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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 

W KLASIE 8  
 

 Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia zawarte w PZO. Przedmiotem oceny 

osiągnięć szkolnych z zakresu edukacja dla bezpieczeństwa są wiadomości, umiejętności, których 

zakres jest określony programem nauczania, ale także zdolności i zaangażowanie uczniów w pracy 

na lekcjach oraz w pracy pozalekcyjnej i pozaszkolnej. 

 

Metody sprawdzania osiągnięć uczniów: 

 test dydaktyczny 

 odpowiedź pisemna 

 odpowiedź ustna 

 zadanie wytwórcze 

 obserwacja pracy uczniów  

 

Przy ocenianiu osiągnięć ucznia zwraca się uwagę na: 

 przestrzeganie przepisów BHP 

 umiejętność dostrzegania problemów, przewidywania hipotez, wyciągania wniosków 

 umiejętność udzielania pomocy poszkodowanym 

 aktywność, pomysłowość podczas wykonywania zadań 

 znajomość zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia 

 

Kontrakt z uczniami 

1. Otrzymane oceny podlegają poprawie tylko jeden raz w terminie do dwóch tygodni od daty przekazania 

informacji za daną pracę. 

2. Uczeń po dłuższej niż 1 tydzień nieobecności w szkole może nie być oceniany, jeżeli nieobecność 

związana była z chorobą lub innymi sytuacjami losowymi, które go usprawiedliwiają. 

3. Raz w ciągu semestru uczeń może zgłosić nie przygotowanie do lekcji  bez obawy otrzymania oceny 

niedostatecznej. 

4. Nie przygotowanie do lekcji uczeń zgłasza po sprawdzeniu listy obecności. 

5. Uczeń mający kłopoty z opanowaniem materiału może zwrócić się do nauczyciela w celu ustalenia formy 

wyrównania braków lub pokonania trudności. 

6. Oceny wystawiane przez nauczyciela są jawne i uzasadnione. 

7. Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego, w którym powinny znajdować się zapisy 

tematów, notatki, zapisy poleceń ustnych lub pisemnych prac. Zeszyt prowadzony jest systematycznie przez 

ucznia. W przypadku nieobecności ucznia w szkole zeszyt przedmiotowy  musi być uzupełniony.  

8. Każdy uczeń ma prawo do oceny za wykonane prace nadobowiązkowe uzgodnione z nauczycielem.  

9. W ocenianiu uczniów z dysfunkcjami uwzględnione zostają zalecenia poradni, czyli:  

 wydłużenie czasu wykonywania ćwiczeń praktycznych, 

 możliwość rozbicia ćwiczeń złożonych na prostsze i ocenienie ich wykonania etapami,  

 konieczność odczytania poleceń otrzymywanych przez innych uczniów w formie pisemnej, 

 możliwość (za zgodą ucznia) zamiany pracy pisemnej na odpowiedź ustną (kartkówka lub sprawdzian),  
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 podczas odpowiedzi ustnych zadawanie większej ilości prostych pytań zamiast jednego złożonego,  

 obniżenie wymagań dotyczących estetyki zeszytu przedmiotowego,  

 możliwość udzielenia pomocy w przygotowaniu pracy dodatkowej poprzez zapewnienie możliwości 

skorzystania z komputera szkolnego do jej wykonania. 

 

Zasady oceniania uczniów podczas nauczania zdalnego  

 

1. Uczeń ma obowiązek uczestnictwa w lekcjach zdalnych z informatyki, odbywających się zgodnie z 

planem lekcji z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. 

2. Każdy uczeń jest zobowiązany do codziennego monitorowania wiadomości od nauczycieli wysyłanych 

za pośrednictwem dziennika elektronicznego Vulcan, oraz platformy Miscosoft Teams. 

3. Uczeń odsyła nauczycielowi informację zwrotną - wykonane zadanie  zgodnie z instrukcją podaną w 

treści wiadomości. 

4. Za pracę wysłaną po terminie uczeń uzyskanie punkty ujemne które będą wpływają na cenę za pracę.  

5. Nie wszystkie aktywności będą podlegać ocenie.  

6. O zadaniach podlegających ocenie nauczyciel poinformuje w wiadomości. 

7. Nauczyciel sumuje uzyskane przez ucznia punkty za zadania i przelicza je procentowo. 

8. Nauczyciel wystawia oceny cząstkowe w następujący sposób: 

100%-90% - bardzo dobry 

89% - 70% - dobry 

69%-50% - dostateczny 

50%-30% - dopuszczający 

9. Pozostałe aktywności ucznia (prowadzenie zeszytu, uzupełnianie kart pracy, ćwiczeń w programach 

komputerowych) również będą ocenione w postaci oceny za aktywność. Ocena będzie wystawiona 

jeden raz po zakończeniu nauki zdalnej. 

