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Przedmiotowy System Oceniania opracowany jest zgodnie 

z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. Obejmuje ocenę wiadomości, 

umiejętności i postaw uczniów. 

1. 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.  

2. Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 

1. Odpowiedź ustna – kilka razy w semestrze, obejmuje znajomość materiału z 

pięciu ostatnich lekcji; w przypadku lekcji powtórzeniowych – z całego działu. 

Odpowiedź oceniana jest pod względem rzeczowości, prezentowania 

wypowiedzi i posługiwania się językiem przedmiotu, stosowania odpowiedniej 

argumentacji podczas dyskusji. Wskazane jest, aby odpowiedź ucznia była 

połączona z wykonywaniem innych czynności, np. analizą materiałów 

źródłowych (rysunków, schematów, wykresów, diagramów, itp.).  

2. Kartkówka – obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji i nie wymaga 

wcześniejszego zapowiadania.  



 

3. Sprawdzian – odpowiedź pisemna z określonej wcześnie partii materiału lub 

działu, zapowiadany, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.  

4. Ocena pracy wykonanej przez ucznia.  

5. Udział w zawodach.  

6. Aktywność na lekcji.  

7. Prace dodatkowe – schematy, plansze, wykresy, rysunki, krzyżówki, 

diagramy.  

W przypadku sprawdzianów pisemnych lub kartkówek przyjmuje się skalę 

punktową przeliczoną na oceny cyfrowe wg kryteriów:  

100% - 95% - ocena bardzo dobra  

94% - 75% - ocena dobra  

74% - 51% - ocena dostateczna 50% - 30% - ocena dopuszczająca  

29% - 0% - ocena niedostateczna  

 

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

1. Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch tygodni.  

2. Uczeń ma możliwość jednorazowej poprawy oceny niedostatecznej ze 

sprawdzianu w formie i terminie ustalonym z nauczycielem w ciągu dwóch 

tygodni. 

3. Do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio ze sprawdzianu wpisuje się 

ocenę poprawioną. 

4. Jeżeli uczeń otrzyma ocenę niedostateczną ze sprawdzianu lub w nim nie 

uczestniczył, ma obowiązek zdać materiał w terminie uzgodnionym z 

nauczycielem w ciągu dwóch tygodni. 

5. Jeżeli uczeń nie przystąpi do sprawdzianu w pierwszym terminie ani w 

terminie dodatkowym, to uzyskuje on ocenę niedostateczną.  

6. Oceny z kartkówek również ·podlegają poprawie.  



 

7. Uczeń ma prawo raz w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji, jeżeli 

tego faktu nie zgłosi na początku lekcji może otrzymać ocenę niedostateczną 

(przez nieprzygotowanie do lekcji rozumiane jest: nieprzygotowani do 

kartkówki, brak pracy, brak ćwiczeń).  

8. Ocena semestralna jest wystawiana na podstawie ocen cząstkowych 

według następujących kryteriów ważności: sprawdzian, kartkówka, 

odpowiedz ustna, praca domowa, aktywność na lekcji. Ocena końcowo 

roczna uwzględnia ocenę za semestr I. 

 

4. Sposoby informowania uczniów  

Na pierwszej godzinie lekcyjnej uczniowie są zapoznawani z Przedmiotowym 

Systemem Oceniania. 

Wymagania na poszczególne oceny są udostępniane wszystkim uczniom. 

Wszystkie oceny oparte o opracowane kryteria są jawne zarówno dla ucznia jak 

i jego rodziców.  

5. Sposoby informowania rodziców  

O ocenach cząstkowych informuje się rodziców na zebraniach rodzicielskich lub 

w czasie indywidualnych spotkań z rodzicami, udostępniając zestawienie ocen. 

Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej nauczyciel informuje ucznia (i za jego pośrednictwem rodziców) 

o przewidywanej dla niego ocenie klasyfikacyjnej.  

