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Przedmiotowe zasady oceniania 

 z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa 
 

1. Formy kontroli opanowania materiału i postępów w nauce: 

Systematycznej kontroli i ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. Podczas 

wystawiania oceny w szczególności brane są pod uwagę umiejętności praktyczne czyli 

właściwe nawyki, szybkość działania, precyzja, korzystanie ze sprzętu i technik ratownictwa. 

Ocenie podlega: 

- sprawdzian/test , 

- kartkówka (zakres do trzech tematów) , 

- aktywność podczas lekcji (wypowiedzi, ćwiczenia praktyczne). 

 

2. Oceny i zasady oceniania 

- oceny półroczne  i końcoworoczne ustalane są według skali 1 – 6. 

- w przypadku ocen bieżących stosowane są plusy i minusy. 

 

3. Szczegółowe wymagania na konkretne oceny: 

Podczas wystawiania oceny w szczególności brane są pod uwagę treści i umiejętności 

praktyczne określone w rozporządzeniu o nowej podstawie programowej. 

Treści: 

1. Główne zadania ochrony ludności i obrony cywilnej. 

2. Ochrona przed skutkami różnorodnych zagrożeń. 

3. Źródła promieniowania jądrowego i jego skutki. 

4. Oznakowanie substancji toksycznych na środkach transportowych i magazynach. 

5. Ostrzeganie ludności o zagrożeniach, alarmowanie. 

6. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc. 

Umiejętności: 

1. Podejmowanie prawidłowych działań w przypadku wystąpienia zagrożenia życia  

i zdrowia. 

2. Stosowanie zasad ewakuacji ludności i zwierząt z terenów zagrożonych. 

3. Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, w szczególności: 

rozpoznawanie stanu przytomności, badanie oddechu  

układanie osoby nieprzytomną w pozycji bezpiecznej, 

wykonywanie samodzielnie resuscytacji krążeniowo-oddechową, 

udzielanie pomocy osobie porażonej prądem, 

tamowanie krwotoków za pomocą opatrunku, 
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udzielanie pomocy przy zwichnięciach i złamaniach, 

udzielanie pomocy przy zatruciach: pokarmowych, lekami, gazami, środkami 

chemicznymi, 

udzielanie pomocy osobie poszkodowanej przy oparzeniu termicznym i chemicznym; 

 

Ocena niedostateczna (1) – uczeń nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających 

zastosowania podstawowych umiejętności, wykazuje duże braki w wiedzy, które 

uniemożliwiają dalszy rozwój  

w ramach przedmiotu. 

Ocena dopuszczająca (2) – uczeń przy pomocy nauczyciela wykonuje proste polecenia, 

posiada podstawowe umiejętności, potrafi:  

- wymienić podstawowe funkcje życiowe  

– wskazać kolejne czynności łańcucha ratowniczego  

- udzielić pierwszej pomocy w przypadku wstrząsu pourazowego 

- przedstawić treść wezwania pogotowia lub lekarza  

– zastosować pozycję bezpieczną  

- udzielić pierwszej pomocy w przypadku porażenia prądem elektrycznym w różnych 

sytuacjach (dom, warsztat, pracownia, teren niezabudowany), poparzeń chemicznych, 

złamań, zwichnięć, skręceń 

- określić, jak należy postępować w przypadku  paniki, aby ograniczyć zagrożenie życia 

- opisać zagrożenia związane z powodzią  

– wymienić czynności podczas ewakuacji powodziowej  

- wymienić przyczyny powstawania pożarów  

– określić, jakie substancje można gasić wodą, a jakie nie  

– wezwać telefonicznie pomoc do gaszenia pożaru  

- nazwać tablice i znaki bezpieczeństwa 

- określić podstawowe zadania ochrony i obrony cywilnej. 

