
PSO - Edukacja dla bezpieczeństwa 

 

 

Przedmiotowy system oceniania 

Przedmiotowy System Oceniania opracowany jest zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem  

Oceniania. Obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności i postawy uczniów. 

 

I. Cele edukacyjne: 

 

1. Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do racjonalnego i skutecznego  

działania i współdziałania w wypadku zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia, życia, mienia  

i środowiska.  

2. Przygotowanie do uczestnictwa w przedsięwzięciach o charakterze obronnym  

i społecznym.  

3. Doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia  

zdrowia i życia człowieka.  

4. Kształtowanie odpowiednich postaw obywatelskich oraz przygotowanie młodzieży do  

świadomego i aktywnego uczestnictwa w działaniach związanych z obronnością kraju.  

5. Rozwijanie umiejętności komunikowania się, pracy w grupie.  

6. Kształcenie otwartości i wrażliwości na potrzeby innych.  

 

II. Przedmiot oceny: 

 

• odpowiedzi ustne  

• odpowiedzi pisemne (tzw. kartkówki, sprawdziany) 

• zadania domowe 

• zeszyt przedmiotowy 

• praca na lekcji (ćwiczenia) 

• aktywność na lekcji 

• dodatkowe prace tematyczne 

• zadania praktyczne 

 

 

III. Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 

 

Obowiązuje 6-stopniowa skala cen 

 

1. Odpowiedź ustna – uzależniona jest od ilości godzin edukacji dla bezpieczeństwa w  

semestrze, obejmuje znajomość materiału z trzech  

ostatnich lekcji; w przypadku lekcji powtórzeniowych – z całego działu 

2. Kartkówka – jest obowiązkowa i obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji  

i nie wymaga wcześniejszego zapowiadania. Oceny z kartkówek podlegają poprawie w ciągu 

2 tygodni od momentu ich sprawdzenia i oddania uczniom 

3. Sprawdzian – odpowiedź pisemna z określonej wcześnie partii materiału lub działu,  

zapowiadana co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem i odpowiednią adnotacją  

w dzienniku. Sprawdzian  jest obowiązkowy i jeśli uczeń opuścił pracę pisemną z przyczyn 

losowych, powinien napisać ją w terminie dwutygodniowym od momentu przyjścia do szkoły 

w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Jeżeli uczeń nie zgłosi się w wyznaczonym 

terminie zaległy sprawdzian będzie zobowiązany napisać na najbliższej lekcji przedmiotu. 



Każdy sprawdzian uczeń może poprawić w terminie uzgodnionym uprzednio z nauczycielem. 

Jeżeli uczeń nie zgłosi się w wyznaczonym terminie nie będzie ustalany nowy termin 

poprawy. Prace klasowe ucznia oddawane są w terminie 2 tygodni. Pracą klasową poprzedza 

lekcja powtórzeniowa, utrwalająca poznane wiadomości 

4. Dodatkowe prace tematyczne – za wykazanie się szczególną wiedzą i umiejętnościami 

uczeń może otrzymać cząstkową ocenę celującą 

5. Zadania praktyczne – będą w miarę możliwości oceniane zaraz po zgłoszeniu przez ucznia 

zakończenia pracy. W przypadku braku możliwości sprawdzenia prac w trakcie zajęć, ich 

sprawdzenie będzie trwało do 2 tygodni 

6. Uzyskana przez ucznia ocena z różnorodnych form sprawdzania wiedzy może być uznana 

za niesatysfakcjonującą pomimo, że jest to ocena pozytywna. W takiej sytuacji uczeń będzie 

miał prawo jeden raz powtórnie zaliczyć materiał w formie pisemnej 

7. Wszystkie oceny otrzymane przez ucznia są brane pod uwagę przy wystawieniu oceny 

semestralnej i końcoworocznej 

8. Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego, w którym powinny 

znajdować się zapisy tematów, notatki, zapisy poleceń ustnych lub pisemnych prac 

domowych. Zeszyt powinien być prowadzony systematycznie. W przypadku nieobecności 

ucznia w szkole, powinien go uzupełnić 

9. Aktywność na lekcji – za wyjątkową aktywność na lekcjach uczeń może zostać nagrodzony 

oceną bardzo dobry wstawianą do dziennika na koniec danych zajęć przedmiotowych 

10. W przypadku niesamodzielnej pracy na kartkówce, sprawdzianie ( próba ściągania, 

przygotowanie tzw. „gotowca” uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości jej 

poprawienia. 

11.Uczeń ma prawo zgłosić w ciągu półrocza 1 nie przygotowanie (nie dotyczy prac 

klasowych, sprawdzianów i lekcji powtórzeniowych). 

Nieprzygotowanie powinno być zgłoszone przez ucznia w trakcie sprawdzenia obecności.  

12.Oceny są jawne i systematyczne a prace pisemne przechowuje nauczyciel do końca roku 

szkolnego 

 

Skala ocen stosowana w przypadku kartkówek i sprawdzianów 

 

 

przedział procentowy ocena 

100% 6 

90% - 99% 5 

75% - 89% 4 

50% - 74% 3 

30% - 49% 2 

0% - 29% 1 

 

 

 

 

 

 



V. Sposoby informowania uczniów : 

 

Na pierwszej godzinie lekcyjnej uczniowie są zapoznawani z Przedmiotowym Systemem  

Oceniania i programem nauczania.. 

Wymagania na poszczególne oceny są udostępniane wszystkim uczniom również                   

na stronie internetowej szkoły. Wszystkie oceny oparte o opracowane kryteria są jawne 

zarówno dla ucznia jak i jego rodziców.  

 

VI. Zasady wystawiania oceny za I półrocze i końcoworocznej: 

 

Wystawienie oceny klasyfikacyjnej dokonuje się na podstawie ocen uwzględniając ich wagę, 

przy czym większą wagę mają oceny ze sprawdzianów i ćwiczeń ratowniczych, w drugiej 

kolejności są odpowiedzi ustne i kartkówki oraz oceny z pracy domowej czy zeszytu. 

Pozostałe oceny są wspomagające. Ocena końcowo roczna jest wyliczana jak semestralna. 

Stopień na koniec roku szkolnego ustala się na podstawie ocen uzyskanych w I i II semestrze.       

 

-  Uczeń może nie być klasyfikowany, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny  

   klasyfikacyjnej z powodu braku ocen oraz nieobecności ucznia na zajęciach   

   przekraczającą połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

 

VII. Ocena uczniów z zaleceniami PPP 

 

Nauczyciel obniża wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do ucznia  

u którego stwierdzono deficyty rozwojowe i choroby uniemożliwiające sprostanie 

wymaganiom programowym, potwierdzone orzeczeniem lub opinią  Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej. 

W ocenianiu uczniów z dysfunkcjami uwzględniane zostają zalecenia poradni. 

 

 