6. 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, 

urządzenia itp.;  



 

- Wykonywać samodzielnie lub z pomocą nauczyciela proste ćwiczenia i 

polecenia;  

- Współpracować w zespole przy wykonywaniu zadań praktycznych;  

- Ze sprawdzianów testowych otrzymywać 40-49% 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 50-65% 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 66-80% punktów możliwych do 

uzyskania;  

Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien wypełniać wymagania takie jak na 

ocenę dobrą i ponadto: 

- 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 81-90% punktów możliwych do 

uzyskania;  

- Uczestniczyć w konkursach i zawodach właściwych dla przedmiotu i 

uzyskiwać wyróżniające wyniki na poziomie szkolnym; 

Na ocenę celującą uczeń powinien wypełniać wymagania takie jak na ocenę 

bardzo dobrą i ponadto:  

- 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. 

- inicjuje dyskusję, przedstawia własne koncepcje rozwiązań, działań, 

przedsięwzięć. 

 



 

Poziomy wymagań dla edukacji dla bezpieczeństwa „ Myślę i działam 

bezpiecznie” wyd. Nowa Era 

 

Ocena celująca 

Uczeń potrafi: 

 opisać zagrożenia zdrowia i życia człowieka spowodowanego przez 

zagrożenia naturalne w regionie i w Polsce w ostatnich latach, 

 wymienić podstawowe źródła zagrożeń chemicznych i radiacyjnych, 

 scharakteryzować zagrożenia, które miały miejsce w regionie i w Polsce i 

 przedstawi propozycje zapobiegania im w przyszłości, 

 przygotować wywiad z przedstawicielami Straży Miejskiej o 

zagrożeniach w najbliższej okolicy i działań zapobiegawczych, 

 przygotować wywiad z przedstawicielami Policji o zagrożeniach 

wypadkami i katastrofami komunikacyjnymi w najbliższej okolicy i 

działań zapobiegawczych, 

 zaprojektować działania w swoim środowisku likwidujące zagrożenia 

pożarowe. 

 przygotować wywiad z przedstawicielami Straży Pożarnej o zagrożeniach 

pożarem i działań zapobiegawczych, 

 opracować instrukcję ppoż. konkretnego obiektu, 

 wymienić czynności, które należy podjąć po ustąpieniu powodzi, 

 wymienić struktury centralne i lokalne zarządzania kryzysowego w 

przypadku powodzi, 

 uzasadnić rozmieszczenie tablic i znaków bezpieczeństwa w miejscu 

zamieszkania i nauki, 

 potrafi zaproponować sposoby zapobiegania skażeniom chemicznym, 

 przedstawić funkcjonowanie obrony cywilnej w poszczególnych 

państwach europejskich, 

 przedstawić zasady ewakuacji ludności, zwierząt z terenów zagrożonych,  

 potrafi wyjaśnić sposoby zaopatrzenia ludności ewakuowanej w wodę i 

żywność, 

 przedstawić ogólne schematy ratunkowe oraz łańcuch ratunkowy, 

 ustalić i eliminować realne i potencjalne zagrożenia dla ratownika i 

poszkodowanego w miejscu wypadku, 



 

