
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA W KLASIE 8 SP

WYMAGANIA EDUKACYJNE

I Ocenie podlegają:

wszystkie formy aktywności uczniów (wypowiedzi, czynności polecone przez nauczyciela, 
samodzielne prace np. prezentacje, albumy schematy, krzyżówki), kartkówki, sprawdziany, 
ćwiczenia praktyczne z I pomocy przedmedycznej, odpowiedzi ustne, projekt edukacyjny.

II Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania  na ocenę bardzo dobrą  oraz:
• inicjuje dyskusję,
• przedstawia własne (racjonalne) koncepcje rozwiązań, działań, przedsięwzięć,
• systematycznie wzbogaca swoją wiedzę i umiejętności,
• odnajduje analogie, wskazuje szanse i zagrożenia określonych rozwiązań,
• argumentuje w obronie własnych poglądów, 
• zdobył wiedzę wykraczającą poza podstawę programową,
• jest aktywny na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych (zawodach, konkursach),
• wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji

projektu edukacyjnego, wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych 
zadań i wykazał się umiejętnością wyciągania wniosków.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania  na ocenę dobrą  oraz:
• samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy stawiane przez nauczyciela,
• bezbłędnie wykonuje czynności ratownicze, koryguje błędy kolegów,
• odpowiednio wykorzystuje sprzęt i środki ratownicze,
• sprawnie wyszukuje w różnych źródłach informacje o sposobach alternatywnego 

działania,
• umie pokierować grupą rówieśników,
• sprawnie wykorzystuje wiedzę z innych przedmiotów do rozwiązywania zadań z 

edukacji dla bezpieczeństwa,
• był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego 

współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana 
życzliwością.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania  na dostateczną  oraz:

• samodzielnie korzysta ze wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji,
• poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo- skutkowych,
• samodzielnie wykonuje typowe zadania o niewielkim stopniu złożoności,
• podejmuje się wykonania wybranych zadań dodatkowych,
• jest aktywny w czasie lekcji,
• poprawnie wykonuje czynności ratownicze, koryguje  własne niedociągnięcia, umie 

dobrać potrzebny sprzęt i wykorzystać niektóre środki ratownicze,
• opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym.



• współpracował w zespole realizującym projekt edukacyjny, wypełniając stawiane 
przed nim i zespołem zadania.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania  na dopuszczającą  oraz:

• pod kierunkiem nauczyciela wykorzystuje podstawowe źródła informacji,
• przejawia przeciętną aktywność,
• opanował podstawowe elementy programu, pozwalające na podejmowanie  w 

otoczeniu działań ratowniczych i zabezpieczających,
• współpracował w zespole realizującym projekt edukacyjny, wypełniając stawiane 

przed nim  i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na 
prośbę lidera zespołu lub po interwencji nauczyciela. 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

• przy pomocy nauczyciela wykonuje proste polecenia, wykorzystując podstawowe 
umiejętności,

• wykazuje braki w wiedzy, ale nie umożliwiają one wykonania podstawowych 
czynności ratowniczych i działań zabezpieczających,

• nie wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były 
opóźnienia w realizacji projektu edukacyjnego.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

• nie potrafi wykonać prostych poleceń (lub odmawia ich wykonania) wymagających 
zastosowania  podstawowych  umiejętności,

• wykazuje braki w wiedzy, które uniemożliwiają  wykonanie podstawowych czynności
ratowniczych i działań zabezpieczających,

• nie uczestniczył lub odmówił przystąpienia do realizacji projektu edukacyjnego lub 
nie wywiązywał się ze swoich obowiązków mimo rozmów z członkami zespołu i 
nauczycielem, a jego postawa była lekceważąca zarówno w stosunku do członków 
zespołu, jak i nauczyciela.

Progi punktowe stosowane przy ocenianiu sprawdzianów, kartkówek i innych wytworów
uczniowskich.

Przedział %
OCENAod do

96 100 celujący
91 95 bardzo dobry+
82 90 bardzo dobry 
76 81 dobry +
65 75 dobry 
60 64 dostateczny +
51 59 dostateczny 



47 50 dopuszczający +
38 46 dopuszczający 
0 37 niedostateczny
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