
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA 
 

Ocenianie i klasyfikowanie uczniów 

 

1) Oceny: oceny bieżące, semestralne oraz roczne oceny klasyfikacyjne z edukacji dla 

bezpieczeństwa w klasieVIII ustala się w stopniach według skali: 

 stopień celujący -6 

 stopień bardzo dobry – 5 

 stopień dobry – 4 

 stopień dostateczny – 3 

 stopień dopuszczający – 2 

 stopień niedostateczny – 1 

 

Dopuszcza się stosowanie plusów i minusów przy ocenach bieżących. 

Oceny są jawne zarówno dla ucznia jaki dla rodziców. Sprawdzone i ocenione pisemne prace 

ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom najpóźniej po 2 tygodniach od napisania pracy 

przez ucznia. 

Wpis oceny do dziennika elektronicznego jest jednoznaczny z otrzymaniem przez ucznia 

(najpóźniej na najbliższych zajęciach) sprawdzonej pracy pisemnej. Uczeń nieobecny otrzymuje 

pracę na pierwszych zajęciach po nieobecności w szkole. 

Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustalona ocenę w formie ustnej. W 

szczególnych wypadkach uzasadnienie może być wydane w formie pisemnej. 

 

2) Sprawdzanie poziomu i umiejętności uczniów odbywa się w formie: 

 pisemnej: 

o sprawdziany, testy ( trwające co najmniej 30 minut); 

o kartkówki; 

o prace dodatkowe (np. projekt, praca domowa, 3 plusy = 5, 5 plusów = 6 ). 

 ustnej: 

o prace dodatkowe ( odpowiedź ucznia ); 

o aktywność ucznia na lekcji i za przygotowanie do lekcji ( 3 plusy = bdb ) 

o udział i znaczne sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 

Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji bezpośrednio po usprawiedliwionej nieobecności 

jedynie z powodu ważnych przypadków losowych ( 1 raz w półroczu ). 

 

3) Zasady organizowania i oceniania prac pisemnych 

 

● Sprawdzian jest formą sprawdzenia wiedzy z wyznaczonej partii materiału i trwa nie krócej 

niż 30 minut. O terminie pracy klasowej nauczyciel powiadamia uczniów z tygodniowym 

wyprzedzeniem, dokonując wpisu do dziennika. Sprawdzian poprzedza lekcja utrwalająca. 

Uczniowie znają zakres sprawdzanej wiedzy i umiejętności oraz kryteria oceniania. Punkty 

uzyskane ze sprawdzianów przeliczane są na stopnie według skali: 

 

96%- 100% - celujący 

90% - 95% - bardzo dobry 

76% - 89% - dobry 

51% - 75% - dostateczny 

36% - 50% - dopuszczający 

0% - 35% - niedostateczny 

 



● Kartkówka obejmuje treści edukacyjne i umiejętności z kilku ostatnich lekcji. Trwa 15 minut. 

Kartkówka nie jest zapowiadana a ocena z kartkówki nie jest poprawiana. 

 

● Prace domowe są zadawane na bieżąco. Brak pracy domowej to minus, a trzy minusy to 

ocena ndst. Sprawdzona praca domowa to plus, a trzy plusy to ocena bdb, pięć plusów to cel). 

 

4) Sposoby poprawiania prac pisemnych 

 

Uczeń ma możliwość poprawienia sprawdzianu w ciągu 2 tygodni od oddania pracy w 

wyznaczonym wolnym czasie ucznia i nauczyciela. 

Uczeń nieobecny na sprawdzianie z powodu uzasadnionej nieobecności ma prawo do 

napisania zaległych prac w wyznaczonym terminie. W razie niezaliczenia sprawdzianu uczeń 

otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 Uczeń poprawia tylko raz daną prace pisemną, pod uwagę brana jest ocena z poprawy. 

 Pod koniec półrocza nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych. 

 

5) Ustalanie przewidywanej rocznej i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

 

Przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel uwzględnia średnią ważoną. 

Na średnią ważoną składają się oceny o wadze: 

 

sprawdzian – 0,4 

kartkówka – 0,2 

odpowiedź ucznia – 0,2 

projekt – 0,1 

prace dodatkowe ( np. prace domowe ) – 0,1 

 

Ocena śródroczna: ocenę w zakresie od oceny dopuszczającej do bardzo dobrej zaokrągla się 

do wyższej cyfry wtedy, gdy pierwsze dwie cyfry po przecinku są równe lub większe od 0,6, 

natomiast ocenę celującą otrzymuje uczeń którego średnia ocen cząstkowych jest równa lub 

wyższa 5,51. 