10. W przypadku problemów technicznych, zdrowotnych lub innych, skutkujących niemożliwością 

wykonania zadań w wyznaczonym terminie, rodzic ucznia kontaktuje się z nauczycielem w celu 

ustalenia innego sposobu pracy lub usprawiedliwienia ucznia. 

 

Zasady podwyższenia ocen 

O podwyższenie proponowanej oceny rocznej ubiegać się może uczeń (lub jego rodzice), który: 

 wykorzystał możliwości poprawienia oceny przewidziane w PZO, 

 ze sprawdzianów nie otrzymał oceny o dwa stopnie niższej niż ta o którą się ubiega. 

 nie ma ani jednej godziny nieusprawiedliwionej nieobecności, 

 oraz złożył w ciągu dwóch dni od otrzymania informacji na temat przewidywanej oceny wniosek, w 

którym zaznaczył o jaką ocenę się ubiega. 

Nauczyciel na piśmie określi zakres materiału oraz konieczne wymagania do uzyskania oceny wyższej i 

przedstawi szczegółowe zasady postępowania zgodne z SZO. 

Wymagania na poszczególne oceny szkolne 
 

Ocena DOPUSZCZAJĄCA, uczeń powinien: 
przedstawić  metody zapewnienia bezpieczeństwa własnego, osoby poszkodowanej i otoczenia w sytuacjach symulowanych podczas 

zajęć * rozpoznać stopień zagrożenia osoby poszkodowanej * podać przykład aplikacji na telefon komórkowy wspierającej 

udzielanie pierwszej pomocy * wskazać sposoby zabezpieczenia się przed zakażeniem w kontakcie z krwią i płynami ustrojowymi, 

stosowania uniwersalnych środków ochrony osobistej * odwrócić na plecy poszkodowanego leżącego na brzuchu, gdy zachodzi taka 

konieczność * rozpoznać stopień zagrożenia osoby poszkodowanej * omówić zasady postępowania bezpiecznego dla ratownika * 

wymienić najczęstsze przyczyny zaburzeń czynności życiowych poszkodowanego * omówić uniwersalny algorytm w nagłym 

zatrzymaniu krążenia * wyjaśnić pojęcie „nagłe zatrzymanie krążenia” * wyjaśnić pojęcie i mechanizm zadławienia * postępować 
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według poznanego schematu ratunkowego * wymienić przedmioty, jakie powinny się znaleźć w apteczce przygotowanej na wyprawę 

turystyczną * omówić zasady pierwszej pomocy w urazach kończyn * wymienić przedmioty, jakie powinny się znaleźć w apteczce 

samochodowej * wykonać opatrunek osłaniający na ranę głowy, szyi, twarzy, klatki piersiowej i jamy brzusznej * ułożyć 

poszkodowanego w odpowiedniej pozycji, w zależności od umiejscowienia urazu * wykorzystać podręczne środki do 

unieruchomienia urazu * scharakteryzować stopnie oparzeń termicznych * omówić zasady postępowania w przypadku oparzenia 

termicznego * omówić zasady postępowania w przypadku odmrożenia miejscowego * wyjaśnić pojęcia: „odmrożenie”, 

”wychłodzenie” * udzielić pomocy osobie porażonej prądem * omówić zasady postępowania w zależności  od sytuacji urazowej *  

odróżnić czynniki środowiskowe i społeczne (korzystne i szkodliwe), na które człowiek może mieć wpływ, od takich, na które nie 

może mieć wpływu * wyjaśnić wpływ stresu na zdrowie * ustalić indywidualny plan działania uwzględniający rozwój umiejętności 

komunikacji interpersonalnej * wymienić i scharakteryzować podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem państwa * wymienić 

organizacje międzynarodowe i przedstawić ich rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa Polski * omówić rodzaje alarmów * wymienić 

zasady ostrzegania ludności o zagrożeniach * wyjaśnić zasady zachowania się ludności po usłyszeniu sygnału alarmowego * omówić 

rolę różnych służb i innych podmiotów w sytuacji wystąpienia powodzi * wskazać w szkole miejsca szczególnie zagrożone 

wystąpieniem pożaru i uzasadnić swój wybór * omówić zasady zachowania się podczas wypadków i katastrof komunikacyjnych, 

technicznych i innych * omówić rolę różnych służb i innych podmiotów w sytuacji zagrożenia substancjami toksycznymi * 

uzasadnić znaczenie bezwzględnego stosowania się do zaleceń służb i innych podmiotów w sytuacji zagrożenia * omówić rolę 

różnych służb i innych podmiotów w sytuacji wystąpienia zdarzenia terrorystycznego. 