 przedstawić najważniejsze zadania ratownicze do czasu przyjazdu 

pogotowia, 

 wymienić zasady obowiązujące w wypadku masowym, 

 wyjaśnić jakie warunki muszą być zachowane przy RKO i PPŻ u 

porażonych   prądem, przy podtopieniu / utonięciu i u kobiety ciężarnej, 

 postępować według schematu ratunkowego, 

 dokonać badania w celu rozpoznania rodzaju urazów i stanu 

poszkodowanego, 

 przedstawić schemat postępowania przy krwotoku tętniczym i żylnym, 

 wykonać niezbędne czynności przeciwwstrząsowe w różnych sytuacjach, 

 udzielić pomocy przy zwichnięciach i skręceniach połączonych z innymi 

urazami wykorzystując łańcuch ratowniczy, 

 udzielić pomocy przy złamaniach połączonych z innymi urazami 

wykorzystując łańcuch ratowniczy, 

 dostosować postępowanie do rodzaju zatrucia i drogi wnikania zgodnie ze 

schematem postępowania ratowniczego, 

 dostosować postępowanie do rodzaju zatrucia i drogi wnikania zgodnie ze 

schematem postępowania ratowniczego, 

 wyjaśnić skutki ogólne oparzeń i zagrożenia z tym związane, 

 zaproponować działania przeciwwstrząsowe przy oparzeniach, 

 wyjaśnić zagrożenia związane z brakiem udzielenia pomocy osobie z 

napadem drgawkowym, napadem duszności, zawałem serca, udarem 

mózgu, 

 zdiagnozować i udzielić pomocy poszkodowanym w nagłych 

zachorowaniach zgodnie ze schematem ratowniczym, 

 

Ocena bardzo dobra 

Uczeń potrafi: 

 opisać skutki zagrożeń dla ludności, infrastruktury i gospodarki kraju 

spowodowane przez klęski żywiołowe, 

 wyjaśnić istotę zagrożeń towarzyszących rozwojowi cywilizacji, 

 potrafi zaproponować działania zapobiegawcze, 

 przedstawić sposoby zapobiegania degradacji środowiska w regionie, 

 zaproponować własne sposoby przeciwdziałania i unikania zagrożeniom, 



 

 opisać środki i sprzęt gaśniczy oraz przedstawić zasady ich stosowania 

podczas pożaru, 

 przedstawić sposoby ratowania ludzi i zwierząt z pożaru, 

 scharakteryzować elementy profilaktyki przeciwpożarowej, 

 omówić istotę różnych zagrożeń pożarowych, 

 dokonać analizy lokalnych zagrożeń związanych z wodą, 

 sporządzić indywidualny plan postępowania na wypadek lokalnych 

zagrożeń hydrologicznych, 

 wyjaśnić, dlaczego należy dążyć do jednoznacznego rozumienia 

informacji o niebezpieczeństwie, 

 zna zasady postępowania w przypadku awarii instalacji chemicznej, 

środka transportu lub rozszczelnienia zbiorników z substancjami 

toksycznymi, 

 scharakteryzować regulacje prawne ochrony i obrony cywilnej, 

 wyjaśnić zasady zachowania się po ogłoszeniu poszczególnych alarmów, 

 scharakteryzować poszczególne ogniwa łańcucha ratunkowego oraz ich 

rolę i znaczenie, 

 uzasadnić konieczność udzielania pomocy w sytuacji zagrożenia życia, 

 wie kiedy i jak ułożyć osobę nieprzytomną w pozycji bezpiecznej z 

pozycji zastanej, 

 wymienić zagrożenia związane z brakiem przytomności i sposób 

postępowania zapobiegających wystąpieniu, 

 postępować według schematu ratunkowego, 

 wykonać resuscytację przez jedną i dwie osoby na fantomie, 

 przedstawić objawy porażenia prądem i piorunem oraz wie jak należy 

udzielać pomocy, 

 udzielić pierwszej pomocy zgodnie ze schematem ratowniczym, 

 wymienić sposoby tamowania krwotoków zewnętrznych, 

 wymienić sposoby tamowania krwotoków wewnętrznych wykorzystać 

podręczne środki unieruchamiające i różne sposoby postępowania, 

 dostosować właściwe czynności ratownicze do rodzaju urazu i sytuacji 

dostosować postępowanie do rodzaju zatrucia i drogi wnikania, 

 udzielić pomocy doraźnej w zatruciach różnymi drogami i w różnych 

sytuacjach, 

 udzielić pierwszej pomocy przy oparzeniu dostosowując sposób 

postępowania do sytuacji postępując według schematu ratunkowego, 



 

 udzielić pierwszej pomocy przy odmrożeniu dostosowując sposób 

postępowania do sytuacji postępując według schematu ratunkowego, 

 ustalić, co się stało w miejscu wypadku, 

 rozpoznać zagrożenia związane z brakiem udzielenia pomocy osobie z 

napadem drgawkowym, napadem duszności, zawałem serca, udarem 

mózgu, 

 

