
 
ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA 

W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM NR X IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ WE WROCŁAWIU  
 

 1.Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z przedmiotu. 
  

Wymagania ogólne oraz wymagania szczegółowe określa podstawa programowa kształcenia ogólnego. 

Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa odbywa się na podstawie programu  EDB po prostu. Autorem programu 

jest Bogusława Breitkopft.  

Realizacja programu odbywa się z podziałem na pięć wzajemnie uzupełniających się modułów: 

•  moduł I  Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach, 

•  moduł II System bezpieczeństwa państwa, 

•  moduł III Ochrona ludności i obrona cywilna, 

•  moduł IV Zagrożenia czasu pokoju, 

•  moduł V Zagrożenia występujące podczas wojny 

 

Wymagania na poszczególne oceny z edukacji dla bezpieczeństwa.  

Ocena Uczeń potrafi: 

celująca Na ocenę celującą uczeń powinien wypełnić wymagania takie jak na ocenę bardzo dobrą i 

ponadto: 

Scharakteryzować zasady pierwszej pomocy i uzasadnić konieczność ich stosowania; 

Wykonać resuscytację niemowlęcia; 

Omówić zasady wykonywania RKO kobiety w ciąży; 

Scharakteryzować choroby układu kostnego i sposoby zapobiegania im; 

Rozpoznać krwawienie wewnętrzne i udzielić pomocy w przypadku krwotoku wewnętrznego; 

Przedstawić skutki nieumiejętnego udzielenia pomocy w różnych sytuacjach urazowych; 

Wykazywać szczególne zainteresowanie przedmiotem i literaturą popularnonaukową; 

Przedstawić udział Polskich Sił Zbrojnych w Siłach Pokojowych ONZ; 

Przedstawić szczegółowo Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej; 

Scharakteryzować służbę zawodową żołnierzy, wojskowe szkolnictwo zawodowe; 

Przedstawić szczegółowo konwencjonalne środki rażenia; 

Wymienić dobra kultury objęte ochroną specjalną i uzasadnić ją; 

Scharakteryzować współczesny terroryzm i jego skutki;  

Przedstawić przykłady panicznych zachowań i podać błędy w ich przezwyciężaniu; 

Uczestniczyć w konkursach i zawodach właściwych dla przedmiotu i uzyskiwać wyróżniające 

wyniki, godnie reprezentując szkołę; 

Podejmować się wykonania zadań dodatkowych (indywidualnie lub w zespole), znacznie 

wykraczających poza podstawę programową. 



bardzo dobra Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien wypełnić wymagania takie jak na ocenę dobrą i 

ponadto: 

Wykonać resuscytację z defibrylacją; 

Rozpoznać wstrząs pourazowy i udzielić pomocy poszkodowanemu ze wstrząsem; 

Udzielić pomocy poszkodowanemu z urazami kostnymi i termicznymi, amputacją urazową; 

Scharakteryzować warunki bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej; 

Przedstawić powinności obronne instytucji i przedsiębiorstw; 

Dokonać porównania środków rażenia i środków ochrony przed siłą rażenia poszczególnych 

rodzajów broni; 

Scharakteryzować oddziaływanie TSP na organizmy żywe; 

Przedstawić prawne sposoby ochrony ofiar konfliktów o charakterze nie międzynarodowym; 

Przedstawić i uzasadnić sposób postępowania ludności na terenach popowodziowych, w rejonie 

katastrofy budowlanej, skażonych chemicznie; 

Scharakteryzować czynniki wywołujące panikę i przeciwdziałać im; 

Właściwie interpretować nowe sytuacje i zjawiska, w sposób twórczy rozwiązywać problemy; 

Omówić sposoby zapobiegania panice; 

Kierować pracą zespołu rówieśników; 

Uczestniczyć w konkursach i zawodach właściwych dla przedmiotu i uzyskiwać wyróżniające 

wyniki na poziomie szkolnym. 

dobra Na ocenę dobrą uczeń powinien wypełnić wymagania takie jak na ocenę dostateczną i ponadto: 

Wykonać resuscytację osobie dorosłej; 

Pomóc poszkodowanemu z niedrożnością dróg oddechowych; 

Stosować schemat postępowania na miejscu zdarzenia w sytuacji urazowej.  