 

Ocena roczna: 

Średnia roczna liczona jest jako średnia z ocen bieżących z całego roku szkolnego. 

 

Ocenę w zakresie od oceny dopuszczającej do bardzo dobrej zaokrągla się do wyższej cyfry 

wtedy, gdy pierwsze dwie cyfry po przecinku są równe lub większe od 0,6, natomiast ocenę 

celującą otrzymuje uczeń którego średnia ocen cząstkowych jest równa lub wyższa 5,51. 

 

Oceny śródroczne i roczne nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania i 

odwrotnie. 

Informację o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych z zakresu 

edukacji dla bezpieczeństwa przekazuje wychowawca klasy za zebraniu z rodzicami na 2 

tygodnie przed radą klasyfikacyjną na podstawie zapisu w dziennikach. Nauczyciele przekazują 

te informacje za pomocą dziennika elektronicznego wystawiając proponowane oceny. 

Informacja o przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie niedostatecznej jest przekazywana 

w formie pisemnej rodzicom nie później niż na 1 miesiąc przed klasyfikacyjną radą 

pedagogiczną. Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa przekazuje informację wychowawcy a 

ten przekazuje ją rodzicom w formie pisemnej. 

Ocenę śródroczną i roczną wystawia nauczyciel najpóźniej 7 dni przed zebraniem 

klasyfikacyjnej rady pedagogicznej i przekazuje informację o ocenie uczniowi. 

Pod koniec okresu nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych, oceny 



powinny być poprawiane systematycznie, w ustalonych z nauczycielem terminach. 

 

6) Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 

edukacyjnych ucznia 

 

● Zaburzenia funkcji słuchowo-językowych 

Nie wyrywać do natychmiastowej odpowiedzi, przygotować wcześniejszą zapowiedzią, że uczeń 

będzie pytany. 

W trakcie rozwiązywania ćwiczeń, sprawdzać, czy uczeń przeczytał i zrozumiał polecenie, udzielić 

dodatkowych wskazówek. 

Podczas sprawdzianów zwiększyć ilość czasu na wykonywanie poleceń. 

Można dać uczniowi do rozwiązania w domu podobne zadania. 

 

● Zaburzenia funkcji wzrokowo-przestrzennych, integracji percepcyjno-motorycznej i lateralizacji 

Uwzględniać trudności związane z myleniem liter, przestawianiem wyrazów. 

Materiał sprawiający trudność dłużej utrwalać, dzielić na mniejsze porcje. 

Oceniać tok rozumowania, nawet gdy ostateczny zapis jest błędny ortograficznie lub graficznie. 

 

● Z odchyleniami rozwojowymi i o sprawności niższej od przeciętnej 

Przerabiać niewielkie partie materiału i o mniejszym stopniu trudności. 

Pozostawiać więcej czasu na utrwalenie materiału. 

Podawać polecenia w prostej formie, unikać trudnych i abstrakcyjnych pojęć. 

Często odwoływać się do przykładów. Zmniejszyć tempo pracy. W miarę możliwości odrębnie 

instruować dzieci. Unikać pytań problemowych. 

Zadawać do domu tyle, ile dziecko jest w stanie samo zrobić. 

 

7) Formy informowania rodziców 

 

Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego, nie później niż do końca września, informuje 

uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych. 

Informacje o wiedzy, postępach, umiejętnościach i zachowaniu ucznia na zajęciach edukacji dla 

bezpieczeństwa nauczyciel przekazuje rodzicom poprzez: zapis w dzienniku elektronicznym, w 

zeszycie przedmiotowym, w czasie konsultacji indywidualnych z rodzicami, kontakt z 

wychowawcą. 

Rodzic ma możliwość spotkania się z nauczycielem jedynie w dniu wywiadówki lub konsultacji, 

bądź w innym wyznaczonym przez nauczyciela czasie. 

 

 

8) System kar i nagród 

Nagrody: 

 pochwała na forum klasy, szkoły ( apel ) 

 nagrody rzeczowe i dyplomy za osiągnięcia w konkursie z języka angielskiego 

 

Kary: 

 wezwanie rodziców. 

 

 

 


