
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 

Przedmiotowy System Oceniania 

Podstawę śródrocznej i rocznej klasyfikacji uczniów stanowią ich 
osiągnięcia dokumentowane w postaci ocen bieżących za: 

1. wiadomości z zakresu tematyki przedmiotu sprawdzone w postaci 
sprawdzianów, kartkówek i rocznego testu na zakończenie cyklu zajęć, 
poruszanie się w języku przedmiotu, 

2. umiejętności z zakresu pierwszej pomocy w postaci zaliczenia zadań 
praktycznych oraz wykonywanie zadań symulowanych, rozwiązywania 
problemów, umiejętność pracy grupowej, zastosowanie algorytmów 
ratunkowych,  

3. postawy i przekonania, aktywność i zaangażowanie na zajęciach 
szczególnie praktycznych oraz udział w wolontariacie i przedsięwzięciach 
z zakresu pierwszej pomocy, ratownictwa i bezpieczeństwa. 

Kryteria oceny testu 

Uczeń nieobecny na teście musi go napisać w  terminie wyznaczonym 
przez nauczyciela. Zadania w drugim terminie dotyczą tego samego zakresu 
tematycznego, jednak są różne.  

Uczeń, któremu udowodniono niesamodzielną pracę podczas pisania 
testu, uzyskuje ocenę niedostateczną, bez możliwości jej poprawy. 

Na ocenę celującą uczeń musi uzyskać 100% dobrych odpowiedzi, 

                 bardzo dobrą – powyżej 90%, 

                 dobrą – 75% - 89%, 

                 dostateczną – 60% - 74%, 

                 dopuszczającą – 40% - 59%, 

                 niedostateczną – poniżej 40%. 

Kryteria oceny ćwiczeń praktycznych i zadań symulowanych 

Uczeń jest zobowiązany do zaliczenia na ocenę pozytywną każdego 
ćwiczenia. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej ma obowiązek,  
a przypadku oceny dopuszczającej ma prawo do poprawy oceny w terminie 



wyznaczonym przez nauczyciela. Ocena poprawiona zastępuje uzyskaną 
wcześniej. 

W ocenianiu czynności ratowniczych należy zwrócić uwagę na ich 
prawidłową kolejność oraz na technikę ich wykonania. Ocenie podlega także 
sposób działania ratownika z osobą poszkodowaną, jego postawa, 
zaangażowanie, opanowanie i umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej w 
praktyce. 

W trakcie udzielania pomocy należy obserwować, czy ratownik 
modyfikował postępowanie ratownicze po zaobserwowaniu zmian u 
poszkodowanego. 

Proponuje się następujące klasyfikacje ocen dla ćwiczeń praktycznych  
i zadań symulowanych: 

Ocena celująca 
Uczeń: 

 posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program, 

 bierze udział z sukcesami w konkursach i mistrzostwach, 

 jest bardzo aktywny na lekcjach, 

 wykonuje zadania dodatkowe z własnej inicjatywy, 

 angażuje się w akcje wolontariacie, 

 umiejętnie formułuje argumenty, wypowiada się bardzo poprawnym 
językiem, 

 potrafi doskonale zaplanować i zorganizować pracę swoją i innych. 
 
Ocena bardzo dobra 
Uczeń: 

 bardzo aktywnie uczestniczy w zajęciach, 

 sprawnie samodzielnie posługuje się różnymi źródłami wiedzy, uzasadnia 
działania, 

 dokonuje samodzielnej oceny wydarzeń i zjawisk, 

 dostrzega związki przyczynowo- skutkowe, 

 potrafi łączyć wiedzę z różnych przedmiotów i wykorzystać ją do 
rozwiązania zadań ratowniczych, 

 bezbłędnie wykonuje czynności ratownicze, koryguje błędy kolegów, 

 odpowiednio wykorzystuje sprzęt i środki ratownicze, 



 zdobył pełen zakres wiedzy przewidziany w programie, 

 umie pokierować grupą rówieśników. 
 
Ocena dobra 
Uczeń: 

 w dużej mierze opanował treści i umiejętności zawarte w programie, 

 chętnie pracuje w grupie, 

 jest aktywny na zajęciach, 

 umiejętnie wykorzystuje zdobyte informacje, 

 wykonuje samodzielnie typowe zadania, 

 porównuje zachowania pozytywne i negatywne oraz ich wpływ na postawę 
ludzi, 

 prezentuje różne sposoby rozwiązywania konfliktów, 

 poprawnie wykonuje czynności ratownicze, umie dobrać potrzebny sprzęt i 
wykorzystać niektóre środki ratownicze. 

 

Ocena dostateczna 
Uczeń: 

 jest aktywny na lekcjach sporadycznie, 

 jego wiedza jest fragmentaryczna i wyrywkowa, 

 ma problemy z samodzielnym sformułowaniem i uzasadnieniem swoich 
wypowiedzi, 

 udziela odpowiedzi na proste pytania nauczyciela, 

 wykonuje samodzielnie proste zadania, które przydzieli mu grupa. 
 

Ocena dopuszczająca 
Uczeń: 

 przy pomocy nauczyciela jest w stanie wykonać proste polecenia, 

 ma braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności, które są konieczne do 
dalszego kształcenia; posiada minimum wiedzy, 

 nie potrafi sformułować jasnej wypowiedzi na tematy poruszane na 
lekcjach, 

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

Ocena niedostateczna 



Uczeń: 

 pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć, 

 nie opanował wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań koniecznych 
niezbędnych do dalszego kształcenia, 

 nie potrafi wykonać prostego polecenia, 

 wykazuje się brakiem systematyczności i chęci do nauki, 

 nie interesuje się przedmiotem. 
 

Kryteria oceny sprawdzianów i kartkówek 

 
 



 