Dobrać odpowiedni do urazu rodzaj środków opatrunkowych; 

Przedstawić elementy Systemu Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej; 

Scharakteryzować zadania Wojsk Lądowych, Sił Zbrojnych, Sił Powietrznych, Marynarki 

Wojennej, Wojsk Specjalnych i Narodowych Sił Rezerwy; 

Przedstawić konwencjonalne środki rażenia; 

Scharakteryzować czynniki rażenia broni jądrowej, oddziaływanie na organizmy żywe; 

Przedstawić zasady ochrony ludności cywilnej zawarte w Międzynarodowym Prawie 

Humanitarnym; 

Dokonać podziału zagrożeń występujących w Polsce i podać ich skutki; 

Przedstawić zasady postępowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa; 

Wskazać sposoby zapobiegania panice podczas zagrożeń;  

Rozumieć omawiane treści i umieć wyjaśnić je innym; 

Uogólniać i formułować wnioski; 

Aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych; 

Poprawnie i sprawnie wykonywać ćwiczenia praktyczne i inne zadania; 



Samodzielnie i poprawnie zastosować zdobytą wiedzę w praktyce; 

Systematycznie i starannie prowadzić przedmiotowy zeszyt ćwiczeń. 

dostateczna Na ocenę dostateczną uczeń powinien wypełnić wymagania takie jak na ocenę dopuszczającą i 

ponadto: 

Omówić zasady zapewnienia bezpieczeństwa ratownikowi, poszkodowanym i świadkom 

zdarzenia; 

Scharakteryzować czynności pierwszej pomocy; 

Rozpoznać niedrożność oddechową; 

Układać poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej; 

Podać schemat postępowania z nieprzytomnym bez oddechu, z krwotokiem,  

po oparzeniach cieplnych i słonecznych; 

Scharakteryzować urazy kostne; 

Samodzielnie i poprawnie wykonywać proste ćwiczenia i zadania praktyczne; 

Samodzielnie zastosować zdobytą wiedzę w praktyce; 

Aktywnie uczestniczyć w pracach i zadaniach zespołowych; 

Wymienić elementy Systemu Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej; 

Przedstawić Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej; 

Scharakteryzować poszczególne rodzaje broni masowego rażenia; 

Scharakteryzować środki ochrony przed bronią konwencjonalną i masowego rażenia; Opisać 

oznakowanie dóbr kultury; 

Scharakteryzować zachowanie się ludności po usłyszeniu sygnałów alarmowych; 

Scharakteryzować oznakowanie dróg ewakuacyjnych;  

Przedstawić zasady postępowania podczas sytuacji kryzysowych w górach, nad wodą, podczas 

nawałnicy, huraganowego wiatru; 

Omówić sposób postępowania na wypadek powodzi; 

Scharakteryzować skutki awarii, katastrof, pożarów; 

Systematycznie prowadzić przedmiotowy zeszyt ćwiczeń. 

dopuszczająca Przedstawić schemat postępowania na miejscu zdarzenia; 

Wezwać służby ratownicze; 

Udrożnić drogi oddechowe poszkodowanego; 

Rozpoznać zatrzymanie krążenia; 

Podać sposoby tamowania krwotoków; 

Wymienić oparzenia i ich stopnie; 

Wykonywać samodzielnie lub z pomocą nauczyciela proste ćwiczenia i polecenia; 

Współpracować w zespole przy wykonywaniu zadań praktycznych; 

Wymienić rodzaje broni; 

Opisać ruchome i nieruchome dobra kultury; 

Podać zadania obrony cywilnej; 



Opisać drogi ewakuacyjne z budynku szkolnego; 

Podać rodzaje współczesnych zagrożeń; 

Przedstawić sposoby sygnalizacji potrzeb podczas zagrożeń; 

Opisać przyczyny awarii, katastrof i pożarów; 

Zdefiniować słowo panika, terroryzm; 

Prowadzić przedmiotowy zeszyt ćwiczeń. 

