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WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU  

EDUKACJA DLA BEZPIE CZEŃSTWA 

Ustala się następujące kryteria ocen:  

celujący otrzymuje uczeń, który 

 posiada wiedzę obejmującą wiadomości i umiejętności wykraczające poza program 

nauczania EdB, wynikające z indywidualnych zainteresowań 

 systematycznie pracuje nad pogłębianiem wiedzy 

 umiejętnie wykorzystuje zdobyte wiadomości z literatury, programów radiowych i 

telewizyjnych oraz z Internetu 

 wykonuje nietypowe opracowania i referaty przydatne do lekcji 

 wykazuje się bogatym słownictwem oraz potrafi analizować zdarzenia 

 osiąga sukcesy w zawodach sportowo-obronnych lub w Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

 opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania 

 wykazuje zainteresowanie problematyką przedmiotu, jest aktywny na lekcjach 

 dobrowolnie wykonuje dodatkowe zadania, odpowiedzi ucznia są bogate w 

słownictwo 

 uczestniczy w zawodach sportowo-obronnych lub w Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

dobry otrzymuje uczeń, który: 

 nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, 

ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach 

programowych 

 jest aktywny na lekcji, poprawnie stosuje wiadomości 

 odpowiedzi ucznia są poprawne stylistycznie 

dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

 opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w programie nauczania w stopniu 

zadowalającym 

 potrafi wykonać łatwe zadania 

 odpowiedzi ucznia są niesamodzielne, kierowane przez nauczyciela  

dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

 posiada wiedzę obejmującą wiadomości i umiejętności łatwe, niezbędne w dalszej 

edukacji 



 w wiadomościach ucznia występują luki, odpowiedzi ucznia są niesamodzielne 

niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

 nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programowych 

przedmiotu EdB w danej klasie 

 

 

 

 Uczniowie, którzy: 

 

- ukończyli kurs pierwszej pomocy (PCK, maltański, harcerski itp.) 

- są członkami młodzieżowej drużyny Ochotniczej Straży Pożarnej 

- są członkami drużyny harcerskiej 

- są wolontariuszami 

 

otrzymują ocenę śródroczną lub końcoworoczną podwyższoną o jeden stopień, od 

wynikającej z uzyskanych w semestrze ocen. 

 

Oceny cząstkowe  

 klasówki (sprawdziany pisemne pozwalające ocenić stopień przyswojenia całego 

działu programu lub nawet wiadomości z całego semestru) 

 kartkówki (krótkie 10-15 minutowe sprawdziany pisemne z zakresu trzech ostatnich 

lekcji) 

 referaty 

 prace domowe 

 odpowiedź ustna z trzech ostatnich tematów 

 ćwiczenia praktyczne: 

 opatrywanie ran 

 zabiegi reanimacyjne na fantomie  

 aktywność ucznia na lekcji 

 zeszyt przedmiotowy 


