
Przedmiotowy system oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa 

 Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia:  
 
1. Prace pisemne - sprawdziany i kartkówki oraz zadania praktyczne są obowiązkowe.  JeŜeli 
uczeń opuścił sprawdzian lub kartkówkę powinien go napisać w ciągu dwóch tygodni od 
powrotu do szkoły. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej na zapowiedzianej 
pracy pisemnej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 
2. Sprawdziany są zapowiadane co najmniej tydzień wcześniej. Zakresy materiału opracowują 
uczniowie wraz z nauczycielem na lekcjach powtórzeniowych. W przypadku, gdy 
zapowiedziany sprawdzian nie odbędzie się z powodu usprawiedliwionej nieobecności 
nauczyciela lub klasy, sprawdzian taki będzie przeprowadzony na najbliŜszej lekcji 
przedmiotowej. 
3. Stopień ze sprawdzianu lub kartkówki oraz ćwiczeń praktycznych uczeń moŜe poprawić. 
Poprawa odbywa się w ciągu dwóch tygodni od rozdania prac i tylko jeden raz. Ocena 
otrzymana w wyniku poprawy jest wpisywana obok oceny wcześniejszej. 
4. Ocenę pozytywną za sprawdzian wystawia się tylko za pracę samodzielną (bez tzw. 
ściągania)  
5 . Kartkówki obejmują materiał do trzech ostatnich lekcji, mogą być nie zapowiadane. 
6. Oceny z prac pisemnych oraz zadania praktyczne mają decydujące znaczenie przy 
wystawianiu oceny śródrocznej lub rocznej 
7. W przypadku 5-dniowej i dłuŜszej absencji chorobowej ucznia następuje zwolnienie z 
odpowiedzi ustnej i pisemnej, jednakŜe na następną lekcję uczeń powinien uzupełnić wszelkie 
braki (umiejętności, wiadomości, notatki itp.) 
8. Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego, w którym zapisuje własne 
rozwiązania zadań. Ich samodzielność moŜe być sprawdzona i oceniona przez nauczyciela. 
Zeszyt powinien być prowadzony systematycznie i przynoszony wraz z podręcznikiem na 
kaŜdą lekcję. 
9. Uczeń moŜe zgłosić nieprzygotowanie do lekcji ( 1 raz w półroczu) bezpośrednio po 
wejściu do klasy. Brak przygotowania do odpowiedzi ustnej , pisemnej czy brak pracy 
domowej jest podstawą do zgłoszenia np. 
10. Aktywność ucznia na lekcjach jest punktowana „ +”, za 3 plusy na jednej lekcji lub 5 
plusów na kilku lekcjach uczeń otrzymuje ocenę bdb. 
11. Za brak pracy ucznia na lekcji, po upomnieniu ucznia, nauczyciel wpisuje ocenę 
niedostateczną. 

 
 FORMY SPRAWDZANIA WIADOMO ŚCI I UMIEJ ĘTNOŚCI : 

- wypowiedzi;  
- czynności polecone przez nauczyciela;  
- wytwory pracy – albumy tematyczne, mapy, schematy, wykresy, katalogi itp.;  
- odpowiedzi, rozwiązywanie krzyŜówek, kartkówki;  
- sprawdziany, testy;  
- aktywność na zajęciach (uczestnictwo w dramie, ćwiczeniach, dyskusji – poprawność 
działania, logika argumentacji, oryginalność i przydatność proponowanych rozwiązań);  
- zachowanie (postawy) w trakcie zajęć.  

 
Prace pisemne oceniane są według przyjętej w szkole skali  
 
Ocena klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, jest średnią 
waŜoną. Wagi ocen ustalone są odgórnie przepisami wewnątrzszkolnymi. 



Podstawą wystawienia oceny klasyfikacyjnej jest uzyskanie min. 4 ocen cząstkowych 

 W  kwestiach nieujętych w PSO  mają zastosowanie wewnątrzszkolne przepisy 
dotyczące oceniania i klasyfikowania. 

 Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) – załącznik do wglądu u 
nauczyciela i w dokumentacji szkoły 

 