Ocena dobra 

Uczeń potrafi: 

 uzasadnić zasady postępowania w rejonach klęsk żywiołowych, 

 wymienić źródła zagrożeń ekologicznych w regionie, 

 opisać zasady zachowania się podczas wystąpienia zagrożeń, 

 opisać zasady zachowania się podczas wypadków i katastrof, 

 komunikacyjnych podać elementy trójkąta spalania, wie jakie warunki 

muszą by spełnione, aby nastąpił proces spalania, 

 określić czym zajmuje się ochrona przeciwpożarowa, 

 opisać zasady ratowania ludzi, zwierząt i mienia, 

 określić stopień zagrożenia pożarowego we własnym domu, 

 opisać znaczenie wody w życiu człowieka, 

 wskazać podstawowe czynności biernej ochrony przeciwpowodziowej, 

 wskazać lokalne zagrożenia powodziowe, 

 opisać znaczenie znaków ewakuacyjnych, ochrony przeciwpożarowej , 

BHP, 

 wie jakie mogą być zastępcze środki ochrony dróg oddechowych i skóry, 

 wymienić i opisać elementy systemu krajowego ratownictwa przedstawić 

obowiązki osób podlegających ewakuacji, 

 udrożnić drogi oddechowe u poszkodowanych w różnych wypadkach, 

 dokonać badania w celu rozpoznania rodzaju urazów i stanu 

poszkodowanego, 

 scharakteryzować poszczególne ogniwa łańcucha ratunkowego oraz ich 

rolę i znaczenie, 

 rozpoznać zaburzenia funkcji życiowych, 

 udrożnić drogi oddechowe u poszkodowanych w różnych wypadkach, 

 podać ogólny schemat postępowania w omdleniu, padaczce i braku 

przytomności, 



 

 rozpoznać oznaki zatrzymania oddechu i krążenia, 

 wykonać różne metody sztucznego oddychania udzielać pomocy w 

wypadku porażenia prądem, 

 wyjaśnić jakie są objawy porażenia prądem elektrycznym, 

 wykonać opatrunek uciskowy, 

 dostosować postępowanie oraz rodzaj opatrunku do rodzaju rany i 

sytuacji, 

 rozróżnić rodzaj urazu na podstawie objawów, 

 scharakteryzować poszczególne urazy kostno – stawowe, 

 rozpoznać typowe zatrucia na podstawie objawów i okoliczności, 

 ocenić stan poszkodowanego i stopień zagrożenia w różnych zatruciach, 

 opisać skutki działania niskiej i wysokiej temperatury na organizm 

ludzki;, 

 udziela pomocy osobie poszkodowanej przy oparzeniu termicznym, 

 obliczyć rozległość oparzenia, 

 rozpoznać oznaki zawału serca, duszności, epilepsji; omdlenia, 

 nieść pomoc osobom, które doznają zawału serca, ataku duszności lub 

epilepsji, 

 

Ocena dostateczna 

Uczeń potrafi: 

 scharakteryzować zagrożenia spowodowane przez siły natury, 

 wyjaśnić pojęcia dziury ozonowej, efektu cieplarnianego, kwaśnych 

deszczy, 

 porównuje zagrożenia występujące w Polsce i w regionie zamieszkania, 

 opisać zagrożenia współczesnej młodzieży i nazwy instytucji 

prowadzących działalność profilaktyczną, 

 opisać zjawiska patologiczne występują wśród dzieci i młodzieży, 

 podać zasady poruszania się po drodze poza terenem zabudowanym, 

 wymienić przyczyny powstawania pożarów, 

 zna różnicę pomiędzy pożarem i klęską żywiołową, 

 omówić sposoby ochrony na wypadek pożaru, 

 dokonać podziału pożarów ze względu na rodzaj palącego się materiału, 

 opisać zagrożenia, jakie stwarza woda, 

 wymienić rodzaje znaków bezpieczeństwa, 



 

