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Przedmiotowy System Oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa opracowany na podstawie 

programu nauczania oraz podręcznika M. Borowieckiego, Z. Pytasza i E. Rygały  

„Bez paniki!” Wydawnictwa Szkolne PWN nr dopuszczenia 422/2012 

 

 

1. Cele edukacyjne: 

 

1.1. Alarmowanie i ewakuacja w szkole oraz Zagrożenia i sposoby postępowania w razie ich 

wystąpienia  

 

1. Doskonalenie wiedzy o znaczeniu zachowań prospołecznych; rozwijanie aktywności 

ucznia.  

2. Kształtowanie u ucznia świadomości potrzeby bezpieczeństwa indywidualnego i 

zbiorowego.  

3. Przedstawienie warunków powstawania i zaistnienia różnorodnych zagrożeń.  

4. Rozwijanie w uczniu umiejętności zauważania ewentualnych zagrożeń w jego 

bezpośrednim otoczeniu (np. w domu, szkole).  

5. Uzyskanie postawy świadomego uczestnictwa w czynnościach minimalizujących 

negatywne skutki zagrożeń.  

6. Kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania się w sytuacjach kryzysowych.  

7. Kształtowanie świadomości proekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem 

postępującej degradacji środowiska naturalnego.  

8. Poszerzenie wiedzy o najnowszych technikach, technologiach i narzędziach 

stanowiących zagrożenie we współczesnym świecie.  

9. Kształtowanie postaw dezaprobaty dla agresji, przemocy i patologii.  

10. Uszczegółowienie wiedzy o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących nad wodą, 

podczas wycieczek oraz w trudnych warunkach atmosferycznych.  

11. Opracowanie własnego schematu czynności ograniczających ewentualność wystąpienia 

zagrożeń zdrowia i życia.  

12. Ułatwienie zrozumienia współczesnych problemów związanych z bezpieczeństwem.  

 

1.2. Pierwsza pomoc  
 

1. Zachęcenie do przełamywania barier osobowościowych tkwiących w człowieku, 

kształtowanie aktywnych postaw wobec potencjalnych zagrożeń życia i zdrowia.  

2. Zrozumienie podmiotowej roli człowieka w kształtowaniu postaw prospołecznych.  

3. Przełamanie egoistycznych postaw wobec zagrożeń życia i zdrowia.  

4. Doskonalenie umiejętności diagnozowania sytuacji i zjawisk dotyczących zagrożeń życia 

i zdrowia.  

5. Kształtowanie umiejętności pracy w zespole.  

 

Po omówieniu materiału uczeń:  

1. Potrafi rozpoznać stany zagrożenia życia i zdrowia.  

2. Zna zasady postępowania na miejscu zdarzenia.  

3. Potrafi wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową. 



4. Zna mechanizmy powstawania i rozwoju wstrząsu pourazowego, potrafi podjąć działania 

ograniczające rozwój wstrząsu.  

5. Zna zasady udzielania pierwszej pomocy przy zasłabnięciach i omdleniach.  

6. Potrafi zaopatrzyć uraz zgodnie z procedurą oraz wybranym sposobem zatamować 

intensywne krwawienie.  

7. Potrafi udzielić pierwszej pomocy osobom wychłodzonym.  

8. Zna zasady postępowania przy odmrożeniach, udarze cieplnym i oparzeniach.  

9. Potrafi udzielić pierwszej pomocy w przypadku zadławień.  

10. Potrafi rozpoznać złamanie proste i powikłane, zna zasady ich unieruchamiania.  

11. Potrafi rozróżnić skręcenie od zwichnięcia i zaopatrzyć ten uraz.  

12. Wie, co to jest pozycja bezpieczna i jak ją stosować w zależności od urazu.  

13. Zna sposoby ewakuacji poszkodowanych i potrafi z nich korzystać.  

 

1.3. Bezpieczeństwo narodowe i ochrona ludności  
 

1. Kształtowanie postawy poszanowania prawa nakładającego na obywatela powinności 

obronne, w tym udział w działaniach wspólnych z Organizacją Traktatu 

Pólnocnoatlantyckiego (NATO) i w wydzielonych siłach Unii Europejskiej (UE).  

2. Zapoznanie ucznia z ideami traktatu waszyngtońskiego oraz wspólnej polityki 

zagranicznej i bezpieczeństwa propagującymi postawy patriotyczne.  

