
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA 

 
Opracowany na podstawie: 

Przedmiotowy system oceniania z matematyki powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów: 

1. Ustawa o systemie oceniania z dnia 7 września 2001r. (Dz. U. 1991 nr 95 poz. 425 wraz z późniejszymi zmianami) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 w sprawie oceniania, kwalifikowania i 

promowania uczniów i słuchaczu w szkołach publicznych. 

3. Podstawa programowa Edukacja dla bezpieczeństwa 

4. Wewnątrzszkolny system oceniania w Szkole Podstawowej w Gardnie 

5. Program nauczania Edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej „Żyję i działam bezpiecznie” wydawnictwo Nowa 

Era 

 

I. Cele ogólne oceniania: 

 rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i 

umiejętności w stosunku do wymagań programowych 

 poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć 

 motywowanie ucznia do dalszej pracy 

 przekazanie rodzicom informacji o postępach dziecka 

 pomoc uczniowi w samokształceniu 

 dostarczenie nauczycielowi informacji zwrotnej na temat efektywności jego nauczania 

 

II. Kryteria oceny wiedzy przedmiotowej: 

 

Ocena Umiejętność i aktywność 

Uczeń: 

Wiedza 

Uczeń: 

Celująca • inicjuje dyskusję 

• przedstawia własne (racjonalne) koncepcje rozwiązań, działań,  

przedsięwzięć 

• systematycznie wzbogaca swoją wiedzę i umiejętności, dzieli się 

tym z grupą 

• odnajduje analogie, wskazuje szanse i zagrożenia określonych 

rozwiązań 

• wyraża własny, krytyczny, twórczy stosunek do omawianych 

zagadnień 

• argumentuje w obronie własnych poglądów, posługując się 

wiedzą pozaprogramową 

 

• zdobył wiedzę znacznie wykraczającą 

poza zakres materiału programowego 

Bardzo dobra • sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych źródeł informacji 

• samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy postawione przez 

nauczyciela 

• jest aktywny na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych (zawodach, 

konkursach) 

• bezbłędnie wykonuje czynności ratownicze, koryguje błędy 

kolegów 

• odpowiednio wykorzystuje sprzęt i środki ratownicze 

• sprawnie wyszukuje w różnych źródłach informacje o sposobach 

alternatywnego działania (także doraźnego) 

• umie pokierować grupą rówieśników 

 

• zdobył pełen zakres wiedzy 

przewidziany w programie 

• sprawnie wykorzystuje wiedzę z różnych 

przedmiotów do rozwiązywania zadań 

z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa 

Dobra • samodzielnie korzysta ze wskazanych źródeł informacji 

• poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo-skutkowych 

• samodzielnie wykonuje typowe zadania o niewielkim stopniu 

złożoności 

• podejmuje wybrane zadania dodatkowe 

• jest aktywny w czasie lekcji 

• poprawnie wykonuje czynności ratownicze, umie dobrać 

potrzebny sprzęt i wykorzystać niektóre środki ratownicze 

 

• opanował materiał programowy  

w stopniu zadowalającym 

 

Dostateczna • pod kierunkiem nauczyciela wykorzystuje podstawowe źródła 

informacji 

• samodzielnie wykonuje proste zadania w trakcie zajęć 

• przejawia przeciętną aktywność 

 

• opanował podstawowe elementy 

programu, pozwalające na podejmowanie 

w otoczeniu działań ratowniczych 

 i zabezpieczających 

 

Dopuszczająca • przy pomocy nauczyciela wykonuje proste polecenia, 

wykorzystując podstawowe umiejętności 

 

• wykazuje braki w wiedzy, nie 

uniemożliwiają one jednak dalszej 

edukacji i mogą zostać usunięte 

 

Niedostateczna • nie potrafi wykonać prostych poleceń, wymagających 

zastosowania podstawowych umiejętności 

 