 

Ocena DOSTATECZNA, uczeń powinien: 
wyjaśnić znaczenie podejmowania działań z zakresu udzielania pierwszej pomocy przez świadka zdarzenia * podać przykłady 

zagrożeń w środowisku domowym, ulicznym, wodnym, w przestrzeniach podziemnych, w lasach * wyjaśnić pojęcie „stan 

zagrożenia życia” * rozpoznać potencjalne źródła zagrożeń w kontakcie z poszkodowanym * wymienić objawy utraty przytomności 

* wyjaśnić zasady bezpiecznego postępowania w rejonie wypadku * wykazać związek między utratą przytomności a zagrożeniem 

życia * wymienić  przyczyny i objawy nagłych zasłabnięć i utraty przytomności * opisać zastosowanie automatycznego defibrylatora 

zewnętrznego (AED) * wykazać wpływ zastosowania AED na zwiększenie skuteczności akcji resuscytacyjnej * wymienić oznaki 

nagłego zatrzymania krążenia * omówić schemat postępowania w przypadku zadławienia * wyjaśnić pojęcie rany * wskazać 

zależność * między sposobem opatrzenia rany a jej gojeniem się * zaplanować wyposażenie apteczki dla kilkuosobowej grupy na 

wyprawę turystyczną w zależności od pory roku * wyjaśnić pojęcia: „rana”, „krwotok” * wyjaśnić, dlaczego silny krwotok zagraża 

życiu * wyjaśnić pojęcie „złamanie” * wymienić przyczyny urazów kostno-stawowych * omówić skutki działania wysokiej 

temperatury na organizm człowieka * wyjaśnić pojęcie „oparzenie” * podać przykłady zagrożeń w środowisku domowym, ulicznym, 

wodnym, w przestrzeniach podziemnych, w lasach * wyjaśnić, jak należy udzielać pomocy podczas kąpieli, załamania lodu, 

porażenia prądem * omówić krótkoterminowe i długoterminowe skutki zachowań sprzyjających (prozdrowotnych) i zagrażających 

zdrowiu * wyjaśnić zależności między zdrowiem fizycznym, psychicznym, emocjonalnym i społecznym * ustalić, co sam może 

zrobić, aby stworzyć warunki środowiskowe i społeczne, które są korzystne dla zdrowia, a także służące rozwojowi komunikacji 

interpersonalnej * określić istotę problemu bezpieczeństwa * omówić filary współczesnego bezpieczeństwa Polski * omówić rolę 

różnych służb i innych podmiotów * omówić rodzaje alarmów * uzasadnić znaczenie bezwzględnego stosowania się do zaleceń 

służb ratowniczych * wyjaśnić najczęstsze przyczyny powstawania pożarów * uzasadnić celowość przestrzegania zasad ochrony 

przeciwpożarowej * opisać rodzaje zagrożeń związanych z działalnością człowieka * omówić rolę różnych służb i innych podmiotów 

w sytuacji zagrożeń cywilizacyjnych * wymienić przykłady nadzwyczajnych zagrożeń wywołanych przez człowieka * zaplanować 

kolejność działań domowników w sytuacji zagrożenia chlorem gazowym * zaplanować ewakuację rodziny na wypadek klęski 

żywiołowej.  

 

Ocena DOBRA, uczeń powinien: 
przedstawić rolę świadka zdarzenia w pierwszej pomocy * ocenić zachowanie się świadków zdarzenia (ratujących) na miejscu 

wypadku * uzasadnić, że prawidłowe wezwanie pomocy może mieć istotne znaczenie dla ratowania życia poszkodowanych * 

scharakteryzować poszczególne ogniwa łańcucha ratunkowego * wskazać przyczyny i  okoliczności prowadzące do szybkiego 

pogorszenie stanu zdrowia lub zagrożenia życia * dowieść konieczności udzielania pierwszej pomocy w przypadku zaburzeń 

czynności życiowych poszkodowanego * wyjaśnić rolę układu nerwowego, układu krwionośnego i układu oddechowego 

