
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA 
BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCY W KLASACH 8a,8b, 8c od 01.09.2022r. 

1. Uczeń na każdej lekcji ma zeszyt przedmiotowy, piszący długopis i inne przybory. 
2. Posiada potrzebne do zajęć materiały związane z praktycznymi ćwiczeniami dotyczącymi podstaw 

pierwszej pomocy. 
3. W przypadku braku zeszytu, przyborów, materiałów niezbędnych do wykonania pracy na ocenę 

zgodnie z zapisem w Statucie,  uczeń może wykorzystać jedno nieprzygotowanie „np.” 
4. Kolejne nieprzygotowanie „np.” skutkuje wpisaniem oceny niedostatecznej do dziennika 

elektronicznego. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną wykonując pracę na lekcji, korzystając 
z pożyczonych materiałów. 

5. Raz w półroczu nauczyciel będzie oceniać zeszyt. 
OCENIANIE 

6. Uczeń otrzymuje dwa rodzaje ocen: 
a) oceny zielone - z wagą 8 
b) oceny czerwone - z wagą 4 

7. Ocenę zieloną uczeń otrzymuje za: 
- aktywność i pracę na lekcji; 
-  praktyczne wykonywanie ćwiczeń związanych z działem: „podstawy pierwszej pomocy” (jeżeli 
sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli); 
- za „+” uzyskane podczas zajęć -  aktywny udział, odpowiadanie na pytania zadawane przez 
nauczyciela, zadania wykonywane w trakcie trwania lekcji. 

8.  Określona liczba plusów jest zamieniana na ocenę. Zgodnie  z zasadą za: 
6 plusów – ocena celująca (6) 
5,5  - 5 plusów – ocena b. dobra (5) 
4,5 plusa  - ocena dobra +  (4+) 
4 plusy ocena dobra  (4) 
3,5 plusa – ocena dostateczna + (3+) 
3 plusy – ocena dostateczna (3) 
2,5 – 1,5 plusa – ocena dopuszczająca (2) 
1 -0 plus – ocena niedostateczna (1) 
 

9. Każdy uczeń w ciągu półrocza musi uzyskać co najmniej jedną ocenę ze zgromadzonych „+”.  
10. Raz w półroczu nauczyciel może poprosić o zeszyt przedmiotowy za który uczeń otrzyma ocenę wagi 

8 - systematyczne i estetyczne prowadzenie zeszytu jest formą aktywnej pracy na zajęciach. 
11. Ocenę  czerwoną uczeń otrzymuje za: 

- sprawdziany, 
- krótkie prace pisemne obejmujące materiał max. z 3 ostatnich lekcji, 
- krótkie prace mogą być niezapowiedziane, 
- karty pracy podsumowujące większą partię materiału. 

12. Za krótkie prace  pisemne uczniowie otrzymują „+”, „+/-”, „-”. 4 kolejne zostaną zamienione na ocenę 
. 

13. Za prawidłowo wykonane polecenie, zadanie uczeń otrzymuje „+”. 
14. Za częściowo prawidłowo wykonane polecenie, zadanie uczeń otrzymuje „+/-”. 
15. Za nieprawidłowo wykonane polecenia, zadanie lub brak odpowiedzi uczeń otrzymuje „-”. 
16. Uzyskane w ten sposób oceny będą rozliczane po czterech kolejnych krótkich pytaniach pisemnych 

według zasady: 



4 plusy – ocena celująca, 
3,5 -3 plusy – ocena bardzo dobra 
2,5 plusa – ocena dobra 
2 plusy – ocena dostateczna 
1,5 plusa – ocena dopuszczająca 
1-0 plusów – ocena niedostateczna 

 
Nauka zdalna 

17. W sytuacji nauczania zdalnego uczeń będzie zobowiązany do włączenia kamery i mikrofonu w 
czasie: 
- sprawdzania obecności, 
- zadań wykonywanych na ocenę, 
- podczas pisania sprawdzianu. 

18.  W sytuacji, kiedy praca rozpoczęta na zajęciach nie zostanie przesłana do końca trwania lekcji, uczeń 
otrzyma informację o terminie i czasie odesłania jej do nauczyciela. Sytuacja ta nie dotyczy 
sprawdzianu, który musi być odesłany do końca lekcji. 

19. Prace uczniowie przesyłają z kont szkolnych .  
20. W sytuacji, kiedy uczeń nie będzie miał włączonej kamery w czasie sprawdzianu nauczyciel 

wyznaczy uczniowi innym termin po zajęciach na terenie szkoły lub sytuacji, kiedy kamera zostanie 
naprawiona. 

 

    nauczyciel mgr Ewa Kubara  