• wykazuje braki w wiedzy, które  

uniemożliwiają dalszy rozwój w ramach 

przedmiotu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Sposoby oceny pracy ucznia: 

 

a) Przygotowanie do zajęć: 

  

1. Uczeń powinien być przygotowany na każdą lekcję 

           - obejmuje go znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji 

       - uzasadniona nieobecność ucznia na ostatniej lekcji lub szczególna sytuacja osobista mogą zwolnić 

ucznia z ww. powinności lecz uczeń powinien usprawiedliwić się przed lekcją nauczycielowi 

       - uczeń może być w ciągu semestru trzykrotnie nieprzygotowany do lekcji. Fakt ten przed lekcja postaci 

minusa. Jeśli uczeń otrzyma trzy minusy, to kolejne nieprzygotowanie jest jednoznaczne z zgłasza 

przed lekcją nauczycielowi, który odnotowuje nieprzygotowanie w dzienniku lekcyjnym w 

otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

         Uwaga: Za nieprzygotowanie do lekcji rozumie się nie opanowanie materiału z trzech ostatnich lekcji, 

brak zadania domowego, brak podręcznika czy zeszytu. 

      2.   Uczeń nieobecny na lekcji ma obowiązek uzupełnienia notatki w zeszycie przedmiotowym a także 

obowiązkowego zadania domowego. Gdy uczeń nie wykona ww. czynności uznawane jest to jako 

nieprzygotowanie ucznia do zajęć. 

 

 

b) Odpowiedź ustna: 

1. Uczeń pytany jest z materiału , jaki obejmuje trzy ostatnie lekcje 

2. Jeśli nie jest przygotowany do lekcji, a nie zgłosił tego przed lekcją otrzymuje ocenę niedostateczną 

 

c) Prace pisemne: 

1. Prace pisemne za wyjątkiem kartkówek są zapowiedziane przez nauczyciela 

2. Kartkówki (do 15 minut) obejmują zakres z trzech ostatnich lekcji 

3. Sprawdziany (do 40 minut) obejmują materiał z działu. Sprawdziany muszą być zapowiedziane z 

tygodniowym wyprzedzeniem i potwierdzone wpisem do dziennika lekcyjnego 

4. W przypadku długiej nieobecności ucznia, ma on obowiązek napisania zaległego sprawdzianu w 

terminie nie przekraczającym dwa tygodnie od momentu powrotu ucznia do szkoły. Nie napisanie 

zaległych prac pisemnych jest jednoznaczne z oceną niedostateczną 

5. Uczeń może poprawić otrzymane oceny w terminie dwóch tygodni od uzyskania informacji o wyniku 

sprawdzianu  

6. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną i dopuszczającą ze sprawdzianu najwyżej o dwa 

stopnie 

7. Rodzice i prawni opiekunowie ucznia maja prawo do wglądu prac pisemnych (kartkówki, sprawdziany) 

ucznia podczas konsultacji z rodzicami 

8. W sytuacji, gdy uczeń podczas pisania pracy pisemnej (sprawdziany, kartkówki) korzystał z tzw. 

pomocy, gdzie próbował oszukać nauczyciela i postępował nieuczciwie otrzymuje ocenę niedostateczną 

bez możliwości jej poprawy 

 

 

Prace pisemne są oceniane punktowo. Punkty uzyskane z pracy ucznia są przeliczane na procenty na podstawie 

których wystawiana jest ocena wg progów procentowych obowiązujących w naszej szkole: 

 

 100% - 98% - celujący 

                                                  97% - 86% -  bardzo dobry 

                                                  85% - 70% -  dobry 

                                                  69% - 50% - dostateczny 

                                                  49% -  33%  - dopuszczający 

                                                  32% -  0%  -  niedostateczny 

 

Oceniając prace pisemne uczniów z obniżonymi wymaganiami uwzględnia się  następującą punktację 

procentową: 

