
Przedmiotowe zasady oceniania > EdB kl.8 S.P (ZSO8) 

                                             Kryteria oceny                       Leszek Kaczorowski 

Przedmiot kontroli i oceny pozostają w ścisłej zależności do celów i zadań 

programu edukacji dla bezpieczeństwa. W każdym semestrze uczeń otrzymuje 

oceny cząstkowe, (wyrażone stopniem) za różne formy pracy. Na ich podstawie,  

pod koniec semestru bądź roku wystawiana jest ocena śródroczna lub 

klasyfikacyjna. Przewiduje się przeprowadzenie w ramach zajęć następujących 

sposobów sprawdzenia osiągnięć edukacyjnych ucznia: praca klasowa, 

sprawdziany wiedzy i umiejętności, testy – minimum jedno w semestrze, z 

większych partii materiału, poprzedzone lekcją powtórzeniową, zapowiedziane 

z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, kartkówki – z ostatniej lekcji, mogą 

być niezapowiedziane, pisane są w zeszycie do EdB, pisemne prace domowe – 

mogą przyjmować różną formę np. referat, pisemne odpowiedzi w zeszycie na 

pytania z podręcznika, odpowiedzi ustne (aktywność) – oceniane plusami bądź 

oceną, praca na lekcji (aktywność) – oceniana plusami, lub oceną, dodatkowe 

prace, takie jak np.: przygotowanie tematycznej prezentacji, opracowanie 

zagadnienia-tematu, ułożenie tematycznej krzyżówki, przeprowadzenie ankiety i 

opracowanie jej wyników. Oceniane będą również podejmowane dodatkowe 

aktywności i działania rozwijające ucznia w przestrzeni edukacji dla 

bezpieczeństwa np. ukończenie kursu ratownika WOPR, działanie w grupach 

OSP oraz udział i osiągnięcia w konkursach tematycznych i przedmiotowych z 

zakresu EdB. Kontroli podlega także zeszyt, który na zajęciach jest obowiązkowy. 

Brak zeszytu podczas pisania kartkówki bądź opracowań ocenianych w ramach 

lekcji, wiązał się będzie z obniżeniem oceny z realizowanego zadania.                                                                                                                                                                

 

 

Uczeń, w przypadku nieobecności na zajęciach ma obowiązek zaliczyć zaległe 

prace klasowe, sprawdziany, prace, inne formy obowiązkowego zaliczenia 

materiału w zakresie i terminie ustalonym przez nauczyciela. W przypadku 

niewywiązania się ucznia z zobowiązania, uczeń otrzyma ocenę niedostateczną. 

Uczeń tylko raz może poprawić daną ocenę  

(w przypadku prac klasowych, sprawdzianów, testów w terminie do dwóch 

tygodni od jej napisania, w formie uzgodnionej z nauczycielem przedmiotu). 



Oceny uzyskane za poszczególne formy pracy/aktywności ucznia mają 

następujące wagi: 

FORMA SPRAWDZANIA WIEDZY WAGA 

praca klasowa 4 

konkursy ( 1-3 miejsce) 3 

aktywność 3 

kartkówka 2 

praca grupowa 2 

praca indywidualna 2 

praca domowa 1 

odpowiedź ustna 1 

zeszyt 1 

 

Przy pracach pisemnych (testy, klasówki, sprawdziany, kartkówki) stosuje się 

procentowe obliczanie punktów z przypisanymi ocenami: 

0%   - 30 %    - niedostateczny 

31% - 50 %     - dopuszczający 

51% - 70 %   - dostateczny 

71% - 84 %    - dobry 

85% - 94 %    - bardzo dobry 

95%  –100%   - celujący 

SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW I UCZNIA O OCENACH 

 zapoznanie uczniów z systemem oceniania, 

 umieszczenie na stronie szkoły informacji o przedmiotowych zasadach 

oceniania, 

 podawanie oceny do informacji ucznia bezpośrednio (w przypadku oceny 

bieżącej) po wystawieniu oceny, bądź po oddaniu sprawdzonej pracy, 



 bieżące wpisywanie ocen do e-dziennika, 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: Stopień celujący (6) – może 

otrzymać uczeń, który: 

- pracował systematycznie oraz z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w do-

mu; 

- wykazywał się inwencją twórczą; 

- biegle posługiwał się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy; 

- wykazywał się indywidualną pracą i aktywnością; 

- reprezentował klasę, szkołę w konkursach przedmiotowych; 

Stopień bardzo dobry (5) – otrzymuje uczeń, który: 

- pracował systematycznie z zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu; 

- wykazał się wiedzą i umiejętnościami na poziomie ponadpodstawowym, o znacz-

nym 

stopniu trudności; 

- wszystkie zadania wykonywał w terminie; 

- wykazywał się aktywnością i samodzielnością działania. 

Stopień dobry (4) – otrzymuje uczeń, który: 

- pracował systematycznie na każdej lekcji i w domu; 

- opanował umiejętności umiarkowanie trudne, ale i niezbędne w dalszej nauce; 

- poprawnie stosował wiadomości, wykonywał nietypowe zadania teoretyczne i 

praktyczne; 

- wykonywał zadania w terminie określonym przez nauczyciela a także uzupełniał 

ewentualne braki. 

Stopień dostateczny (3) – otrzymuje uczeń, który: 



- pracował w miarę systematycznie i doskonalił w sobie tę cechę; 

- opanował wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym; 

- umiał zastosować zdobyte wiadomości w sytuacjach typowych, wg poznanego 

wzorca. 

Stopień dopuszczający (2) – otrzymuje uczeń, który: 

- wykazał się znajomością treści całkowicie niezbędnych w dalszym zdobywaniu 

wiedzy ; 

- wykonywał samodzielnie lub z pomocą nauczyciela zadania typowe, wyćwiczone 

na lekcji, o niewielkim stopniu trudności. 

Stopień niedostateczny (1) – otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował wiadomości i umiejętności elementarnych, a stwierdzone braki 

uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy; 

- nie umiał wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności nawet z pomocą nau-

czyciela. 

Szczegółowy wykaz wiadomości i umiejętności znajduje się w planie wynikowym 

skorelowanym z podręcznikiem oraz programem dla danej klasy i jest do wglądu u 

nauczyciela. 

 

 


