
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  

Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA 

obowiązuje od 1 września 2022r. 

 

Przedmiotowe zasady oceniania (PZO) z EDB został opracowane w oparciu o 

wewnątrzszkolne zasady oceniania uczniów w VIII LO w Łodzi. Z PZO uczeń zapoznawany 

jest na początku września (na pierwszych zajęciach).  

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczyciela 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do 

wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej.  

 

Ocenianiu podlegają: 

 zakres opanowanych wiadomości, 

 rozumienie nauczanego materiału, 

 umiejętność stosowania wiedzy 

 umiejętności praktyczne. 

 

Postępy ucznia w nauce są oceniane systematycznie w ciągu całego półrocza (roku). 

Oceny są zawsze jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych). Ocenę półroczną 

ustala się na podstawie minimum 3 ocen cząstkowych, biorąc pod uwagę wagi tych ocen. 

Ocena roczna jest średnią ważoną z półrocza I i II pod warunkiem zaliczenia obydwu 

semestrów. W szczególnym przypadku przy wystawianiu oceny końcoworocznej, nauczyciel 

może postawić ocenę wyższą niż na to wskazuje średnia, widząc wyraźną poprawę w pracy 

ucznia w II półroczu. 

 

Sposób przeliczania średniej ważonej na oceny śródroczne lub roczne: 

 

Wartość średniej 

ważonej 
Ocena 

Od 1,80 dopuszczający 

Od 2,75 dostateczny 

Od 3,70 dobry 

Od 4,65 bardzo dobry 

Od 5,20 celujący 

 

Oceny śródroczne i roczne wystawia się według następującej skali:  

 stopień celujący (cel) – 6  



 stopień bardzo dobry (bdb) – 5  

 stopień dobry (db) – 4  

 stopień dostateczny (dst) – 3  

 stopień dopuszczający (dop) – 2  

 stopień niedostateczny (ndst.) – 1  

 

Wymagania na poszczególne oceny: 

Ocenę „celujący” otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności znacznie 

wykraczające poza program nauczania w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne 

uzdolnienia - lub biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje 

rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania 

klasy - lub osiąga sukcesy w konkursach. Posiada certyfikaty z ratownictwa. Proponuje 

własne innowatorskie rozwiązania. 

Ocenę „bardzo dobry” otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy                      

i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie oraz sprawnie 

posługuje się wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne 

ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań                    

i problemów w nowych sytuacjach. Jest aktywny na zajęciach. Bezbłędnie wykonuje 

czynności ratownicze, koryguje błędy kolegów. Odpowiednio wykorzystuje sprzęt i środki 

ratownicze. 

Ocenę „dobry” otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności 

określone programem nauczania w danej klasie oraz samodzielnie rozwiązuje (wykonuje) 

typowe zadania teoretyczne i praktyczne o wyższym niż średni stopniu trudności. Dobrze 

wykonuje czynności ratownicze. Umie dobrać potrzebny sprzęt i środki ratownicze. 

Ocenę „dostateczny” otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe elementy 

programu pozwalające na podjęcie w otoczeniu działań ratowniczych i zabezpieczających. 

Samodzielnie wykonuje proste zadania w trakcie zajęć. Przejawia przeciętną aktywność. 

Ocenę „dopuszczający” otrzymuje uczeń, który rozwiązuje (wykonuje) zadania 

teoretyczne i praktyczne, o niewielkim stopniu trudności. Przy pomocy nauczyciela wykonuje 

proste polecenia wykorzystując podstawowe umiejętności. 



Ocenę „niedostateczny” otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i 

umiejętności określonych w podstawie programowej przedmiotu nauczanego w danej klasie, 

nie jest w stanie samodzielnie rozwiązać (wykonać) zadań o elementarnym stopniu trudności.  