w utrzymywaniu podstawowych funkcji życiowych * wyjaśnić rolę układu nerwowego, układu krwionośnego i układu oddechowego 

w utrzymywaniu podstawowych funkcji życiowych * omówić zasady postępowania z osobą nieprzytomną * uzasadnić konieczność 

udzielania pierwszej pomocy w przypadku zaburzeń czynności życiowych poszkodowanego * wymienić warunki i czynniki 

zapewniające resuscytację wysokiej jakości * uzasadnić konieczność udzielania pierwszej pomocy w przypadku zakrztuszenia lub 

zadławienia * uzasadnić konieczność opatrywania ran * wyjaśnić zagrożenie związane z silnym krwotokiem * wymienić przykłady 

zapobiegania urazom w sporcie, w domu, w pracy * przedstawić metody zapewnienia bezpieczeństwa własnego, osoby 

poszkodowanej i otoczenia w sytuacjach symulowanych podczas lekcji * scharakteryzować stopnie odmrożeń * omówić skutki 

działania niskiej temperatury na organizm człowieka * rozpoznać stopień zagrożenia osoby poszkodowanej i wyjaśnić zasady 

bezpiecznego postępowania w rejonie wypadku * wymienić rzetelne źródła informacji o zdrowiu, chorobach, świadczeniach i 

usługach zdrowotnych * zaplanować rozwój umiejętności  komunikacji interpersonalnej, uwzględniającej zachowania asertywne 

oraz negocjacje * podjąć dyskusję na temat bezpieczeństwa państwa * omówić rolę organizacji międzynarodowych w zapewnieniu 

bezpieczeństwa Polski * uzasadnić znaczenie bezwzględnego stosowania się do zaleceń służb i innych podmiotów * uzasadnić 
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przydatność znajomości sygnałów alarmowych * wyjaśnić, dlaczego na terenach powodziowych należy przeciwdziałać panice * 

uzasadnić potrzebę przeciwdziałania panice * planować postępowanie uczniów po usłyszeniu sygnału o pożarze * uzasadnić 

potrzebę przeciwdziałania panice * uzasadnić znaczenie bezwzględnego stosowania się do zaleceń różnych służb i innych 

podmiotów * opisać miejsca eksponowania znaków substancji toksycznych * omówić rolę różnych służb i innych podmiotów w 

czasie prowadzenia ewakuacji z terenu zagrożonego * uzasadnić znaczenie bezwzględnego stosowania się do zaleceń służb 

biorących udział w zdarzeniu antyterrorystycznym. 

 

Ocena BARDZO DOBRA, uczeń powinien: 
wyjaśnić znaczenie podejmowania działań z zakresu udzielania pierwszej pomocy przez świadka zdarzenia * podać przykłady 

zagrożeń w środowisku domowym, ulicznym, wodnym, w przestrzeniach podziemnych, w lasach * wyjaśnić pojęcie „stan 

zagrożenia życia” * rozpoznać potencjalne źródła zagrożeń w kontakcie z poszkodowanym * wymienić objawy utraty przytomności 

* wyjaśnić zasady bezpiecznego postępowania w rejonie wypadku * wykazać związek między utratą przytomności a zagrożeniem 

życia * wymienić  przyczyny i objawy nagłych zasłabnięć i utraty przytomności * opisać zastosowanie automatycznego defibrylatora 

zewnętrznego (AED) * wykazać wpływ zastosowania AED na zwiększenie skuteczności akcji resuscytacyjnej * wymienić oznaki 

nagłego zatrzymania krążenia * omówić schemat postępowania w przypadku zadławienia * wyjaśnić pojęcie rany * wskazać 

zależność między sposobem opatrzenia rany a jej gojeniem się * zaplanować wyposażenie apteczki dla kilkuosobowej grupy na 

wyprawę turystyczną w zależności od pory roku * wyjaśnić pojęcia: „rana”, „krwotok” * wyjaśnić, dlaczego silny krwotok zagraża 