 

Ocena dostateczna(3) – uczeń samodzielnie wykonuje proste zadania i ćwiczenia 

praktyczne, przejawia przeciętną aktywność na zajęciach, posiada wiedzę i umiejętności na 

ocenę dopuszczająca oraz potrafi: 

- opisać objawy urazów 

- wskazać przyczyny i objawy wstrząsów pourazowych 

- przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową 

- omówić różne sposoby odciągania i ewakuacji poszkodowanych 

- omówić zasady pierwszej pomocy w przypadku omdleń, zasłabnięć i utonięć 

- omówić urazy spowodowane przez prąd elektryczny  

- wskazać rodzaje zagrożeń, jakie występują przy udzielaniu pierwszej pomocy 

- wymienić czynniki sprzyjające panicznym reakcjom tłumu oraz podać sposoby 

postępowania  

w takiej sytuacji 
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- opisać zagrożenia, jakie stwarza woda i podać metody ograniczania negatywnych skutków 

powodzi  

- omówić sposoby ochrony na wypadek pożaru  

- wymienić rodzaje znaków bezpieczeństwa i podać znaczenie poszczególnych rodzajów 

znaków  

- wymienić powinności obywatelskie w zakresie ochrony i obrony cywilnej. 

 

Ocena dobra (4) – uczeń samodzielnie wykonuje zadania o wyższym poziomie trudności, 

wymagające twórczego i przyczynowo-skutkowego myślenia, poprawnie wykonuje czynności 

ratownicze, umie dobrać odpowiedni sprzęt i wykorzystać środki ratownicze, podejmuje 

dodatkowe zadania wskazane przez nauczyciela, jest aktywny na lekcji, samodzielnie 

prezentuje proste ćwiczenia praktyczne, udziela pomocy innym uczniom w wykonywaniu 

zadań praktycznych, posiada wiedzę i umiejętności na ocenę dostateczną oraz potrafi: 

- wyjaśnić, na czym polega organizacja miejsca wypadku 

- objaśnić, jak ograniczyć obciążenie własnego kręgosłupa w przypadku podnoszenia 

poszkodowanych 

– opisać, jak bezpiecznie układać poszkodowanego na noszach 

- wymienić przyczyny zasłabnięć 

– pokazać i opisać pozycje, jakie należy zastosować w przypadku różnych urazów 

- opisać charakterystyczne cechy oparzeń prądem elektrycznym 

- wskazać warunki i miejsca sprzyjające urazom 

– wymienić objawy różnych złamań 

– wskazać podstawowe czynności biernej ochrony przeciwpowodziowej 

– wskazać lokalne zagrożenia powodziowe 

- opisać zasady ratowania ludzi, zwierząt i mienia 

– określić stopień zagrożenia pożarowego we własnym domu 

- opisać znaczenie znaków ewakuacyjnych, ochrony przeciwpożarowej, BHP oraz 

oznakowanie substancji toksycznych i biologicznych 

- wymienić i opisać elementy systemu krajowego ratownictwa. 

 

Ocena bardzo dobra (5) – samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy postawione przez 

nauczyciela, bezbłędnie wykonuje czynności ratownicze, demonstruje ćwiczenia praktyczne i 

umie korygować błędy kolegów, umie pokierować grupą rówieśników, jest aktywny na 

lekcjach i zajęciach dodatkowych, posiada wiedzę i umiejętności na ocenę dobrą oraz potrafi: 

- opisać znaczenie, jakie dla osoby poszkodowanej ma wsparcie psychiczne  

– zastosować w praktyce sposoby sprawdzania stanu świadomości poszkodowanego  

- określić objawy wstrząsu  

– sporządzić prowizoryczne nosze za pomocą różnych metod 

– opisać, jak zapobiegać za-słabnięciom i omdleniom  

– wykonać bezbłędnie, w odpowiedniej kolejności czynności ratownicze w przypadku 

nagłego zasłabnięcia, omdlenia i tonięcia  

– opisać, w jakich przypadkach może powstać porażenie prądem stałym  

– opisać, jak zmniejszyć możliwość urazu w wyniku wyładowań atmosferycznych  

– opisać objawy oparzenia układu pokarmowego  
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– opisać czynności, które należy podjąć w przypadku urazów dróg oddechowych  

– opisać przyczyny urazów w układzie kostno-stawowym  

– rozróżnić złamania, zwichnięcia i skręcenia  

– scharakteryzować elementy profilaktyki przeciwpożarowej  

– scharakteryzować regulacje prawne ochrony i obrony cywilnej. 