 

Po omówieniu materiału uczeń:  

1. Zna podstawowe dokumenty związane z bezpieczeństwem narodowym.  

2. Rozumie istotę interesów narodowych.  

3. Potrafi wyjaśnić skład i zadania systemu obronnego Rzeczypospolitej Polskiej.  

4. Potrafi przedstawić i scharakteryzować Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP).  

5. Potrafi wymienić rodzaje SZ RP, wojsk i służb.  

6. Potrafi omówić rodzaje służby wojskowej oraz znaczenie Narodowych Sił Rezerwowych 

dla bezpieczeństwa państwa.  

7. Potrafi wymienić obowiązki administracji rządowej i samorządowej oraz obywateli w 

zakresie powinności obronnych.  

8. Potrafi wymienić i uzasadnić rolę politycznych i polityczno-militarnych organizacji 

gwarantujących bezpieczeństwo państwa polskiego.  

9. Potrafi omówić podstawowe zasady międzynarodowego prawa humanitarnego 

konfliktów zbrojnych, w tym:  

 rolę i zadania Obrony Cywilnej Kraju,  

 zasady ochrony ludności cywilnej podczas wojny i okupacji,  

 rolę i zadania Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego 

Półksiężyca,  

 problemy ścigania i karania za zbrodnie wojenne,  

 zasady ochrony dóbr kultury.  

10. Potrafi omówić zasady ewakuacji ludności cywilnej z terenów zagrożonych.  

11. Potrafi opisać polskie obiekty znajdujące się na Liście Światowego Dziedzictwa 

Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.  



2. Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 

 

a) odpowiedź ustna - obejmuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji. 

b) kartkówka - obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji i nie wymaga zapowiadania. 

c) sprawdzian –odpowiedź pisemna z określonej wcześniej partii materiału lub działu, 

zapowiadany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

d) zeszyt ćwiczeń- ocena za wykonanie określonej partii zadań w zeszycie ćwiczeń, 

minimum raz w semestrze. 

e) udział w konkursach, zawodach itp. 

 

W przypadku sprawdzianów pisemnych lub kartkówek przyjmuje się skalę punktową 

przeliczoną na oceny cyfrowe wg kryteriów: 

 

 

Lp  Oceny Procent udziału punktów 

1 Niedostateczny (1)  

 

                  0-29 % 

 

2 Dopuszczający (2) 

 

                  30-50% 

3 Dostateczny (3) 

 

                  51-75% 

4 Dobry (4) 

 

                  76-90% 

5 Bardzo dobry (5) 

 

                   91-100% 

6 Celujący ( 6) 

 

Odpowiedź wykracza poza 

wymagania programowe 

 

 

3. Formy poprawy oceny, wystawienie oceny semestralnej i końcowej: 

 

a) Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch tygodni 

b) Uczeń ma możliwość jednorazowej poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu, 

kartkówki w formie i terminie ustalonym z nauczycielem 

c) Wystawienie oceny semestralnej i na koniec roku szkolnego dokonywane jest na 

podstawie ocen cząstkowych 

 

4. Kryteria dla danej oceny: 

 

    Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który: 

 

* Nie opanował wiadomości i umiejętności wymaganych na ocenę dopuszczającą 

 

    Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien: 

       

* 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 itp.; 



* Wykonywać samodzielnie lub z pomocą nauczyciela proste ćwiczenia i polecenia; 

* Współpracować w zespole przy wykonywaniu zadań praktycznych; 

* Ze sprawdzianów  otrzymywać 30-50% punktów możliwych do uzyskania; 

 

    Na ocenę dostateczną uczeń powinien: 

 

*  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 51-75% punktów możliwych do uzyskania; 

 

   Na ocenę dobrą uczeń powinien: 

 

*   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 76-90% punktów możliwych do uzyskania; 

 

   Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien: 

 

*  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 91-100% punktów możliwych do uzyskania; 

* Uczestniczyć w konkursach i zawodach właściwych dla przedmiotu i uzyskiwać 

wyróżniające wyniki na poziomie szkolnym; 

 

Na ocenę celującą uczeń powinien: 

 

 

*  Wykazywać szczególne zainteresowanie przedmiotem i literaturą popularnonaukową; 

* 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 



 

 

  

  
 

 

 

 


