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SPIS TREŚCI: 

1. Rodzaje stosowanych ocen z przypisaną wagą. 

2. Progi średniej ważonej przy wystawianiu ocen semestralnych/końcowo rocznych. 

3. Rozkład ocen na podstawie poprawności pracy wyrażonej w procentach. 

4. Poprawa ocen cząstkowych. 

5. Zwięzła charakterystyka stosowanych form oceniania. 

6. Dodatkowe regulacje dotyczące zasad oceniania. 

7. Zakres wymagań na poszczególne oceny. 

 

Celem oceniania osiągnięć ucznia z EDB jest: 

• wspieranie działania ucznia i motywowanie go do dalszej pracy 

• bieżące informowanie o poziomie osiągnięć edukacyjnych i postępach  

• wdrażanie do systematycznej pracy i samokontroli 

• pomoc w samodzielnym planowaniu rozwoju ucznia 

• dostarczanie rodzicom, wychowawcy i dyrekcji informacji o postępach, trudnościach  
 i uzdolnieniach ucznia 
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1. Rodzaje stosowanych ocen z przypisaną wagą. 

Nazwa oceny, oznaczenie cyfrowe, skrót literowy, waga: 

Niedostateczny - 1 – ndst   1,59 i niżej 

Dopuszczający -2  - dop   od 1,60 do 2,59 

Dostateczny - 3 – dst  od 2,60 do 3,59 

Dobry - 4 – db od 3,60 do 4,59 

Bardzo dobry - 5 – bdb   od 4,60 do 5,59 

Celujący- 6 – cel  od 5,60 i więcej 

 

2. Progi średniej ważonej przy wystawianiu ocen semestralnych i końcoworocznych 

 
Celujący od 5,60 i więcej 
Bardzo dobry od 4,60 do 5,59 
Dobry od 3,60 do 4,59 
Dostateczny od 2,60 do 3,59 
Dopuszczający od 1,60 do 2,59 
Niedostateczny  1,59 i niżej 

3. Rozkład ocen na podstawie poprawności pracy wyrażonej w procentach 

Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na 
ocenę: 
 

OCENA PROCENTOWY UDZIAŁ  
POPRAWNYCH ODPOWIEDZI 

CELUJĄCA 100%- 95% 
BARDZO DOBRA 94%- 85% 

 DOBRA 84%- 70% 
DOSTATECZNA 69%- 50% 

DOPUSZCZAJACA 49%- 31% 
NIEDOSTATECZNA 30%- 0% 
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Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania nauczyciel stosuje 
następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:  

 
OCENA PROCENTOWY UDZIAŁ 

POPRAWNYCH ODPOWIEDZI 
CELUJĄCA 100%- 90% 

BARDZO DOBRA 89%- 75% 
DOBRA 74%- 60% 

DOSTATECZNA 59%- 40% 
 DOPUSZCZAJĄCA 39%- 21% 
NIEDOSTATECZNA 20%- 0% 

 

4. Poprawa ocen cząstkowych. 

Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej i dostatecznej ze sprawdzianu  w ciągu 14 dni 

od rozdania prac, i poprawy oceny niedostatecznej z kartkówki w ciągu tygodnia od rozdania prac. 

Z ćwiczeń praktycznych uczeń może poprawić ocenę  w ciągu dwóch tygodni. W przypadku 

nieobecności ucznia na sprawdzianie pisemnym lub kartkówce zalicza ją po ustaleniu terminu z 

nauczycielem (do dwóch tygodni od daty sprawdzianu, kartkówki). W przypadku nieobecności  na 

ćwiczeniach praktycznych, uczeń ma dwa tygodnie na zaliczenie. 

 

5. Zwięzła charakterystyka stosowanych form oceniania 

• odpowiedź ustna – samodzielna, płynna, wyczerpująca temat  (waga 10- 20) 
 
• sprawdzian pisemny – całogodzinny, przynajmniej dwa razy w semestrze, zapowiedziany 

tydzień wcześniej ( waga 50-100) 
 
• kartkówka – 10- 15 minutowa sprawdzian z trzech ostatnich lekcji, niezapowiedziany (waga 

30) 
 
• aktywna praca na lekcji – praca w grupach, lub indywidualna, zaangażowanie ucznia, 

zainteresowanie rozwiązaniem zadania,  (waga 10-15) 
 
• praca domowa- samodzielna, estetyczna, zgodna z tematem lekcji (nie każda praca domowa 

otrzyma ocenę)  - (waga 15) 
 
• wykonanie prac dodatkowych ( np. prezentacje, projekty, portfolio, referaty itp.) (waga 10-

30) 
 
• prowadzenie zeszytu – kompletność notatek, zadań, estetyka prowadzenia (waga 15) 
• ocena ćwiczeń praktycznych (waga 10-30) 
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6. Dodatkowe regulacje dotyczące zasad oceniania. 

•   oceny są jawne, obiektywne, umotywowane, w różnych formach np. pochwała, stopień do 

dziennika.  

• każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum trzy oceny, 

• sprawdziany powinny być zapowiedziane co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem 

• uczeń ma obowiązek uzupełnić braki wynikające z absencji w szkole, 

• uczeń może korzystać z konsultacji, które odbywają się co najmniej raz w tygodniu w 

wyznaczonym terminie, 

• uczeń ma prawo być nieprzygotowanym do lekcji raz w semestrze i zgłasza ten fakt 

nauczycielowi na początku lekcji, ( prawo to nie obowiązuje w przypadku zapowiedzianego 

sprawdzianu) oraz raz w semestrze może zgłosić brak zadania domowego lub zeszytu, 

• notoryczne nieprzynoszenie podręcznika lub zeszytu skutkuje wpisaniem uwagi – obniżenie 

oceny z zachowania. 

 

7. Zakres wymagań  edukacyjnych na poszczególne oceny. 

 
Ocena  

Umiejętności 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  

• zdobył pełen zakres 
wiedzy przewidziany w 
programie  

• sprawnie wykorzystuje 
wiedzę z różnych 
przedmiotów do 
rozwiązywania zadań z 
zakresu edukacji dla 
bezpieczeństwa  
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• sprawnie wyszukuje w różnych źródłach 
informacje o sposobach alternatywnego 
działania (także doraźnego)  

• umie pokierować grupą rówieśników;  
 

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 podjęcie 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  
 

 

 

 

 