niedostateczna Uczeń ma bardzo duże braki w zakresie podstawowej wiedzy;  

Nie potrafi odtworzyć fragmentarycznej wiedzy; 

Nie potrafi wykonać samodzielnie lub z pomocą nauczyciela prostych ćwiczeń i poleceń; 

Nie potrafi prawidłowo wezwać służb ratowniczych; 

Nie potrafi udrożnić dróg oddechowych poszkodowanego; 

Nie potrafi podać sposobów tamowania krwotoków oraz wymienić rodzajów oparzeń; 

Nie potrafi współpracować w zespole przy wykonywaniu zadań praktycznych;  

Nie potrafi wymienić rodzajów broni oraz rodzajów współczesnych zagrożeń; 

Nie prowadzi przedmiotowego zeszytu ćwiczeń. 

 

 

2. Sposoby sprawdzania osiągnięć i postępów ucznia  

Na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa ocenianiu podlegają: 

 Wiedza i umiejętności ucznia; 

 Wymienione niżej obszary aktywności ucznia: 

   Rozwiązywanie problemów. 

   Aktywność na lekcjach. 

   Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych.  

   Praca w grupach. 

  Aktywność dodatkowa (uczestnictwo poza zajęciami w konkursach, przygotowaniach  

                               i imprezach z promowaniem i wykorzystaniem pierwszej pomocy)  

   Samodzielna praca na lekcjach. 

   Znajomość i stosowanie algorytmów postępowania ratunkowego. 

   Poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł.  

Kategorie ocen: 

– odpowiedź        waga 3  

– sprawdzian         waga 5 

– kartkówka        waga 3 

– sprawdzian praktyczny w zakresie udzielania pierwszej pomocy  waga 5 

– olimpiada przedmiotowa      waga 5 



– ćwiczenie praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy   waga 3 

– aktywność na lekcjach       waga 1 

– prezentacja        waga 2 

– symulacja urazów, pozoracja ran i wypadku    waga 1 

– aktywność dodatkowa        waga 3 

– systematyczność prowadzenia notatek  w zeszycie   waga 1 

– zadanie         waga 1 

Nieprzygotowanie 

Raz w semestrze (z wyjątkiem dnia, w którym nauczyciel zaplanował sprawdzian lub kartkówkę) uczeń może 

zgłosić nieprzygotowanie. 

Sprawdzian jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów. W przypadku nieobecności uczeń jest zobowiązany do 

napisania sprawdzianu na następnej lekcji lub w przypadku absencji spowodowanej co najmniej tygodniową 

chorobą, na pierwszej lekcji po upływie okresu ochronnego. W przypadkach losowych, np. po długotrwałej 

chorobie, tryb pisania sprawdzianu uczeń ustala z nauczycielem. 

Sposoby uzasadniania ocen 

 Ocena jest jawna dla ucznia i jego rodziców, również rodziców uczniów pełnoletnich.  

Uzasadnienia ocen dotyczą odpowiedzi ustnych i różnych form pisemnych, według następujących  zasad: 

a. odpowiedz ustna – recenzja ustna nauczyciela, w której  wskazuje na poprawne i negatywne aspekty 

odpowiedzi 

b. kartkówka – uzasadnieniem jest wynik punktowy w stosunku do maksymalnej liczby punktów 

c. sprawdzian – uzasadnieniem jest wynik punktowy w stosunku do maksymalnej liczby punktów, z krótkim 

komentarzem pod całością pracy, zawierającym wskazówki co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz 

jak powinien się uczyć. 

Sprawdzone i ocenione prace są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.  

Sposób udostępniania określa Statut Szkoły. 

3.  Kryteria ocen za poszczególne sposoby sprawdzania osiągnięć i postępów ucznia 

Skala oceniania sprawdzianów: 

  0 – 30 %  ocena niedostateczna 

31 – 50 %   ocena dopuszczająca 

51 – 65 %  ocena dostateczna 

66 – 80 %  ocena dobra 

81 - 95 %  ocena bardzo dobra 

powyżej 96 %   ocena celująca 

Skala oceniania kartkówek: 

  0 – 30 %  ocena niedostateczna 

31 – 59 %   ocena dopuszczająca 

60 – 74 %  ocena dostateczna 



75 – 89 %  ocena dobra 

90 - 100 %  ocena bardzo dobra 

 
Ocena jest jawna dla ucznia i jego rodziców, również rodziców uczniów pełnoletnich.  

