
Przedmiotowe Zasady Oceniania 

Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA 

 
1. Na początku roku szkolnego uczniowie zostaną poinformowani przez nauczyciela 

przedmiotu o zakresie wymagań z EdB, obowiązującym w danym 

roku (zakres wiadomości i umiejętności, które trzeba mieć opanowane na koniec roku 

szkolnego) oraz o sposobie i zasadach oceniania z danego przedmiotu. 

 

2. Stosowane są następujące formy sprawdzania osiągnięć: 

- sprawdziany pisemne (czas trwania do 40 minut), praca pisemna zapowiedziana i 

wpisana do dziennika lekcyjnego z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. W tym 

terminie uczeń obowiązkowo zostaje poinformowany o zakresie programowym i formie 

sprawdzianu. 

- sprawdziany praktycznych umiejętności (czas trwania do 40 minut), zapowiedziana i 

wpisana do dziennika lekcyjnego z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem forma 

sprawdzenia praktycznych umiejętności. W tym terminie uczeń obowiązkowo zostaje 

poinformowany o zakresie programowym i formie sprawdzianu. 

- takie formy sprawdzania wiadomości i umiejętności będą przeprowadzane jeden raz 

w semestrze. 

- kartkówki, krótka (do 15 min.) praca pisemna; 

• zapowiedziana, obejmująca zagadnienia realizowane na pięciu poprzednich lekcjach 

• niezapowiedziana, obejmująca materiał z trzech ostatnich lekcji tego okresu 

(kartkówka może również obejmować materiał, który uczniowie mieli samodzielnie 

opanować w domu jako prace domowa). 

- odpowiedzi ustne z trzech ostatnich lekcji. 

- ćwiczenia i zadania praktyczne (zespołowe i indywidualne). 

- prace domowe, 

- prezentacje (referaty, projekt, prace semestralne itp.). 

Ocenie podlegają: 

• prace, o których mowa w ust. 2., 

• praca ucznia na lekcji, 

• udział w zawodach i konkursach, 

• przygotowanie materiałowe do lekcji (np. środki opatrunkowe) 

• przynależność do organizacji, których statutowa działalność pokrywa sie z 

realizowanym programem (LOK, ZHP, ZHR, PCK, wolontariat, itp.). 

 

3. Formy wyrażania oceny: 

  Stosowane będą oceny zgodne z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, 

 

4. Uczeń ma prawo zgłosić jeden raz w semestrze nieprzygotowanie do lekcji (zwalniające z 

odpowiedzi, niezapowiedzianej kartkówki, zadania domowego) . Musi tego dokonać na 

początku lekcji. Nieprzygotowanie nie zwalnia z wszelkiego rodzaju zapowiedzianych form 

sprawdzenia wiadomości i umiejętności. 

 

 

 

 

5. Sprawdziany i zapowiedziane kartkówki są obowiązkowe. Uczeń nieobecny na nich jest 

zobowiązany do uczestniczenia w nich w drugim terminie w czasie dwóch tygodni od dnia 



pierwszego terminu w dniu ustalonym przez nauczyciela. 

W wyjątkowych przypadkach (np. spowodowanych dłuższą choroba, wypadkami losowymi) 

drugi termin nauczyciel uzgadnia z uczniem. 

W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej ze sprawdzianu w pierwszym terminie 

uczeń ma prawo do poprawy jednego sprawdzianu w terminie ustalonym przez nauczyciela. 

Ocena uzyskana z poprawy zostaje wpisana do dziennika. 

 

8. Prace domowe i inne formy aktywności zaplanowane przez nauczyciela w danym 

semestrze są obowiązkowe. Uczeń jest zobowiązany do oddawania ich do kontroli 

w wyznaczonym terminie. Jeżeli uczeń nie oddał pracy w wyznaczonym czasie, otrzymuje 

zero punktów. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może wyznaczyć termin poprawy 

prac domowych i innych form aktywności ucznia. 

 

9. Uczeń, który korzystał z niedozwolonych pomocy podczas wszelkich form sprawdzania 

wiadomości i umiejętności otrzymuje ocenę niedostateczną i nie ma prawa jej poprawiać. W 

przypadku kradzieży własności intelektualnej (np. przedstawienia jako własnej pracy w części 

lub w całości cudzego autorstwa) uczeń otrzymuje zero punktów, a nauczyciel zawiadamia 

o fakcie wychowawcę, który powinien to uwzględnić przy wystawianiu oceny z zachowania. 

 

10. Uczeń ma prawo wglądu do swoich prac pisemnych: kontrolnych, domowych i innych. 

Sprawdzone i ocenione prace kontrolne nauczyciel przechowuje przez okres semestru. 

Pozostają one do wglądu uczniów i rodziców na terenie szkoły. 

 

11. Każdy uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe, 

które mogą wpłynąć na podwyższenie oceny śródrocznej. 

 

12. Osiągnięte sukcesy w zawodach i konkursach  przedmiotowych wpływają 

na podwyższenie oceny z przedmiotu EdB. 

 

13. Oceny klasyfikacyjne sródroczne i końcoworoczne ustala nauczyciel przedmiotu biorąc 

pod uwagę wszystkie oceny cząstkowe, ze szczególnym uwzględnieniem ocen ze 

sprawdzianów pisemnych i praktycznych, a w przypadku oceny końcowej (rocznej) również 

oceny semestralnej. W związku z tym uczeń nie ma obowiązku poprawiania oceny 

niedostatecznej otrzymanej na I semestr. 

Jeżeli uczeń chce uzyskać ocenę wyższą od proponowanej przez nauczyciela na koniec I 

semestru lub roku szkolnego musi napisać sprawdzian z całości materiału realizowanego, 

odpowiednio, w I semestrze lub w całym roku szkolnym. Informuje o tym nauczyciela w 

ciągu 3 dni po powiadomieniu go o przewidywanej ocenie. 

Sprawdzian ten składa sie z dwóch części: pisemnej i praktycznej. Trwa 90 minut. Odbywa 

sie w terminie ustalonym przez nauczyciela przedmiotu, ale nie później niż tydzień przed 

terminem wystawienia ocen semestralnych lub końcoworocznych. 

 

 

 

 

 
 


