
Szkoła Podstawowa nr 2 
w Legionowie 

Przedmiotowy System Oceniania 
 z Edukacji dla bezpieczeństwa 

 
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. 

 
I. Kryteria oceniania 
1 – ocena niedostateczna: 

 uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, określonych w  programie 
nauczania; 

 nie wyjaśnia zjawisk, nie rozwiązuje typowych zadań z pomocą nauczyciela; 

 wykazywał lekceważący stosunek do przedmiotu; 

 nie wyrażał woli poprawy uzyskanych ocen; 

 nie prowadził zeszytu, nie odrabiał prac domowych; 
2 – ocena dopuszczająca: 

 Częściowo rozumieć polecenia i instrukcje; 

 Zapamiętać wiadomości konieczne do elementarnej orientacji w treściach danego działu 
tematycznego i z pomocą nauczyciela je odtwarzać; 

 Poprawnie rozpoznawać, nazywać i klasyfikować poznane pojęcia, zjawiska, urządzenia itp.; 

 Wykonywać samodzielnie lub z pomocą nauczyciela proste ćwiczenia i polecenia; 

 Współpracować w zespole przy wykonywaniu zadań praktycznych; 

 Ze sprawdzianów testowych otrzymywać 31-50 % punktów możliwych do uzyskania; 
3 – ocena dostateczna 

 Rozumieć polecenia i instrukcje; 

 Zapamiętać podstawowe wiadomości dla danego działu tematycznego i samodzielnie je 
prezentować; 

 Rozumieć omawiane zagadnienia; 

 Dokonywać selekcji i porównania poznanych zjawisk; 

 Znać podstawowe procedury zachowań i regulaminy oraz umieć je samodzielnie lub z 
       pomocą nauczyciela zastosować; 

 Samodzielnie i poprawnie wykonywać proste ćwiczenia i zadania praktyczne; 

 Samodzielnie zastosować zdobytą wiedzę w praktyce; 

 Aktywnie uczestniczyć w pracach i zadaniach zespołowych; 

 Ze sprawdzianów testowych otrzymać 51-70 % punktów możliwych do uzyskania; 
4 – ocena dobra: 

 Rozumieć polecenia i instrukcje; 



 Znać omawianą na zajęciach problematykę na poziomie rozszerzonym oraz w sposób logiczny 
i spójny ją prezentować; 

 Rozumieć omawiane treści i umieć wyjaśnić je innym; 

 Uogólniać i formułować wnioski; 

 Aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych; 

 Poprawnie i sprawnie wykonywać ćwiczenia praktyczne i inne zadania; 

 Samodzielnie i poprawnie zastosować zdobytą wiedzę w praktyce; 

 Wykazywać zainteresowanie omawianą na zajęciach problematyką; 

 Ze sprawdzianów testowych otrzymać 71-85 % punktów możliwych do uzyskania; 
5 – ocena bardzo dobra 

 Mieć bogate wiadomości na poziomie treści dopełniających; 

 Umieć samodzielnie poszukiwać informacji w różnych źródłach oraz je selekcjonować; 

 Właściwie interpretować nowe sytuacje i zjawiska, w sposób twórczy rozwiązywać problemy; 

 Kierować pracą zespołu rówieśników; 

 Ze sprawdzianów testowych otrzymać 86- 100 % punktów możliwych do uzyskania; 

 Uczestniczyć w konkursach i zawodach właściwych dla przedmiotu i uzyskiwać wyróżniające 
wyniki na poziomie szkolnym 

6 – ocena celująca 

 Wykazywać szczególne zainteresowanie przedmiotem i literaturą popularnonaukową; 

 Ze sprawdzianów testowych otrzymać ponad 90% punktów możliwych do uzyskania; 

 Uczestniczyć w konkursach i zawodach właściwych dla przedmiotu i uzyskiwać wyróżniające 
wyniki, godnie reprezentując szkołę; 

 Podejmować się wykonania zadań dodatkowych (indywidualnie lub w zespole), znacznie 
wykraczających poza podstawę programową. 

II. Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 

1. Uczeń ma obowiązek punktualnego przychodzenia na zajęcia. Podczas lekcji uczeń nie je, nie żuje 
gumy. 
2. Uczeń zostawia ład i porządek na swoim stanowisku pracy po zakończonej lekcji. 
3. Ocenie podlegać będą: 

 sprawdziany/prace klasowe, 

 kartkówki, 

 odpowiedzi ustne, 

 prace domowe, 

 prace dodatkowe (długoterminowe), 

 praca na lekcji (karty pracy, aktywność), 

 praca w grupach, 

 praca z mapą i atlasem, 

 prowadzenie zeszytu przedmiotowego oraz ćwiczeń. 
 
4. Sprawdzenie wiadomości z ostatnich lekcji może mieć formę odpowiedzi ustnej lub kartkówki. 
Kartkówka obejmuje wiadomości z 3 ostatnich tematów, trwa nie dłużej niż 15 min. i nie musi być 
zapowiedziana. 
 
