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Przedmiotowy System Oceniania 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA w klasie 8A 

na rok szkolny 2022/2023 
 

 

 

1. Sposoby sprawdzania i oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa są zgodne ze Statutem Szkoły (Wewnątrzszkolne Zasady 

Oceniania Uczniów) oraz podstawą programową dla szkoły podstawowej.  
2. Formy oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 

a) Oceny bieżące mogą mieć następującą formę:  
• ocena cyfrowa z następującymi progami 

procentowymi: 96 – 100% = celujący (cel.)  
90 – 95%  = bardzo dobry (bdb.) 

70 – 89%  = dobry (db.) 

50 – 69%  = dostateczny (dost.) 

35 – 49%  = dopuszczający (dop.) 

0– 34%= niedostateczny (ndst.)  

• ocena cyfrowa, 

• ocena w postaci plusów (5 plusów stanowi stopień bardzo dobry, 5 minusów – stopień niedostateczny). 

• ocena punktowa lub procentowa w przypadku diagnoz; 
 

b) Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne mają formę stopni 

szkolnych:  

• stopień celujący (6) – cel.  
• stopień bardzo dobry (5) – bdb. 

 • stopień dobry (4) – db. 

•  stopień dostateczny (3) – dst. 

•  stopień dopuszczający (2) – dop. 

3. Formy pracy ucznia podlegające ocenie:  

• sprawdziany (po działach programowych), 

• kartkówki (z trzech ostatnich lekcji),  
• odpowiedzi ustne (z trzech ostatnich lekcji),  
• ćwiczenia praktyczne – pierwsza pomoc przedmedyczna,  
• osiągnięcia w konkursach.  
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• aktywność na lekcji (np. plusy i minusy – plusy i minusy nie redukują się),  
• pracę w grupie,  
• zadania domowe,  
• prace długoterminowe (projekty, filmy),  
• przygotowanie do lekcji,  
• zadania dodatkowe (dla chętnych),  
• przygotowanie i przeprowadzenie fragmentów lekcji. 

 
4. Obowiązujące kategorie ocen :  

a) oceny kategorii A stanowiące zasadniczą część oceny klasyfikacyjnej:  
• oceny za sprawdziany i prace klasowe – AS 

• oceny z kartkówek – AK 

• oceny z odpowiedzi – AO 

• ćwiczenia praktyczne – pierwsza pomoc przedmedyczna – AI 

• osiągnięcia w konkursach – AI  
b) oceny kategorii B:  

• przygotowanie do lekcji – BP 

• odrabianie zadań domowych – BZD 

• wykonywanie zadań dodatkowych – BZ 

• aktywna praca na lekcji – BA 

• udział w konkursach – BK 

• przygotowanie i przeprowadzenie fragmentów lekcji – BI  
• prace długoterminowe (projekty, albumy, referaty) – BI 

5. Zasady przeprowadzania i sprawdzania sprawdzianów i kartkówek.  
• sprawdzian jest zapowiadany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem – wpis w dzienniku elektronicznym,  

• kartkówki nie muszą być zapowiadane,  
• wyniki prac nauczyciel przedstawia w terminie dziesięciu dni roboczych, po przekroczeniu tego terminu nie może wpisać oceny 

niedostatecznej,  
• sprawdziany przechowywane są przez nauczyciela do 31 sierpnia bieżącego roku, kartkówki przechowuje uczeń,  
• uczeń, który nie pisał sprawdzianu lub kartkówki ma obowiązek napisać daną pracę 
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• w przypadku nieuczestniczenia w obowiązkowych formach sprawdzania wiedzy i umiejętności, bez względu na przyczyny, 

nauczyciel zaznacza w dzienniku elektronicznym ten fakt wpisem „0”; po uzupełnieniu zaległości wpis „0” zmienia się na ocenę 

ustaloną przez nauczyciela; jeżeli uczeń w wyznaczonym terminie nie dokona zaliczenia sprawdzianu, nauczyciel pozostawia 

wpis „0”, który jest uwzględniany w ustalaniu klasyfikacyjnej oceny śródrocznej lub końcoworocznej, 
 

• uczeń ma obowiązek poddania się formie sprawdzania jego osiągnięć poza zajęciami wynikającymi z planu, w terminie 

ustalonym przez nauczyciela, jednak nie później niż: w ciągu 1 tygodnia po powrocie do szkoły po krótkotrwałej nieobecności (1-

3 dni), w ciągu 2 tygodni po powrocie do szkoły po długotrwałej nieobecności. 
 

• w sytuacji nieprzystąpienia przez ucznia do ustalonej procedury oceniania nauczyciel ma prawo sprawdzić, czy uczeń 

opanował dane umiejętności i treści nauczania w trybie dowolnym.  
6. Warunki i sposób poprawy ocen ze sprawdzianów i kartkówek: 

 
• uczeń ma obowiązek poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu i kartkówki; musi się ona odbyć w terminie dwóch tygodni 

od podania wyników ocenianej pracy; poprawiona ocena odnotowywana jest w dzienniku obok poprawianej.  
• uczeń może poprawić ocenę dopuszczającą i dostateczną ze sprawdzianu oraz ocenę dopuszczającą z kartkówki,  

7. Nieprzygotowanie do lekcji:  
• uczeń może zgłosić 2 nieprzygotowania,  
• nieprzygotowania obejmują - nieprzygotowanie z wiedzy, brak zadania domowego lub innych materiałów potrzebnych do lekcji 

(wcześniej zapowiedzianych).  
• nieprzygotowanie należy zgłosić na początku lekcji,  
• zgłoszenie nieprzygotowania lub braku zadania podczas kontroli jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.  

8. Zasady udostępniania prac uczniom i rodzicom:  
• sprawdzone i ocenione prace pisemne udostępnia się uczniowi do wglądu w czasie zajęć edukacyjnych, które mają na celu ich 

omówienie, a następnie uczeń zwraca ja nauczycielowi,  

• w przypadku nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych poświęconych omówieniu prac, nauczyciel udostępnia na 

prośbę ucznia jego pracę pisemną podczas konsultacji,  
• uczniowi udostępniana jest tylko jego własna praca. 

 
• sprawdzone i ocenione sprawdziany ucznia są udostępniane rodzicom do wglądu przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych 

na terenie szkoły w czasie konsultacji, które odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem lub w innym terminie po 

wcześniejszym umówieniu się rodziców z nauczycielem  
• sprawdzone, ocenione i omówione kartkówki uczniowie zabierają do domu. 

 
 