 

Ocena celująca (6) – uczeń przedstawia własne koncepcje rozwiązań i przedsięwzięć, 

systematycznie wzbogaca swoją wiedzę, czerpiąc ją z różnych źródeł informacji, bezbłędnie 

wykonuje czynności ratownicze, demonstruje ćwiczenia praktyczne i umie korygować błędy 

kolegów, umie pokierować grupą rówieśników, jest aktywny na lekcjach i zajęciach 

dodatkowych, bierze udział w konkursach szkolnych lub pozaszkolnych z zakresu edukacji 

dla bezpieczeństwa, posiada wiedzę i umiejętności na ocenę bardzo dobrą oraz potrafi: 

- opracować dokumentację np. instrukcję ppoż. konkretnego obiektu, meldunek obrony 

cywilnej itp. 

– wskazać w swoim najbliższym otoczeniu miejsca, w których istnieje szczególne zagrożenia 

życia  

i zdrowia ludności, oraz określić konkretne zasady przeciwdziałania im 

- kierować grupą z zastosowaniem różnych technik ratownictwa  

- wykonać bezbłędnie, w odpowiedniej kolejności czynności ratownicze w przypadku 

wszelkich stanów zagrożenia życia i zdrowia. 

 

4. Przygotowanie do lekcji 

• Raz w ciągu półrocza uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji; 

nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów. 

• Uczeń zgłasza nieprzygotowanie na początku zajęć,  

• Obowiązkiem ucznia nieobecnego lub nieprzygotowanego do lekcji jest nadrobienie 

zaległości oraz wykonanie pracy domowej. 

5. Sprawdziany wiadomości: 

• Sprawdziany wiadomości obejmujące materiał sprzed trzech ostatnich lekcji (tzw. 

sprawdziany długoterminowe lub klasówki) są zapowiadane co najmniej z tygodniowym 

wyprzedzeniem i każdorazowo podawany jest zakres sprawdzanych umiejętności 

i wiedzy. 

• Sprawdziany są obowiązkowe (uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania 

do sprawdzianu, który został wcześniej zapowiedziany). 

• Uczeń nieobecny na lekcji podczas przeprowadzania sprawdzianu przystępuje 

do niego w uzgodnionym terminie. 

• Krótkie sprawdziany pisemne lub praktyczne, obejmujące materiał omawiany 

na trzech ostatnich lekcjach (tzw. sprawdziany krótkoterminowe lub kartkówki) nie muszą 

być zapowiadane. 
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• Uczeń, który zgłosił nieprzygotowanie do lekcji (w określony powyżej sposób – 

tj. na początku lekcji) ma prawo podjąć decyzję o przystąpieniu, bądź nie, 

do niezapowiedzianego krótkiego sprawdzianu wiadomości (kartkówki). 

• Każdą ocenę ze sprawdzianu można poprawić na wyższą (w przewidzianym terminie), 

• Jeśli uczeń podczas sprawdzianu korzysta z niedozwolonych pomocy otrzymuje ocenę 

niedostateczną, której nie ma prawa poprawić. 

• Punkty uzyskane ze sprawdzianów wiadomości przeliczane są na stopnie według 

następującej skali: 

95% –100% – 6 

94% – 90% – 5 

89% – 75% – 4 

74% – 51% – 3 

50% – 40% – 2 

39% – 0% – 1 

• W przypadku odmowy pisania sprawdzianu uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

• Nauczyciel zapoznaje uczniów z wynikami sprawdzianu nie później niż 2 tygodnie 

od dnia ich przeprowadzenia. 

6. Klasyfikacja 

• Ocena klasyfikacyjna (śródroczna lub końcoworoczna) ustalana jest na podstawie 

ocen cząstkowych,  

• Co najmniej połowa ocen cząstkowych musi być pozytywna, 

• Uczeń może być nieklasyfikowany jeżeli opuści 50 % lub więcej zajęć   w półroczu. 

 

Nauka prowadzona zdalnie nie zmienia zasad oceniania z przedmiotu. 

 

Opracował: Grzegorz Ryznar 


