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Kryteria ocen z Edukacji dla Bezpieczeństwa 
 

                                         
Ocenę celującą  otrzymuje uczeń, który:   
 
-  wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem  zdobywając wiedzę znacznie 

wykraczająca poza zakres materiału programowego 
-  uczestniczy w konkursach i zawodach właściwych dla przedmiotu i uzyskuje 

wyróżniające wyniki, godnie reprezentuje szkołę 
-  podejmuje się wykonania zadań dodatkowych ( indywidualnie lub w zespole ).  
-    ze sprawdzianów testowych otrzymuje 100% punktów możliwych do uzyskania, 
  
Ocenę bardzo dobrą  otrzymuje uczeń, który: 
- zdobył pełen zakres wiedzy przewidziany w programie 
- wykorzystuje wiedzę z różnych przedmiotów do rozwiązywania zadań z zakresu 

edukacji dla bezpieczeństwa 
- sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych źródeł informacji 
- samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy postawione przez nauczyciela 
- jest aktywny na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych(zawodach i konkursach) 
- bezbłędnie wykonuje czynności ratownicze, koryguje błędy kolegów 
- odpowiednio wykorzystuje sprzęt i środki ratownicze 
- sprawnie wyszukuje w różnych źródłach informacje o sposobach alternatywnego 

działania ( także doraźnego) 
-     umie pokierować pracą zespołu rówieśników, 
-     ze sprawdzianów testowych otrzymuje 90-100% punktów możliwych do uzyskania, 

 
 Ocenę dobrą  otrzymuje uczeń ,który: 

 
-    opanował materiał programowy w stopniu zadawalającym 
-    rozumie omawiane treści i umie wyjaśnić je innym 
 -   aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych 
- podejmuje wybrane zadania dodatkowe 
-     poprawnie i sprawnie wykonuje ćwiczenia praktyczne i inne zadania, 
-    samodzielnie i poprawnie stosuje zdobytą wiedze w praktyce, 
-    wykazuje zainteresowanie omawianą na zajęciach problematyką, 
-    ze sprawdzianów testowych otrzymuje 75-90% punktów możliwych do uzyskania, 
 
 Ocenę dostateczną  otrzymuje uczeń, który: 
 
-    opanował podstawowe elementy programu 
-    zapamiętał podstawowe pojęcia dla danego działu tematycznego i samodzielnie je 
prezentuje 
-    rozumie omawiane zagadnienia 
-    zna podstawowe procedury działań ratowniczych i zabezpieczających   oraz umieć je 
samodzielnie lub z pomocą  nauczyciela zastosować, 
-    samodzielnie i poprawnie wykonuje proste ćwiczenia i zadania praktyczne 
-     przejawia przeciętną aktywność  na lekcjach 
-    ze sprawdzianów testowych otrzymuje 60-75% punktów możliwych do uzyskania 
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 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
 

-    częściowo rozumie polecenia i instrukcje, wykazuje braki w wiedzy 
-    przy pomocy nauczyciela stara się  odtworzyć wiadomości konieczne do elementarnej     
orientacji w treściach programowych 
-    wykonuje samodzielnie lub z pomocą nauczyciela  proste ćwiczenia i polecenia 
-    ze sprawdzianów testowych otrzymuje 51-60% punktów możliwych do uzyskania, 
 
     
 
Sposoby kontroli osiągnięć  uczniów: 
- testy i sprawdziany  zapowiadane co najmniej 7 dni wcześniej 
- możliwość poprawy lub zaliczenia sprawdzianu, testu do 2 tygodni   
- kartkówki - 1-3 pytania  z ostatnich trzech lekcji- bez zapowiedzi 
- odpowiedz ustna  obejmująca wiedzę z zakresu trzech ostatnich lekcji oprócz działu 

pierwsza pomoc gdzie obejmuje całość tematyki działu 
- ćwiczenia praktyczne  - wg zakresu programowego 

 


