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Przedmiotowe Zasady Oceniania  z Edukacji dla Bezpieczeństwa rok szkolny 2021/2022 

1. Cele edukacyjne: 

 Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do racjonalnego i 

skutecznego działania i współdziałania w wypadku zagrożenia bezpieczeństwa, 

zdrowia, życia, mienia i środowiska.  

 Przygotowanie do uczestnictwa w przedsięwzięciach o charakterze obronnym i 

społecznym.  

 Doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia 

zdrowia i życia człowieka.  

  Kształtowanie odpowiednich postaw obywatelskich oraz przygotowanie młodzieży do 

świadomego i aktywnego uczestnictwa w działaniach związanych z obronnością kraju.  

 Rozwijanie umiejętności komunikowania się, pracy w grupie.  

 Kształcenie otwartości i wrażliwości na potrzeby innych. 

 

2. Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 

 Odpowiedź ustna – kilka razy w półroczu, obejmuje znajomość materiału z 

pięciu ostatnich lekcji; w przypadku lekcji powtórzeniowych – z całego działu. 

Odpowiedź oceniana jest pod względem rzeczowości, prezentowania 

wypowiedzi i posługiwania się językiem przedmiotu, stosowania odpowiedniej 

argumentacji podczas dyskusji. Wskazane jest, aby odpowiedź ucznia była 

połączona z wykonywaniem innych czynności, np. analizą materiałów 

źródłowych (rysunków, schematów, wykresów, diagramów, itp.).  

 Kartkówka – obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji i nie wymaga 

wcześniejszego zapowiadania.  

 Sprawdzian – odpowiedź pisemna z określonej wcześnie partii materiału lub 

działu, zapowiadany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.  

 Ocena pracy wykonanej przez ucznia.  

 Udział w zawodach, konkursach. 

 Aktywność na lekcji.  

 Prace dodatkowe – schematy, plansze, wykresy, rysunki, krzyżówki, diagramy. 

W przypadku sprawdzianów pisemnych lub kartkówek przyjmuje się skalę 

punktową przeliczoną na oceny cyfrowe wg kryteriów: 
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100% - 96% - ocena celująca 

95% - 90% - ocena bardzo dobra  

89% - 75%  - ocena dobra  

74% - 50% - ocena dostateczna  

49% - 30% - ocena dopuszczająca  

mniej niż 30% - ocena niedostateczna 

 

3. Formy poprawy oceny, wystawienie oceny półrocznej i rocznej: 

 Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch tygodni.  

 Uczeń ma możliwość jednorazowej poprawy oceny ze sprawdzianu w formie i 

terminie ustalonym z nauczycielem.  

 Do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio ze sprawdzianu wpisuje się 

ocenę poprawioną.  

 Jeżeli uczeń otrzyma ocenę niedostateczną ze sprawdzianu lub w nim nie 

uczestniczył, ma obowiązek zdać materiał w terminie uzgodnionym z 

nauczycielem.  

  Oceny z kartkówek, nie podlegają poprawie.  

 Uczen ma prawo raz w półroczu zgłosić nieprzygotowanie do lekcji jeżeli tego 

faktu nie zgłosi na początku lekcji może otrzymać ocene niedostateczną (przez 

nieprzygotowanie do lekcji rozumiane jest: nieprzygotowanie do kartkowki, 

brak pracy, brak ćwiczeń).  

4. Sposoby informowania uczniów: 

 Na pierwszej godzinie lekcyjnej uczniowie są zapoznawani z Przedmiotowymi 

Zasadami Oceniania. 

 Wymagania na poszczególne oceny są udostępniane wszystkim uczniom.  

 Wszystkie oceny oparte o opracowane kryteria są jawne zarówno dla ucznia jak i 

jego rodziców.  

 Sprawdziany są przechowywane w szkole do końca danego roku szkolnego. 

 

5. Sposoby informowania rodziców: 

 ocenach cząstkowych informuje się rodziców na zebraniach rodzicielskich lub w 

czasie indywidualnych spotkań z rodzicami, udostępniając zestawienie ocen.  
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6. W e-dzienniku nauczyciel stosuje też zapisy: 

 np.- informacja, że uczeń wykorzystał przysługujące mu nieprzygotowania. 

Wykorzystanie nieprzygotowania nie wpływa na ocenę z przedmiotu.  

Po wykorzystaniu limitu określonego w pkt.3 uczeń otrzymuje za każde kolejne 

nieprzygotowanie ocenę niedostateczną. 

 nb.- nieobecny na sprawdzianie, formie pisemnej sprawdzającej, którą należy zaliczyć w 

wyznaczonym terminie,  

 bz, czyli brak zadania obowiązkowego do zrobienia.  

 

7. W czasie nauczania wykorzystywane będą też platformy edukacyjne: Classroom, Eduelo, E-

podreczniki i inne wprowadzane przez nauczycieli.  

 

8. W przypadku wprowadzenia obowiązkowego nauczania zdalnego realizacja treści podstawy 

programowej z biologii odbywać się będzie przez odpowiednie narzędzia wskazane przez 

nauczyciela: Classroom, Eduelo, E-podreczniki i inne. 

 

 Uczeń ma obowiązek pracować systematycznie w domu i wykonywać zadania 

zgodnie kartami pracy przekazywanymi przez nauczyciela przez platformy 

edukacyjne.  

 Uczniowie mają obowiązek wykonywania zadań w terminie podanym przez 

nauczyciela zgodnie z poleceniami. 

 Niedotrzymanie przez ucznia wyznaczonego obowiązkowego terminu wykonania 

danego zadania, będzie skutkowało wpisem w e-dzienniku symbolu: bz, czyli brak 

zadania.  

 Uczeń ma obowiązek wykonać zaległe zadania/formy sprawdzające w ciągu tygodnia 

od terminu obowiązkowego zaliczenia danej pracy. Jeżeli nadal nie wykona zadania, 

może to skutkować oceną niedostateczną.  

 Wykonane zadania, kartkówki, sprawdziany, testy będą ocenione przez nauczyciela 

zgodnie z obowiązującymi kryteriami oceniania.  

 

 

 

Nauczyciel Edukacji dla bezpieczeństwa : Anna Adamiak 

Obowiązuje od 01 września 2021 r 


