
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 

 
Na początku roku szkolnego uczniowie są informowani przez nauczyciela przedmiotu o zakresie 
wymagań obowiązujących  w danym roku szkolnym  oraz o sposobie i zasadach oceniania. 
 
Ocenie podlegają następujące obszary aktywności uczniów: 

• wiedza teoretyczna objęta podstawą programową  
• stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych  
• aktywność na zajęciach  
• wkład pracy, zaangażowanie w podejmowane działania  
• praca w grupie  
• przygotowanie się do zajęć  
• udział w konkursach 

 
Najczęściej stosowane sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów: 

• formy ustne: odpowiedzi, aktywność na zajęciach, prezentacja  
• formy praktyczne:  ćwiczenia praktyczne (indywidualne, zespołowe), 
• formy pisemne: sprawdziany (zapowiedziane) i kartkówki (niezapowiedziane) 
• obserwacja pracy uczniów  

 
Umowy i uzgodnienia: 
1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 
2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia.  
3. Sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, ćwiczenia oraz inne formy sprawdzania wiedzy i            
umiejętności są obowiązkowe.  
4. W semestrze nauczyciel może przeprowadzić dwa sprawdziany pisemne (zapowiedziane) oraz           
cztery kartkówki, które nie muszą być zapowiedziane.  
5. Uczeń, który był nieobecny na sprawdzianie lub kartkówce, powinien go zaliczyć w ciągu dwóch               
tygodni od dnia powrotu do szkoły  w terminie uzgodnionym z nauczycielem.  
6. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną ze sprawdzianu, jest zobowiązany ją poprawić w             
ciągu dwóch tygodni od dnia oddania sprawdzonych prac w terminie uzgodnionym z            
nauczycielem. Uczeń ma prawo do poprawy oceny na ww. warunkach, jeżeli nie satysfakcjonuje             
go osiągnięty poziom wiedzy i umiejętności, choć otrzymał ocenę pozytywną. Do poprawy można             
podejść tylko raz. Przy poprawie odpowiedzi ustnych, sprawdzianów praktycznych, prac          
klasowych i pisaniu ich w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się. 
8. Sprawdziany po omówieniu przechowuje nauczyciel.  
9. Korzystanie przez ucznia w czasie pracy pisemnych, sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi           
ustnych i innych form sprawdzania wiedzy z niedozwolonych przez nauczyciela pomocy (ściągi)            
oraz próby kontaktowania się między uczniami (podpowiadanie) skutkują otrzymaniem oceny          
niedostatecznej, bez możliwości jej poprawy.  
10. Nie ma możliwości poprawy ocen cząstkowych, oceny semestralnej lub rocznej tydzień przed             
klasyfikacją. Uczeń  na ocenę pracuje systematycznie przez cały rok szkolny. 



11. Nauczyciel ma prawo nie klasyfikować ucznia, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny              
klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających 50%          
czasu przeznaczonego na zajęcia. 
 
Wymagania edukacyjne w  stosunku do uczniów, u których stwierdzono specyficzne 
trudności w uczeniu się. 
 
 - 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 lub opinią poradni psychologiczno- pedagogicznej lub 
opinią lekarza specjalisty. 

 
Wagi ocen w E- Dzienniku 

Forma sprawdzenia wiadomości  Waga i kolor oceny 
Osiągnięcia w konkursach 
ogólnopolskich, wojewódzkich, 
powiatowych i szkolnych 
 

5  
kolor fioletowy 

Sprawdzian , test i poprawy sprawdzianu 
i testu 
RKO 
 

4  
kolor czerwony 

Odpowiedź ustna, kartkówka 3 
kolor zielony 
 

Aktywność, praca na lekcji 
 

2 
kolor niebieski 
 

Zadanie domowe 1  
kolor czarny 

 

Dla prac pisemnych z punktowanymi odpowiedziami wprowadza się kryteria procentowe: 
 
0%- 34% - ocena niedostateczna 

35%- 49% - ocena dopuszczająca 

50% - 72% - ocena dostateczna 

73%- 88% - ocena dobra 

89% - 98% - ocena bardzo dobra 

99% -100% - ocena celująca. 

 


