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Przedmiotowe Zasady Oceniania opracowane zostały na podstawie: 

 Program nauczania przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa, Szkoła podstawowa 

Klasa 8, Autor: Bogusława Breitkopf . 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 373). 

 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej – Edukacja dla 

bezpieczeństwa 

 Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Łęgajnach. 

 

 

 

 

 

 

 



Cele przedmiotowego systemu oceniania. 

 Sprawdzenie poziomu opanowania wiedzy i zdobytych umiejętności. 

 Mobilizowanie ucznia do dalszej pracy. 

 Stymulowanie rozwoju ucznia. 

 Dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach, 

specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

 Diagnozowanie poziomu nauczania. 

Ogólne kryteria oceny 

 Ocena niedostateczna: uczeń nie zna podstawowych pojęć i terminów; nie jest w 

stanie nawet przy pomocy nauczyciela wykonać prostych zadań; nie wykazuje się 

zaangażowaniem. Nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych 

programem nauczania, nie potrafi, nawet przy znacznej pomocy nauczyciela, 

korzystać z prostych środków dydaktycznych, 

  Ocena dopuszczająca: uczeń zna najprostsze pojęcia; wymienia podstawowe fakty 

dotyczące omawianego tematu. Pamięta wiadomości konieczne do elementarnej 

orientacji w treściach danego działu tematycznego i z pomocą nauczyciela je odtwarza 

 Ocena dostateczna: uczeń zna podstawowe pojęcia i terminy; wykonuje zadania o 

średnim stopniu trudności.  

 Ocena dobra: nie opanował całego materiału określonego programem nauczania, ale 

nie utrudnia mu to poznawania wiedzy, 

- poprawnie posługuje się źródłami informacji, 

- umie formułować wypowiedzi ustne i pisemne. 

- uczeń angażuje się w odgrywanie ról, gry symulacyjne 

 Ocena bardzo dobra: Uczeń opanował w pełnym stopniu wiadomości i umiejętności 

przewidziane programem nauczania, 

- sprawnie, samodzielnie posługuje się różnymi źródłami wiedzy, 

- rozumie i poprawnie stosuje poznaną terminologię, 

-samodzielnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne na określony temat, 

wykorzystując wiedzę zdobytą w szkole i samodzielnie, 

- potrafi współpracować w grupie, 

- aktywnie uczestniczy w lekcjach, 

- poprawnie i sprawnie wykonuje ćwiczenia praktyczne i inne zadania 



 Ocena celująca: uczeń wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem, 

Wykonuje zadania dodatkowe. Po uzgodnieniu z nauczycielem uczestniczy w 

konkursach i zawodach właściwych dla przedmiotu i uzyskuje wyróżniające wyniki, 

godnie reprezentując szkołę; 

Szczegółowe kryteria oceny: 

Klasa 8 

Metody sprawdzania osiągnięć uczniów 

 Kartkówki ( 5 - 15 min. ) obejmujące zakres materiału z trzech ostatnich lekcji, mogą 

być niezapowiedziane 

 Sprawdziany/testy (30 min) podsumowujące poszczególne działy, poprzedzone są 

lekcją powtórzeniową z podaniem zakresu materiału. Zapowiedziane z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem 

 Umiejętności doskonalone w domu- praca domowa 

 Dodatkowe prace (wypracowania, prezentacje, projekty, gazetki itd.) 

 Aktywność na lekcji (za 5 plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, za 3 minusy, 

ocenę niedostateczną) 

 Gry symulacyjne, prace zespołowe 

 Sprawdzanie umiejętności praktycznych. Zapowiedziane z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem 

Z ważnych przyczyn uczeń może być dwukrotnie nieprzygotowany do zajęć w ciągu 

semestru. Nieprzygotowanie uczeń zgłasza na początku zajęć, podczas sprawdzania 

obecności. Po wyczerpaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde 

nieprzygotowanie ocenę niedostateczną. 

 Nauczyciel obniża wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do ucznia, u 

którego stwierdzono deficyty rozwojowe i choroby uniemożliwiające sprostanie wymaganiom 

programowym, potwierdzone orzeczeniem Poradni Psychologiczno Pedagogicznej lub opinią 

lekarza – specjalisty. Podczas oceniania uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych 

uwzględniane będą ich indywidualne możliwości. 

– w ocenianiu uczniów z dysfunkcjami uwzględnione zostają zalecenia poradni: 

 wydłużenie czasu wykonywania ćwiczeń praktycznych, 

https://drive.google.com/open?id=1tQwuAjLUJpfNUc-ERqVB7ogdmP44BXeL


 możliwość rozbicia ćwiczeń złożonych na prostsze i ocenienie ich wykonania 

etapami, 

 branie pod uwagę poprawności merytorycznej wykonanego ćwiczenia, a nie jego 

walorów estetycznych, 

 obniżenie wymagań dotyczących estetyki wykonywanych zadań, 

 możliwość udzielenia pomocy w przygotowaniu pracy dodatkowej. 

Skala oceniania prac klasowych i kartkówek: 

% poprawnych odpowiedzi: Ocena: 

96 – 100 % Celująca 

85 – 95 % Bardzo dobra 

70 – 84 % Dobra 

50 – 69 % Dostateczna 

31 – 49 % Dopuszczająca 

0 – 30 % Niedostateczna 

 

Sposoby informowania uczniów i rodziców o indywidualnych osiągnięciach 

 Uczeń jest na bieżąco informowany o otrzymywanych ocenach.  

 Każda ocena jest jawna. Uczeń ma prawo wiedzieć za co i jaką ocenę otrzymał.  

 Rodzice są informowani o osiągnięciach swoich dzieci podczas zebrań ogólnych, 

które odbywają się w terminach ustalonych w kalendarzu roku szkolnego 

 W zależności od potrzeb przeprowadzane są: rozmowy indywidualne, rozmowy 

telefoniczne, wpisywane uwagi do zeszytu przedmiotowego ucznia informujące 

rodziców o postępach i trudnościach w nauce ich dzieci.  

 Zarówno uczeń jak i rodzice mają prawo do obejrzenia prac pisemnych oraz ocen 

cząstkowych w dzienniku. 

 Uczeń i rodzice są informowani o zagrożeniu oceną niedostateczną zgodnie z 

ustalonym kalendarzem roku szkolnego. 

Sposoby korygowania niepowodzeń szkolnych 

W razie nieobecności lub niezaliczenia ww form aktywności nauczyciel podaje 

możliwe terminy odrobienia zaległości lub poprawy otrzymanej oceny. Uczniowie mają dwa 



tygodnie na poprawę niezadawalającej oceny. Do dziennika obok oceny uzyskanej 

poprzednio wpisuje się ocenę uzyskaną z poprawy 

 