 

Wagi ocen cząstkowych: 

 wagę x 3 mają oceny za: sprawdziany, sprawdziany umiejętności, finał konkursu, 

 wagę x 2 mają oceny za: kartkówki, za odpowiedź ustną, umiejętności praktyczne.  

 wagę x 1 mają oceny za: projekty, udział w konkursie, aktywność, prace domowe, 

prace w grupach, kreatywność ucznia, ćwiczenia i zadania na lekcji,  

 

Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności: 

 sprawdzian, test – materiał z jednego działu lub jego części, czas trwania do 1 godziny 

lekcyjnej,  

 kartkówka – materiał z 1-3 lekcji, czas trwania 5 - 20 minut,  

 odpowiedź ustna – materiał 1-3 lekcji,  

 aktywność – aktywny udział w lekcji,  

 praca w grupie – wykonywanie zadań, ćwiczeń w kilkuosobowych zespołach, 

 praca domowa – praca dotyczy wybranego zagadnienia (formy: referat, plakat, pomoc 

dydaktyczna, zadanie, ćwiczenia, wypowiedź ustna, prezentacja multimedialna, itp),  

 ćwiczenie – praca indywidualna ucznia lub grupy uczniów, 

 umiejętności  praktyczne- działania ratownicze i zabezpieczające 

 inna – udział w konkursie, kreatywność ucznia. 

 

Dopuszcza się możliwość wprowadzenia przez nauczyciela indywidualnego sposobu 

zdobywania ocen bieżących pod warunkiem jego zgodności z przedmiotowym systemem 

oceniania.  

 

Kryteria oceny z prac pisemnych: 

 niedostateczny plus – od 40% 

 dopuszczający – od 45% 

 dopuszczający plus – od 55% 

 dostateczny – od 60% 

 dostateczny plus – od 70% 

 dobry – od 75% 

 dobry plus – od 85% 

 bardzo dobry – od 90% 

 bardzo dobry plus– od 95% 

 celujący – 97% 

 

 

 

 



Kryteria oceniania wypowiedzi ustnych i pisemnych: 

 ocena celująca: odpowiedź wykraczająca poza przewidziany materiał nauczania, 

uczestnik konkursu, 

 ocena bardzo dobra: odpowiedź wyczerpująca i samodzielna bez błędów 

merytorycznych, 

 ocena dobra: odpowiedź mniej wyczerpująca, uczeń popełnia nieliczne błędy, 

 ocena dostateczna: odpowiedź przeciętna, uczeń popełnia istotne błędy merytoryczne, 

 ocena dopuszczająca: odpowiedź częściowa, z pomocą nauczyciela, uczeń popełnia 

poważne  błędy merytoryczne,  

 ocena niedostateczna: brak odpowiedzi, lub wypowiedź nie na temat, odpowiedź 

niesamodzielna, 

 

Prace pisemne:    

 sprawdziany zapowiadane są z minimum jednotygodniowym wyprzedzeniem, 

 kartkówki  mogą być zapowiadane i nie zapowiadane (bez zapowiedzi może się odbyć 

kartkówka z trzech ostatnich lekcji, a czas jego trwania nie może być dłuższy niż 15 

minut),  

 sprawdzone i ocenione prace nauczyciel przekazuje do wglądu uczniom lub rodzicom 

(prawnym opiekunom), a następnie przechowuje do końca roku szkolnego, 

 nieobecność ucznia na sprawdzianie winna być niezwłocznie usprawiedliwiona, 

należy przesłać na librusie usprawiedliwienie nauczycielowi przedmiotu z podaną 

przyczyną nieobecności, 

 uczeń jest zobligowany do napisania sprawdzianu w ciągu 14 dni, 

 w przypadku dłuższej nieobecności ucznia (min. 1 miesiąc) zasady popraw uzgadniane 

są indywidualnie do potrzeb, 

 nauczyciel zobowiązany jest poprawić i oddać sprawdzian w ciągu 14 dni roboczych, 

 w przypadku, gdy uczeń jest nieobecny na obowiązkowym sprawdzianie 

pisemnym/kartkówce do dziennika Librus wpisywany jest symbol „bz”, który do 

średniej ważonej liczony jest jako zero do momentu uzupełnienia braku. 

 

 uczeń ma możliwość poprawy tylko jednej słabszej oceny, wybranej przez siebie, na 

koniec półrocza.  

