
„Edukacja dla bezpieczeństwa” B. Breitkopf, D. Czyżow - podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa  

dla szkoły podstawowej. 
Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa w klasie 8 szkoły podstawowej 

I. Postanowienia ogólne 

1. Przedmiotowe Zasady Oceniania zostały opracowany na podstawie: 

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów w szkołach oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych; 

3. Programu nauczania edukacji dla bezpieczeństwa,  

4. Podstawy programowej kształcenia ogólnego z edb w drugim etapie kształcenia;  

5. Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania;  

6. Statutu szkoły. 

II. Przedmiotem oceny są: 

1. Wiedza i umiejętności oraz wykorzystywanie własnych możliwości; 

2. Wiadomości i umiejętności ucznia wynikające z podstawy programowej nauczania edb oraz wymagań programu 

nauczania; 

3. Wysiłek wkładany przez ucznia;  

4. Atywność i systematyczność. 

III. Oceny są częste, jawne i systematyczne. Można je otrzymać za: odpowiedź ustną, sprawdzian, kartkówkę, prace 

długoterminowe (projekty), prace domowe, samodzielną pracę na lekcji, udział w konkursach z I pomocy, brak pracy  

na lekcji. 

Formy aktywności Kryteria oceny 

Sprawdziany teoretyczne i praktyczne, kartkówki, 

praca  

w grupach , projekty, prezentacje, referaty: 

Procentowe przeliczanie punktów na oceny zgodne z 

SzSO 

Aktywność na lekcji, ćwiczenia praktyczne 

wykonywane  

na lekcji. 

Zaangażowanie, wkład pracy własnej, kreatywność i 

drobiazgowość wykonywanych ćwiczeń na lekcji. 

Korzystanie ze zdobytych wiadomości na kolejnych 

zajęciach. Za aktywność na lekcji i wykonanie 

ćwiczeń praktycznych przyznawana jest ocena. 

Odpowiedzi ustne. Oceniany jest sposób rozumienia oraz stosowania 

podstawowych terminów z edb: najczęściej 

odpowiedź ustna związana jest z wypowiedziami 

uczniów w trakcie dyskusji i pozoracji.  

Prace domowe (w tym dodatkowe)  Mogą być oceniane w skali jak wyżej.  

Sukcesy w konkursach przedmiotowych Są brane pod uwagę przy wystawianiu oceny 

końcowej 

IV. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: 

Ocena Umiejętność i aktywność uczenia: Wiedza Uczenia: 

Celująca 

• inicjuje dyskusję  

• przedstawia własne (racjonalne) 
koncepcje rozwiązań, działań, 
przedsięwzięć  

• systematycznie wzbogaca swoją 
wiedzę i umiejętności, dzieli się 

• zdobył pełen zakres wiedzy 
przewidziany w programie 
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z grupą  
• odnajduje analogie, wskazuje 
szanse i zagrożenia określonych 
rozwiązań  
• wyraża własny, krytyczny, 
twórczy stosunek do omawianych 
zagadnień  
• argumentuje w obronie 
własnych poglądów, posługując 
się wiedzą 

Bardzo dobra 

• sprawnie korzysta ze wszystkich 
dostępnych źródeł informacji  
• samodzielnie rozwiązuje zadania 
i problemy postawione przez 
nauczyciela  
• jest aktywny na lekcjach i 
zajęciach pozalekcyjnych 
(zawodach, konkursach)  
• bezbłędnie wykonuje czynności 
ratownicze, odpowiednio 
wykorzystuje sprzęt i środki 
ratownicze  
• sprawnie wyszukuje w różnych 
źródłach informacje o sposobach 
alternatywnego działania (także 
doraźnego)  
• umie pokierować grupą 
rówieśników  

• opanował materiał programowy 
w stopniu bardzo dobrym  
• sprawnie wykorzystuje wiedzę z 
różnych przedmiotów do 
rozwiązywania zadań z zakresu 
edukacji dla bezpieczeństwa. 

Dobra 

• samodzielnie korzysta ze 
wskazanych źródeł informacji  
• poprawnie rozumuje w 
kategoriach przyczynowo - 
skutkowych  
• samodzielnie wykonuje typowe 
zadania o umiarkowanym stopniu 
złożoności  
• podejmuje wybrane zadania 
dodatkowe  
• jest aktywny w czasie lekcji  
• poprawnie wykonuje czynności 
ratownicze, umie dobrać 
potrzebny sprzęt i wykorzystać 
niektóre środki ratownicze  

• opanował materiał programowy  
w stopniu zadowalającym  

Dostateczna 

• pod kierunkiem nauczyciela 
wykorzystuje podstawowe źródła 
informacji  
• samodzielnie wykonuje proste 
zadania w trakcie zajęć  
• przejawia przeciętną aktywność  

• opanował podstawowe 
elementy programu, pozwalające 
na działania ratownicze i 
zabezpieczające  

Dopuszczająca 

• przy pomocy nauczyciela 
wykonuje proste polecenia, 
wykorzystując podstawowe 
umiejętności  

• wykazuje braki w wiedzy, nie 
uniemożliwiają one jednak dalszej 
edukacji i mogą zostać usunięte 

Niedostateczna 

• nie potrafi wykonać prostych 
poleceń, wymagających 
zastosowania podstawowych 
umiejętności  

• wykazuje braki w wiedzy, które 
uniemożliwiają dalszy rozwój w 
ramach przedmiotu 
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V. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji może nie być klasyfikowany z przedmiotu. 

VI.  Na koniec semestru nie przewiduje się końcowego sprawdzianu zaliczeniowego. 

VII. Przewidywaną ocenę można podwyższyć zgodnie z procedurą zawartą w Szkolnym Systemie Oceniania.  

VIII. Uczeń posiadający opinię o dostosowaniu wymagań jest oceniany zgodnie z zaleceniami poradni. 


