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Metody i narzędzia oraz szczegółowe zasady sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów: 
 

- Uczeń zobowiązany jest przynosić na lekcje: zeszyt, podręcznik, materiały dodatkowe/pomoce  
dydaktyczne zlecone przez nauczyciela. 
- Na każdą lekcję uczeń powinien być przygotowany. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie tylko 1   
  raz w semestrze; każde następne nieprzygotowanie to ocena niedostateczna. Nieprzygotowanie do  
  lekcji uczeń zgłasza zaraz po wejściu do klasy. Nie można zgłosić nieprzygotowania w sytuacji 
zapowiedzianych wcześniej prac pisemnych i praktycznych, sprawdzających poziom wiedzy i umiejętności. 
- Brak pracy domowej, nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej lub pisemnej jest podstawą do   
  wpisania nieprzygotowania (NP.).  
- Uczeń po dłuższej chorobie (min. tydzień) zwolniony jest z odpowiedzi ustnych i pisemnych,   
  jednakże zobowiązany jest uzupełnić jak najszybciej (najpóźniej na następną lekcję) wiadomości,  
  notatki i prace domowe.  

Przedmiotem oceniania są: 
- odpowiedź ustna – zakres trzy tematy wstecz; 
- sprawdzian pisemny – zakres trzy tematy wstecz; 
- praca klasowa 1 godz. – jeden  raz w semestrze 
- ćwiczenia praktyczne;  
- aktywność na zajęciach  (udział w dyskusji,  korzystanie z różnych źródeł informacji, praca w grupach,   
- zadanie domowe; 
- rozwiązywanie krzyżówek, referaty;  
- czynności polecone przez nauczyciela;  
- zeszyt przedmiotowy - sprawdzany jeden raz w semestrze biorąc pod  uwagę staranność  
  i systematyczność, oraz poprawność merytoryczną wybranych przez nauczyciela prac domowych 
 

Zasady przeprowadzania, oceniania i poprawiania sprawdzianów 
 
a) bardzo dobry - 91 – 100% maks. liczby punktów, 
b) dobry - 75 – 90% maks. liczby punktów, 
c) dostateczny - 50 – 74% maks. liczby punktów, 
d) dopuszczający - 40 – 49% maks. liczby punktów, 
e) niedostateczny - 0 – 39% maks. liczby punktów 
     Praca klasowa lub sprawdzian, przeprowadzane są jednocześnie w całej klasie. W przypadku  
nieobecności (usprawiedliwionej) na sprawdzianie lub pracy klasowej uczeń  zobowiązany  jest do 
napisania tej pracy w przeciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły, w terminie  uzgodnionym  
z nauczycielem. Po upływie tego terminu, a także w przypadku gdy nieobecność została 
nieusprawiedliwiona (wagary, ucieczka) wpisywana jest ocena niedostateczna bez możliwości poprawy. 
     Sprawdzoną przez nauczyciela pracę uczniowie otrzymują do wglądu  nie później niż dwa tygodnie od 
dnia jej napisania przez ucznia.  
     Ocenę niedostateczną i dopuszczającą ze sprawdzianu uczeń może poprawić. Poprawa jest dobrowolna, 
odbywa się w ciągu dwóch tygodni od rozdania prac i tylko jeden  raz. Przy pisaniu poprawy sprawdzianu 
punktacja nie zmienia się, otrzymane oceny są  wpisywane do dziennika np:1/4, 2/5 ( ocena niedostateczna 
z poprawy nie jest wpisywana do dziennika, jako ostateczną ocenę za sprawdzian przyjmuje się średnią  
z obu sprawdzianów, testów.  
     Sprawdziany (prace klasowe) są przechowywane w szkole do końca roku szkolnego, mogą być 
udostępnione do wglądu  rodzicom ucznia na terenie szkoły. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kryteria oceniania 
 

Ocena Umiejętność i aktywność 
Uczeń: 

Wiedza 
Uczeń: 

Celująca  inicjuje dyskusję  
 przedstawia własne (racjonalne) koncepcje 

rozwiązań, działań, przedsięwzięć 
 systematycznie wzbogaca swoją wiedzę i 

umiejętności, dzieli się tym z grupą 
  odnajduje analogie, wskazuje szanse i zagrożenia 

określonych rozwiązań 
 wyraża własny, krytyczny, twórczy stosunek do 

omawianych zagadnień 
 argumentuje w obronie własnych poglądów, 

posługując się wiedzą pozaprogramową 

 zdobył wiedzę znacznie 
wykraczającą poza zakres 
materiału programowego 

Bardzo dobra  sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych źródeł 
informacji 

 samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy 
postawione przez nauczyciela 

 jest aktywny na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych 
(zawodach, konkursach) 

 bezbłędnie wykonuje czynności ratownicze, 
koryguje błędy kolegów 

 odpowiednio wykorzystuje sprzęt i środki 
ratownicze 

 sprawnie wyszukuje w różnych źródłach informacje 
o sposobach alternatywnego działania (także 
doraźnego)  

  umie pokierować grupą rówieśników 

 zdobył pełen zakres wiedzy 
przewidziany w programie 

  sprawnie wykorzystuje wiedzę 
z różnych przedmiotów do 
rozwiązywania zadań z zakresu 
edukacji dla bezpieczeństwa 

Dobra  samodzielnie korzysta ze wskazanych źródeł 
informacji 

  poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo -
skutkowych 

 samodzielnie wykonuje typowe zadania o 
niewielkim stopniu złożoności 

 podejmuje wybrane zadania dodatkowe 
 jest aktywny w czasie lekcji 
 poprawnie wykonuje czynności ratownicze, umie 

dobrać potrzebny sprzęt i wykorzystać niektóre 
środki ratownicze 

 opanował materiał programowy 
w stopniu zadowalającym 

Dostateczna  pod kierunkiem nauczyciela wykorzystuje 
podstawowe źródła informacji  

 samodzielnie wykonuje proste zadania w trakcie 
zajęć  

 przejawia przeciętną aktywność 

 opanował podstawowe 
 elementy programu, 
pozwalające na podejmowanie 
w otoczeniu działań 
ratowniczych  
i zabezpieczających            

Dopuszczająca  przy pomocy nauczyciela wykonuje proste 
polecenia, wykorzystując podstawowe umiejętności 

 wykazuje braki w wiedzy, nie 
uniemożliwiają one jednak 
dalszej edukacji i mogą zostać 
usunięte 

Niedostateczna  nie potrafi wykonać prostych poleceń, 
wymagających zastosowania podstawowych 
umiejętności 

 wykazuje braki w wiedzy, które 
uniemożliwiają dalszy rozwój w 
ramach przedmiotu 

 