 

Zasady pracy na lekcji:  

 uczeń ma prawo do dodatkowych prac samodzielnych, które umożliwią mu 

poprawienie swoich wyników, 

 uczeń powinien być przygotowany do zajęć, w przypadku kiedy jest nieprzygotowany 

otrzymuje „np”, 



 uczeń ma prawo zgłosić jedno nieprzygotowanie do lekcji w ciągu półrocza (nie 

dotyczy zapowiedzianych sprawdzianów i kartkówek),  

 nieprzygotowanie należy zgłosić przed lekcją, w formie pisemnej.  

 na lekcji nie można używać telefonów komórkowych, spożywać pokarmów, 

zachowywać się niekulturalnie,  

 nauczyciel zapewnia bezpieczeństwo i komfort pracy, 

 nauczyciel dba o rozwój ucznia, 

 o postępach lub o uchylaniu się od obowiązku szkolnego informuję wychowawcę, 

rodziców, pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.   

 

Ocena obszarów aktywności: 

 rozumienie pojęć i znajomość ich definicji, 

 myślenie przyczynowo – skutkowe, 

 umiejętność wykorzystania teorii w praktyce, 

 wyszukiwanie informacji, 

 umiejętność korzystania z informacji, 

 prezentacja wyników i argumentowanie własnych opinii, 

 aktywny udział w lekcji, 

 aktywny udział w działaniach ratowniczych.   

 

Pozostałe kwestie związane z ocenianiem i klasyfikowaniem uczniów zawarte są        

w wewnątrzszkolnych zasadach ocenia.  

 



Punktowy system oceniania z EDB w klasach dwujęzycznych 

W klasach dwujęzycznych za wiedzę i umiejętności uczeń otrzymuje ocenę w postaci 

punktów. Tylko ocena śródroczna i roczna mają postać standardowych ocen szkolnych        

(w skali od 1 do 6). 

W systemie tym zamiast standardowych ocen cząstkowych wpisuje się do dziennika 

elektronicznego Librus uzyskaną przez ucznia liczbę punktów z danej pracy. 

Na koniec półrocza I i II obliczana jest średnia punktów liczona jako stosunek sumy punktów 

uzyskanych przez ucznia do sumy punktów możliwych do zdobycia. 

Ocena roczna liczona jest jako stosunek sumy wszystkich punktów uzyskanych przez ucznia 

w ciągu roku szkolnego do sumy wszystkich punktów możliwych do zdobycia. Ocenie 

podlegają te same formy sprawdzania wiedzy i umiejętności wymienione wyżej w PZO. 

Punkty przeliczane są na standardową ocenę półroczną i roczną według następującej 

skali: 

celujący–od 95% 

bardzo dobry – od 90% 

dobry – od 75% 

dostateczny – od 60% 

dopuszczający – od 45%  

Zgłaszanie nieprzygotowań  

Nieprzygotowanie może dotyczyć: braku pracy domowej, braku zeszytu oraz innych 

pomocy określonych przez nauczyciela jako niezbędnych do pracy na lekcji lub 

nieprzygotowania merytorycznego (3 ostatnie tematy lekcji). Jeżeli uczeń zgłosi 

nieprzygotowanie, a wyczerpał już przewidziany limit nieprzygotowań, lub nie zgłosi, ale 

nauczyciel zauważy jego nieprzygotowanie w trakcie trwania lekcji, uczeń otrzymuje w 

systemie oceny punktowej wpis 0 punktów na 5. Nieprzygotowania nie można zgłosić w dniu, 

w którym ma się odbyć zapowiedziany sprawdzian, zapowiedziana kartkówka oraz ustalona 

prezentacja. 

Nieobecność na zapowiedzianej pracy pisemnej 

W przypadku nieobecności ucznia na zapowiedzianej pracy pisemnej czy też 

prezentacji uczeń otrzyma w punktowym systemie oceniania 0 punktów na liczbę punktów 

przewidzianych przez nauczyciela za daną pracę. Po napisaniu pracy w terminie ustalonym 

przez nauczyciela zamiast 0 wpisane zostają punkty uzyskane przez ucznia w nowym 

terminie. 

Poprawa ocen 

W każdym półroczu uczeń ma możliwość poprawy jednej wybranej przez siebie pracy 

pisemnej. Sprawdzian umiejętności można poprawiać trzykrotnie. Do dziennika wpisywany 

jest wyższy wynik z pracy pisemnej, czy uzyskany ze sprawdzianu umiejętności, poprzedni 

ulega usunięciu. 

Aktywność na lekcji 

Uczeń za aktywność na lekcji uzyskuje plusy. Ilość plusów zamieniana jest na punkty 

Za uzyskanie pięciu plusów uczeń otrzymuje w systemie punktowym 5 punktów na 5 

punktów.  