życiu * wyjaśnić pojęcie „złamanie” * wymienić przyczyny urazów kostno-stawowych * omówić skutki działania wysokiej 

temperatury na organizm człowieka * wyjaśnić pojęcie „oparzenie” * podać przykłady zagrożeń w środowisku domowym, ulicznym, 

wodnym, w przestrzeniach podziemnych, w lasach * wyjaśnić, jak należy udzielać pomocy podczas kąpieli, załamania lodu, 

porażenia prądem * omówić krótkoterminowe i długoterminowe skutki zachowań sprzyjających (prozdrowotnych) i zagrażających 

zdrowiu * wyjaśnić zależności między zdrowiem fizycznym, psychicznym, emocjonalnym i społecznym * ustalić, co sam może 

zrobić, aby stworzyć warunki środowiskowe i społeczne, które są korzystne dla zdrowia, a także służące rozwojowi komunikacji 

interpersonalnej * określić istotę problemu bezpieczeństwa * omówić filary współczesnego bezpieczeństwa Polski * omówić rolę 

różnych służb i innych podmiotów * omówić rodzaje alarmów * uzasadnić znaczenie bezwzględnego stosowania się do zaleceń 

służb ratowniczych * wyjaśnić najczęstsze przyczyny powstawania pożarów * uzasadnić celowość przestrzegania zasad ochrony 

przeciwpożarowej * opisać rodzaje zagrożeń związanych z działalnością człowieka * omówić rolę różnych służb i innych podmiotów 

w sytuacji zagrożeń cywilizacyjnych * wymienić przykłady nadzwyczajnych zagrożeń wywołanych przez człowieka * zaplanować 

kolejność działań domowników w sytuacji zagrożenia chlorem gazowym * zaplanować ewakuację rodziny na wypadek klęski 

żywiołowej. 

 

Ocena CELUJĄCA, uczeń powinien: 
przedstawić rolę świadka zdarzenia w pierwszej pomocy * ocenić zachowanie się świadków zdarzenia (ratujących) na miejscu 

wypadku * uzasadnić, że prawidłowe wezwanie pomocy może mieć istotne znaczenie dla ratowania życia poszkodowanych * 

scharakteryzować poszczególne ogniwa łańcucha ratunkowego * wskazać przyczyny i  okoliczności prowadzące do szybkiego 

pogorszenie stanu zdrowia lub zagrożenia życia * dowieść konieczności udzielania pierwszej pomocy w przypadku zaburzeń 

czynności życiowych poszkodowanego * wyjaśnić rolę układu nerwowego, układu krwionośnego i układu oddechowego 

w utrzymywaniu podstawowych funkcji życiowych * wyjaśnić rolę układu nerwowego, układu krwionośnego i układu oddechowego 

w utrzymywaniu podstawowych funkcji życiowych * omówić zasady postępowania z osobą nieprzytomną * uzasadnić konieczność 

udzielania pierwszej pomocy w przypadku zaburzeń czynności życiowych poszkodowanego * wymienić warunki i czynniki 

zapewniające resuscytację wysokiej jakości * uzasadnić konieczność udzielania pierwszej pomocy w przypadku zakrztuszenia lub 

zadławienia * uzasadnić konieczność opatrywania ran * wyjaśnić zagrożenie związane z silnym krwotokiem * wymienić przykłady 

zapobiegania urazom w sporcie, w domu, w pracy * przedstawić metody zapewnienia bezpieczeństwa własnego, osoby 

poszkodowanej i otoczenia w sytuacjach symulowanych podczas lekcji * scharakteryzować stopnie odmrożeń * omówić skutki 

działania niskiej temperatury na organizm człowieka * rozpoznać stopień zagrożenia osoby poszkodowanej i wyjaśnić zasady 

bezpiecznego postępowania w rejonie wypadku * wymienić rzetelne źródła informacji o zdrowiu, chorobach, świadczeniach i 

usługach zdrowotnych * zaplanować rozwój umiejętności  komunikacji interpersonalnej, uwzględniającej zachowania asertywne 

oraz negocjacje * podjąć dyskusję na temat bezpieczeństwa państwa * omówić rolę organizacji międzynarodowych w zapewnieniu 

bezpieczeństwa Polski * uzasadnić znaczenie bezwzględnego stosowania się do zaleceń służb i innych podmiotów * uzasadnić 

przydatność znajomości sygnałów alarmowych * wyjaśnić, dlaczego na terenach powodziowych należy przeciwdziałać panice * 

uzasadnić potrzebę przeciwdziałania panice * planować postępowanie uczniów po usłyszeniu sygnału o pożarze * uzasadnić 

potrzebę przeciwdziałania panice * uzasadnić znaczenie bezwzględnego stosowania się do zaleceń różnych służb i innych 

podmiotów * opisać miejsca eksponowania znaków substancji toksycznych * omówić rolę różnych służb i innych podmiotów w 

czasie prowadzenia ewakuacji z terenu zagrożonego * uzasadnić znaczenie bezwzględnego stosowania się do zaleceń służb 

biorących udział w zdarzeniu antyterrorystycznym. 

 