Uzasadnienia ocen dotyczą odpowiedzi ustnych i różnych form pisemnych, według następujących  zasad: 

a. odpowiedz ustna – recenzja ustna nauczyciela, w której  wskazuje na poprawne i negatywne aspekty 

odpowiedzi 

b. kartkówka – uzasadnieniem jest wynik punktowy w stosunku do maksymalnej liczby punktów 

c. sprawdzian – uzasadnieniem jest wynik punktowy w stosunku do maksymalnej liczby punktów, z krótkim 

komentarzem pod całością pracy, zawierającym  wskazówki co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz 

jak powinien się uczyć.  

Sprawdzone i ocenione prace są udostępniane uczniowi i jego rodzicom. Sposób udostępniania określa Statut 

Szkoły. 

4. Ustalanie oceny śródrocznej i rocznej 

1. Ocena śródroczna jest średnią ważoną ocen cząstkowych uzyskanych w I semestrze, ocena końcowo 

roczna jest średnią ważoną ocen cząstkowych z I i II semestru. 

2. Ustalając ocenę śródroczną lub roczną nauczyciel   ustala zgodnie ze  średnią ważoną proponowaną 

przez Dziennik elektroniczny. Nauczyciel może również obniżyć ocenę jeżeli uczeń często nie 

uczestniczył w różnych formach sprawdzania wiedzy i umiejętności lub podwyższyć, jeżeli uczeń 

wykazywał się szczególną aktywnością i uczestniczył w Olimpiadzie Pierwszej Pomocy lub innych 

projektach pozalekcyjnych.  

 

5. Ocenianie uczniów ze specjalnym wymaganiami edukacyjnymi 

Indywidualizacja procesu nauczania na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa dla uczniów ze 

specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi polega na dostosowaniu czynności i prac zadawanych 

uczniom do możliwości ucznia. Odbywa się to poprzez: 

• zmniejszanie poziom trudności zadań stawianych uczniom; 

• stosowanie materiałów odwołujące się do wielu zmysłów, by zmniejszyć ich zależność od uczenia się 

z tekstu pisanego; 

• zadawanie prac opartych na zainteresowaniach uczniów; 

• w procesie uczenia wyszukiwanie mocnych stron uczniów; 

• upewnienie się, że zadanie ma wyraźną strukturę, jest dobrze określone i mieści się w granicach 

możliwości uczniów; 

•odpowiednie opracowanie zadań i ćwiczeń; 

• udzielanie dokładnych wskazówek, co uczeń musi zrobić, aby osiągnąć pożądany poziom wykonania 

zadania lub ćwiczenia praktycznego; 

• wydłużenie czasu na wykonanie zadania; 

• zapewnienie uczniowi pomocy w razie potrzeby przy wykonywaniu ćwiczeń praktycznych; 

• zachęcanie do aktywności pozaszkolnej i działań związanych z pierwszą pomocą;   

• w razie potrzeby podzielenie instrukcji wykonania ćwiczenia na części, 

• zmniejszenie ilości zadań na sprawdzianach lub  wydłużyć czas pracy. 

 



6. Informowanie uczniów i rodziców o zasadach oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa 

1. O szczegółowych zasadach oceniania z poszczególnych przedmiotów w tym o warunkach i trybie 

otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych (Statut LO 

nr X Rozdz. 9, § 43, ust 4 i 4a) informuje nauczyciel na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, 

a najpóźniej do 15 września. Zasady oceniania z przedmiotów znajdują się na stronie internetowej 

szkoły. 

2. Informowanie rodziców odbywa się przez publikację na stronie internetowej szkoły oraz przekazanie 

tej wiadomości przez wychowawców na zebraniu - potwierdzenie w protokole z zebrania. 