5. Po zrealizowaniu obszerniejszego materiału uczeń pisze sprawdzian/pracę klasową Termin zostaje 
ustalony i zapisany w dzienniku co najmniej tydzień wcześniej z podaniem zakresu wiadomości. 
Sprawdzian przewidziany jest z krótszych działów, nie wymaga wcześniejszego powtórzenia. Praca 
klasowa jest poprzedzona lekcją powtórzeniową. 
 



6. Sprawdzone i poprawione prace kontrolne nauczyciel zobowiązany jest oddać w terminie do 
dwóch tygodni roboczych. 
 
7. Jeśli uczeń z powodu usprawiedliwionej nieobecności nie napisał sprawdzianu, przystępuje do 
zaliczenia materiału w innym, ustalonym przez nauczyciela terminie. 
 
8. Uczeń może poprawić niezadowalające oceny z prac klasowych (sprawdzianów). Poprawie 
podlegają oceny: dopuszczający, niedostateczny. Nie później jednak niż w ciągu dwóch tygodni od 
daty uzyskania oceny. Wówczas w dzienniku lekcyjnym otrzymuje obok pierwszej oceny, ocenę z 
zaliczenia. 
 
9. Oceny wystawione przez nauczyciela są jawne. Uczeń może poprosić o 
uzasadnienie tej decyzji. 
 
10. Uczeń ma prawo na początku lekcji zgłosić nieprzygotowanie bez konsekwencji, nie więcej jednak 
niż raz w semestrze. Nauczyciel odnotowuje to w dzienniku lekcyjnym. Nie dotyczy to lekcji, na 
których ma się odbyć wcześniej ustalony sprawdzian. 
 
11. Uczeń jest zobowiązany do odrabiania prac domowych. Praca domowa może mieć formę pisemną 
lub ustną – ta druga polega na ustnym powtórzeniu i utrwaleniu treści poznanych na ostatnich 
zajęciach. 
 
III. Kryteria oceny różnych form aktywności 
 
1. Przyjmuje się następującą skalę oceniania prac klasowych (sprawdzianów): 
100% – celujący 
od 91% do 99% - bardzo dobry 
od 76% do 90% - dobry 
od 51% do 75% - dostateczny 
od 31% do 50% - dopuszczający 
od 0% do 30% - niedostateczny 
 
2. Przyjmuje się następującą skalę oceniania kartkówek i kart pracy): 
od 91% do 100% - bardzo dobry 
od 76% do 90% - dobry 
od 51% do 75% - dostateczny 
od 31% do 50% - dopuszczający 
od 0% do 30% - niedostateczny 
 
3. Uczeń za swoją aktywność na lekcji może otrzymać „+”. Uzyskanie pięciu plusów jest jednoznaczne 
z otrzymaniem oceny bardzo dobrej. 
 
4. Na lekcję uczeń przynosi: podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy. Za nieprzygotowanie 
lub brak pracy domowej otrzymuje „ – ”. Uzyskanie trzech minusów jest jednoznaczne z oceną 
niedostateczną. Następne nieprzygotowania skutkują kolejnymi ocenami niedostatecznymi, które 
mają wpływ na ocenę końcową. 
 
5. Na ocenę zeszytu ucznia składa się: 

 kompletność i systematyczność prowadzonych notatek 

 kompletność zadań domowych 

 czytelność i estetyka prowadzonych notatek, 



 daty na marginesie przy tematach lekcji, 

 numeracja lekcji, 

 podkreślenia tematów, 
Uczeń nie używa w zeszycie koloru czerwonego, gdyż jest zarezerwowany dla nauczyciela. 
 
6. Przy ocenianiu pracy domowej ucznia bierze się pod uwagę: 

 zawartość merytoryczną 

 wkład własnej pracy, samodzielność. 
7. Przy ocenie pracy w grupie bierze się pod uwagę: 

 zaangażowanie w pracę grupy, 

 realizację wyznaczonego zadania, 

 pełnione funkcje i role, 

 rozumienie osobistej sytuacji w grupie, 

 umiejętności pracy w grupie. 
9. Przy ocenie prac dodatkowych (plakaty, albumy i inne formy) przyjmuje się ogólne kryteria oceny: 

 zawartość merytoryczną, 

 błędy ortograficzne i językowe, 

 estetykę pracy, 

 zawartość bibliografii, 

 oraz inne wskazane przez nauczyciela przed rozpoczęciem pracy zależne od rodzaju i formy 
zadania. 

 
10. Nauczyciel dostosowuje poziom wymagań edukacyjnych ucznia przy pisemnej opinii poradni 
psychologiczno – pedagogicznej stwierdzającej specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty 
rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu 
nauczania.  
 
IV. Uwagi końcowe 

1. Przedmiotowy System Oceniania podlega ewaluacji. 
 
 
                                                                                                                     Ilona Tymrakiewicz 