  100% - 98% - celujący 

                                                   97% - 83% - bardzo dobry 

    82% - 66% - dobry 

                                                   65% - 46% - dostateczny 



                                                   45% - 25% - dopuszczający 

                                                   24% - 0%   - niedostateczny 

 

 

 

 

 

 

d) Aktywność na lekcji: 

1.   Aktywność na lekcji jest oceniana za pomocą plusów. Ocenie bardzo dobrej odpowiadają trzy plusy. 

Brak aktywności (nie wykonanie poleconej pracy przez nauczyciela podczas lekcji) jest oceniane za 

pomocą minusów. Trzy minusy równają się ocenie niedostatecznej 

 Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia zeszytu przedmiotowego, w którym powinny znajdować się 

notatki i schematy z każdej lekcji oraz zadane przez nauczyciela zadania domowe 

2. Za zadania domowe dla chętnych lub zadania podjęte z własnej inicjatywy, uczeń może uzyskać ocenę 

celującą. Uczeń uzyskuje także ocenę celującą za twórcze rozwiązywanie problemów lub wykraczające 

poza program nauczania prace i wypowiedzi 

 

 

e) Przygotowanie referatów korzystając z dodatkowych źródeł informacji (w formie mapy pojęciowej,       

albumu, plakatu, prezentacja multimedialna) 

 

f) Praca w grupach (oceniana jest aktywność, wkład i efekt pracy, stopień zaangażowania i  umiejętność 

prezentacji) 

 

g) Estetyka prowadzenia zeszytu przedmiotowego (sprawdzana jest raz w semestrze) 

 

h) Aktywność pozalekcyjna (sukcesy osiągnięte w konkursach ) wpływają na podwyższenie oceny z przedmiotu. 

 
 

IV.  Informowanie o ocenach: 

1. Każda ocena jest jawna i wystawiana według ustalonych kryteriów. Sprawdziany nie są oddawane do domu 

ucznia. Rodzice i prawni opiekunowie ucznia maja prawo do wglądu prac pisemnych (kartkówki, 

sprawdziany) ucznia podczas konsultacji z rodzicami.  

2. O ocenie niedostatecznej semestralnej czy rocznej uczeń informowany jest ustnie, a jego rodzice 

(opiekunowie) w formie pisemnej. Za pisemne poinformowanie rodzica (opiekuna) odpowiada 

wychowawca. 

  

V.  Zasady uzasadniania i komentowania ocen:                                                                                                                       
1. Oceny śródroczne i roczne - niedostateczne oraz celujące z zajęć edukacyjnych - muszą być 

uzasadnione na piśmie i dołączone do protokołu rady klasyfikacyjnej. 

2. Nauczyciel wystawia ocenę, starając się, aby była ona najbardziej rzetelną informacją o rzeczywistych 

osiągnięciach edukacyjnych ucznia. 

3. Ocena powinna być opatrzona komentarzem, który będzie wskazówką dla ucznia, w jaki sposób może 

on podnieść swoje osiągnięcia edukacyjne: 

a) komentarz może być pisemny lub ustny 

b) oceny z prac klasowych komentowane są pisemnie 

c) nauczyciel przekazuje uczniowi informację o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, 

poprzez wskazanie: co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien się dalej uczyć 

d) komentarz musi być sformułowany w sposób życzliwy dla ucznia, nieraniący jego godności i uwzględniający 

jego wysiłek. 

 
 

 VI. Zasady wystawiania ocen cząstkowych zostały przedstawione w poniższej tabelce:  

                          
Oceniana 

kategoria 

Udział w 

ocenie 

końcowej 

Narzędzia 

sprawdzania 

Liczba ocen  

w semestrze 

 

Uwagi 

 

 

 

Systematyczna praca 

ucznia 

 

 

 

20% 

 

Zadania 

domowe 

 

 

 2 

 

 

Brak zadania oznaczany jest znakiem 

minus lub oceną niedostateczną na 

zasadach określonych w PSO. 