 podać znaczenie poszczególnych rodzajów znaków, 

 opisać znaczenie oznakowanie substancji toksycznych i biologicznych , 

 wymienić powinności obywatelskie w zakresie ochrony i obrony 

cywilnej, 

 wymienić rodzaje alarmów i sygnałów alarmowych oraz systemy 

alarmowania i informowania ludności, 

 sprawdzić oddech, określić go, 

 przedstawić ogólne schematy ratunkowe oraz łańcuch ratunkowy , 

 wymienić przyczyny omdlenia oraz braku przytomności, 

 wymienić stany bezpośredniego zagrożenia życia, objawy śmierci 

klinicznej i biologicznej, 

 ułożyć poszkodowanego, zna miejsce ucisku, jego częstotliwość i 

głębokość, 

 podać warunki bezpieczeństwa ratownika przy udzielaniu pierwszej 

pomocy osobie porażonej prądem elektrycznym, 

 wymienić przyczyny omdlenia oraz braku przytomności, 

 wymienić rodzaje krwotoków, 

 rozróżnić rodzaj krwotoku na postawie objawów, 

 opisać zastosowanie podręcznych środków do unieruchomienia kończyn 

dolnych i górnych, 

 określić ogólne zasady udzielania pomocy przy złamaniach, 

 wymienić najczęstsze przyczyny zatruć i rodzaje trucizn, 

 podać ogólne sposoby usuwania trucizn i nieswoiste odtrutki, 

 wymienić przyczyny i rodzaje urazów termicznych, 

 rozpoznać rodzaj i stopień oparzenia na podstawie objawów, 

 udzielić pomocy poszkodowanemu z zawałem serca, 

 udzielić pomocy poszkodowanemu napadem drgawkowym, 

 

Ocena dopuszczająca 

 wymienić naturalne zagrożenia czasu pokoju, 

 wymienić zagrożenia związane z działalnością człowieka, 

 wymienić zagrożenia związane z działalnością człowieka, 

 opisać zagrożenia współczesnej młodzieży, 

 podać definicję pożaru, 

 pokazać miejsca gdzie znajduje się podręczny gaśniczy w szkole, 

 zna znaki ewakuacyjne, 



 

 wezwać telefonicznie pomoc do gaszenia pożaru, 

 określić, jakie substancje można gasić wodą, a jakie nie, 

 opisać zagrożenia związane z powodzią, 

 wymienić czynności podczas ewakuacji powodziowej, 

 nazwać tablice i znaki bezpieczeństwa, 

 opisać, czym wyróżniają się tablice i znaki BHP, 

 określić podstawowe zadania ochrony i obrony cywilnej, 

 wyjaśnić znaczenie pojęć: odkażanie, dezaktywacja, dezynfekcja, 

deratyzacja, dezynsekcja, 

 podać ogólny schemat zgłaszania wypadku, 

 podać prawidłowe wartości tętna i oddechu u człowieka dorosłego i 

dziecka, 

 wymienić czynności wchodzące w zakres pierwszej pomocy, 

 podać pojęcie pierwszej pomocy i jej cele , 

 wskazać miejsce wykonywania masażu serca, 

 rozpoznaje oznaki zatrzymania oddechu i krążenia, 

 wymienić czynności wchodzące w zakres pierwszej pomocy, 

 zdefiniować pojęcia krwotoku, 

 zdefiniować pojęcia wstrząsu, 

 udzielić pierwszej pomocy w przypadku złamania, zwichnięcia, skręcenia, 

 wymienić rodzaje urazów kostno - stawowych i ich objawy, 

 zdefiniować podstawowe pojęcia, 

 wymienić drogi wnikania trucizn do organizmu, 

 wymienić źródła zagrożeń urazami termicznymi, 

 podać stopienie oparzenia, 

 udzielić pomocy poszkodowanemu przy omdleniu, 

 udzielić pomocy poszkodowanemu krwotokiem z nosa 

Ocena niedostateczna 

 pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć, 

 nie opanował wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań koniecznych, 

 niezbędnych do dalszego kształcenia, 

 nie potrafi wykonać prostego polecenia, 

 wykazuje się brakiem systematyczności i chęci do nauki, 

 nie interesuje się przedmiotem, 


