidualne, wytłumaczyć niejasne lub 
budzące wątpliwości treści 

II. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN 

CELUJĄCY 

 uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą 

 samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia 

 osiąga sukcesy w konkursach wiedzy 

 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub 
praktycznych 

 proponuje rozwiązania nietypowe 

BARDZO DOBRY 

 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania edb w danej klasie 

 aktywnie pracuje na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa 

 sprawnie posługuje się zdobytymi umiejętnościami 

 potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązania zadań i problemów w nowych sytuacjach 

 zna zasady udzielania I pomocy przedmedycznej 

 potrafi prawidłowo wykonać rękoczyny (RKO, pozycja bezpieczna, pozycja czterokończynowa, 
ewakuacja poszkodowanych itp.) 

 starannie i systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy 

 zawsze odrabia prace domowe 

DOBRY 

 nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określony programem edb w danej klasie, ale 
opanował je na poziomie wymagań zawartych w podstawie programowej 

 poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,  
o średnim stopniu trudności. 

 Potrafi z niewielką pomocą wykonać rękoczyny I pomocy przedmedycznej 

 aktywność ucznia na lekcjach nie budzi większych zastrzeżeń 

 systematycznie prowadzi zeszyty 

 sporadycznie nie odrabia zadań domowych 

DOSTATECZNY 

 opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania edukacji dla bezpieczeństwa 
w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych  w podstawie programowej 

 wykonuje typowe proste zadania teoretyczne lub praktyczne, 

 z pomocą wykonuje rękoczyny I pomocy przedmedycznej 

 rzadko jest aktywny na lekcjach 
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 zeszyt prowadzi mało systematycznie 

 zdarza się, że nie odrabia zadań lub robi je niedokładnie 

DOPUSZCZAJĄCY 

 ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania 
przez ucznia podstawowej wiedzy i umiejętności z edb w ciągu dalszej nauki  

 rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności 

 nie potrafi wykonać nawet z pomocą rękoczynów I pomocy przedmedycznej 

 jest bierny na lekcjach 

 zeszyt prowadzi niesystematycznie  

 często nie odrabia zadań domowych 

NIEDOSTATECZNY 

 nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania edb w danej klasie, a 
braki uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy i umiejętności  

 nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności, nawet przy pomocy nauczyciela 

 nie potrafi wykonać nawet z pomocą nauczyciela rękoczynów I pomocy przedmedycznej 

 nie pracuje na lekcjach 

 przejawia negatywny stosunek do wykonywanych zadań 

 
 
                                                                                                                                                                     Hanna Gosa 

 


