
 

 

 

 

 

 

Przedmiotowy system oceniania  

z edukacji dla bezpieczeństwa 

 w klasie ósmej szkoły podstawowej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przedmiotowy system oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa odwołuje się do następujących 

dokumentów: Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, Dz.U.         

z 2017 r. poz. 60 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz.U. z 2017 r. poz. 59 Rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia 

ogólnego dla szkoły podstawowej. 

Ogólne kryteria oceniania: 

1. Ocenianiu podlegają następujące rodzaje aktywności ucznia: sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, 

prace domowe, zaangażowanie i praca ucznia na lekcji. 

2. Przeliczenia procentowe uzyskanych punktów z testów na oceny: 

100% - 95% celujący 

95% - 90% bardzo dobry,  

89% - 80% + dobry 

79% - 70% dobry,  

69% - 60% + dostateczny 

59% - 50% dostateczny,  

49% - 40% dopuszczający 

39% - 0% niedostateczny 

 

Ocenę celującą z testu otrzymuje uczeń, który zdobędzie 100% punktów lub zmieści się w przedziale 

punktowym na stopień bardzo dobry i poprawnie wykona zadanie trudniejsze, nadobowiązkowe. 

3. Przyjmując kryteria oceniania nauczyciel zawsze dostosowuje swoje wymagania do możliwości uczniów. 

W ocenianiu testów nauczyciel może elastycznie posługiwać się przeliczeniem procentowym wtedy, gdy 

zachodzi potrzeba dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości 

psychofizycznych ucznia udokumentowanych opinią Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. 

Punktacja: 

100% - 95% celujący 

95% - 86% bardzo dobry 

85% - 70% dobry 

69% - 41% dostateczny 

40% - 21% dopuszczający 

20% - 0% niedostateczny 

 

4. Ocena śródroczna i końcoworoczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Najwyższą wagą 

wykazują się oceny z testów i kartkówek oraz wypowiedzi ustnych. Pozostałe oceny posiadają niższą wagę 

przy ustalaniu oceny śródrocznej i końcoworocznej. 

5. Uczeń pracujący podczas prac pisemnych i kartkówek niesamodzielnie (tzw. ściąganie), otrzymuje w 

chwili stwierdzenia powyższego faktu przez nauczyciela ocenę niedostateczną i przerywa pracę. Uczeń w 

opisanym wyżej przypadku nie ma możliwości poprawy pracy. Niesamodzielność w wykonywaniu zadań 

domowych skutkuje obniżeniem oceny. 

6. Kartkówki sprawdzają wiadomości z bieżącego działu i nie muszą być zapowiadane. 



7. Uczeń ma prawo do poprawy dwóch kartkówek w ciągu jednego semestru, w terminie do dwóch tygodni 

od momentu otrzymania informacji o ocenie.  

8. Uczeń nieobecny na sprawdzianie z przyczyn losowych lub zdrowotnych zobowiązany jest napisać go po 

uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem.  

9. Poprawione i ocenione przez nauczyciela prace pisemne uczeń dostaje do wglądu nie później niż w dwa 

tygodnie po przeprowadzeniu sprawdzianu/kartkówki. 

10. Uczniowie odpytywani są na lekcji z bieżącego materiału, za co otrzymują plusy i minusy, które z kolei 

przekładają się na odpowiedni stopień: 

4 plusy bardzo dobry 

3 plusy 1 minus dobry 

2 plusy 2 minusy dostateczny 

1 plus 3 minusy dopuszczający 

4 minusy niedostateczny 

 

11. Brak zadania domowego oceniany jest minusem. Cztery minusy równoznaczne są z oceną 

niedostateczną. 

12. Uczeń ma prawo być nieprzygotowanym do lekcji raz w ciągu semestru bez ponoszenia konsekwencji i 

bez podawania przyczyny nieprzygotowania. Zgłoszenie nieprzygotowania musi nastąpić na początku lekcji. 

Nieprzygotowanie ucznia obejmuje: brak zadania domowego, nieprzygotowanie się do zajęć lekcyjnych, 

niezapowiedziane kartkówki. Nieprzygotowanie ucznia nie obejmuje zwolnienia z pisania zapowiedzianej 

pracy pisemnej. Wyjątek stanowi jedynie nieprzygotowanie spowodowane dłuższą chorobą. 

13. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych uczeń ma obowiązek uzupełnić z czasu jego 

nieobecności: notatki z lekcji, wszystkie prace domowe. Konsekwencją niewypełnienia tego obowiązku jest 

uwaga negatywna. 

14. Uczeń nieobecny w szkole jeden dzień ma obowiązek przyjść na następną lekcję przygotowany, chyba 

że dostarczy pisemne powiadomienie od rodzica, że z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie był w stanie 

przygotować się do zajęć. 

15. Uczeń ma obowiązek przynosić na zajęcia zeszyt przedmiotowy. 

16. Ocenę celującą śródroczną i końcoworoczną otrzymuje uczeń, który obowiązkowo spełnia wszystkie 

kryteria konieczne do uzyskania oceny bardzo dobrej, wykazuje się wiedzą i umiejętnościami znacznie 

wykraczającymi poza program nauczania obowiązujący na danym etapie edukacyjnym, które muszą zostać 

zweryfikowane przez nauczyciela. 

17. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów dla oceny dopuszczającej, pracuje 

poniżej swoich możliwości i nie wykazuje chęci nadrobienia zaległości. 

 

 

 



Kryteria oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa w VIII klasie 

 

Ocena Umiejętność i aktywność 
Uczeń: 

Wiedza 
Uczeń: 

Celujący • inicjuje dyskusję 
• przedstawia własne (racjonalne) koncepcje rozwiązań, 
działań, przedsięwzięć 
• systematycznie wzbogaca swoją wiedzę i umiejętności, 
dzieli się tym 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 poza programową 

• zdobył wiedzę znacznie 
wykraczającą poza zakres 
materiału programowego 

Bardzo dobry • 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, koryguje błędy 
kolegów 
• odpowiednio wykorzystuje sprzęt i środki ratownicze 
• sprawnie wyszukuje w różnych źródłach informacje              
o sposobach alternatywnego działania (także doraźnego) 
• umie pokierować grupą rówieśników 

• zdobył pełen zakres wiedzy 
przewidziany w programie 
• sprawnie wykorzystuje wiedzę     
z różnych przedmiotów do 
rozwiązywania zadań 
z zakresu edukacji dla 
bezpieczeństwa 

Dobry • samodzielnie korzysta ze wskazanych źródeł informacji 
• poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo - 
skutkowych 
• samodzielnie wykonuje typowe zadania o niewielkim 
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 

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

• opanował podstawowe 
elementy programu, 
pozwalające na podejmowanie      
w otoczeniu działań ratowniczych  
i zabezpieczających 

Dopuszczający • przy pomocy nauczyciela wykonuje proste polecenia, 
wykorzystując podstawowe umiejętności 

• wykazuje braki w wiedzy, które 
uniemożliwiają dalszy rozwój        
w ramach przedmiotu 

Niedostateczny • nie potrafi wykonać prostych poleceń, wymagających 
zastosowania 
podstawowych umiejętności 

• wykazuje braki w wiedzy, które 
uniemożliwiają dalszy rozwój        
w ramach przedmiotu 