 

 

Zeszyt 

 

1 

Oceniana jest estetyka zeszytu, notatki i 

schematy z każdej lekcji, zadania 

domowe 

 



Samodzielna  

praca 

bez 

ograniczeń 

Oceniane są  prace indywidualne i 

grupowe wykonywane na lekcjach. 

 

 

Aktywność na lekcji 

 

10 % 

 

Aktywność na 

lekcji 

 

bez 

ograniczeń 

 

Oceniana jest bieżąca aktywność na 

lekcji, a także zaangażowanie w pracę 

grupy. 

 

 

 

 

 

 

 

Wkład pracy własnej 

ucznia 

 

 

20 % 

 

Zadania 

dodatkowe 

 

bez 

ograniczeń 

Zadania trudniejsze wymagające 

zastosowania poznanych wiadomości, a 

także zadania problemowe i nietypowe, 

w tym zadania z konkursów. W 

przypadku błędnego rozwiązania 

zadania nie są oceniane. Rozwiązywane 

przez uczniów chętnych. 

 

 

 

 

Postawa ucznia 

 

 

 

1 

Ocenia się wkład pracy ucznia w 

okresie semestru (w tym: tempo pracy, 

nadrabianie zaległości, uzupełnianie 

braków, podejmowanie wysiłków 

mających na celu lepsze zrozumienie 

oraz poszerzenie swoich wiadomości i 

umiejętności, udział w pracy szkolnego 

koła LOP). 

 
Wiedza i umiejętności 

(efekt końcowy) 

50 % Sprawdziany 

40 min 

1- 2  

 

Sprawdziany  zawierają zadanie 

dodatkowe na ocenę celującą. 

 

 

Konkursy 

 

100 % 

 

Udział w 

konkursach  

 
1-2 

 

Ocena bardzo dobra za zajecie  I-III 

miejsca na etapie szkolnm konkursu. 

Ocena celująca za zajęcie I-III miejsca 

w konkursach pozaszkolnych. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                     V. ZDALNE NAUCZANIE 

1. Kryteria oceniania kształcenia na odległość: 

1) punktualność wykonania zadania; 

2) zgodność z poleceniem wykonanego zadania; 

3) staranność przedstawionych treści; 

4) wkład pracy własnej (samodzielność); 

5)ze względu na problemy techniczne ustalenie z nauczycielem możliwości dosłania/ wykonania pracy w innej formie lub 

terminie. 

 

1. Formy komunikacji 

 

1) wysyłanie ze skrzynki wiadomości e-mail do uczniów; 

2) wysyłanie materiałów na grupy utworzone przez uczniów i nauczycieli (MSTEAMS) 

3) internetowe platformy edukacyjne  

4) linki do materiałów uzupełniających 

5) dziennik elektroniczny 

 

2. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności na czas nauki zdalnej: 

1) wykonane zadania np. karty pracy, ćwiczenia, prezentacje są przesyłane przez uczniów w określonym terminie na 

nośnik wskazany przez nauczyciela (wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela sa obowiązkowe, tzn. uczeń 

powinien je wykonać); 

2) odpowiedzi ustne z wykorzystaniem MS TEAMS 

3) rozwiązywanie testów na platformach, sprawdzających wiedzę, np. kartkówek, sprawdzianów (obowiązkowa 

wcześniejsza informacja o terminie i zakresie materiału z uwzględnieniem możliwości uczniów), aktywność 

podczas lekcji prowadzonych online, pilność i terminowość; 

4) zaangażowanie i samodzielność w wykonywaniu zadań zleconych przez nauczyciela oraz zdalna pomoc kolegom 

w nauce; 

5) inne formy wynikające ze specyfiki przedmiotu i określone w PSO, które są możliwe do oceny podczas nauczania 

zdalnego 

 Opracowała: Jowita Niewiarowska 
 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


