
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

Edukacja dla bezpieczeństwa 

 

1. Przedmiotowe zasady oceniania i klasyfikowania zostały opracowane na podstawie 

dokumentów nadrzędnych: 

- Wewnątrzszkolnego Oceniania 

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 

słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 843) 

 

Wszelkie kwestie nie ujęte w PZO regulują wyżej wymienione dokumenty. 

 

2. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz przedstawia uczniom 

zasady oceniania z danego przedmiotu. 

 

3. Ocenianie polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu 

przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających 

z podstawy programowej i realizowanego na zajęciach programu nauczania, 

uwzględniającego tę podstawę i są wpisywane do dziennika elektronicznego. 

 

Na ocenę semestralna i roczną edukacji dla bezpieczeństwa składa się wiedza merytoryczna, 

posługiwanie się terminologia właściwą przedmiotowi, umiejętność uzasadniania, 

argumentowania, kreatywność, jasność, precyzyjność wypowiedzi i wykorzystywania wiedzy 

w nowych sytuacjach poznawczych. 

 

4. Ocena wiedzy i umiejętności ucznia powinna być dokonywana systematycznie i w różnych 

formach. Oceny są jawne – zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

 

5. Oceny bieżące i klasyfikacyjne uzyskuje uczeń zgodnie z przyjętą w Zespole Szkół Nr 3 w 

Kłobucku skalą: 

a. stopień celujący – 6 

a. stopień bardzo dobry – 5 

b. stopień dobry – 4 

c. stopień dostateczny – 3 

d. stopień dopuszczający – 2 

e. stopień niedostateczny  - 1 

 

6. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni: 

Poziom wymagań koniecznych (ocena dopuszczająca) 

Uczeń: 

– ma niepełną wiedzę określoną w podstawie programowej, 
– rozpoznaje związki przyczynowo-skutkowe, 
– przedstawia przy pomocy nauczyciela wyniki swojej pracy w formie ustnej i pisemnej, 

 

Poziom wymagań podstawowych (ocena dostateczna) 

Uczeń: 

– ma niepełną wiedzę określoną w podstawie programowej, 
– selekcjonuje podstawowe fakty, 
– wiąże fakty w łańcuchy przyczynowo-skutkowe, 



– odnajduje najważniejsze informacje zawarte w kilku źródłach pisanych, dokonuje ich 

wspólnej analizy, 
– odróżnia fakty od opinii, 
– przeprowadza podstawowe działania ratujące życie 
- samodzielnie przedstawia wyniki swojej pracy w formie ustnej i pisemnej. 

 

Poziom wymagań rozszerzających (ocena dobra) 

Uczeń: 

– ma wiedzę i umiejętności historyczne określone w podstawie programowej, potrafi się nimi 

posłużyć w typowych sytuacjach, 
– analizuje i porównuje informacje zawarte w różnych źródłach, 
- przeprowadza krytyczną analizę źródeł informacji, 

- przeprowadza podstawowe działania ratujące życie 

 

Poziom wymagań dopełniających (ocena bardzo dobra) 

Uczeń: 

– ma wiedzę i umiejętności historyczne określone w podstawie programowej, potrafi się nimi 

posłużyć w różnych sytuacjach problemowych, 
– przeprowadza podstawowe działania ratujące życie 
– zauważa rozmaite metody – ich wady i zalety – przy udzielaniu podstawowej pomocy 

poszkodowanym 
– aktywnie wykorzystuje swoją wiedzę na lekcji i w trakcie zajęć pozalekcyjnych, 
- formułuje i samodzielnie rozwiązuje problemy napotkane w czasie ćwiczeń praktycznych 

 

Poziom wymagań wykraczających (ocena celująca) 

Uczeń: 

– ma wiedzę i umiejętności wykraczające poza podstawę programową; zna literaturę 

historyczną, politologiczną, potrafi zastosować wiedzę w różnych sytuacjach problemowych, 
– samodzielnie rozwija swoje zainteresowania, 
– startuje z sukcesami w konkursach i olimpiadach historycznych (zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 20 sierpnia 2010 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 

publicznych [DzU nr 156, poz. 1046] finalistom lub laureatom olimpiad albo konkursów 

przysługują oceny celujące; jednak ze względu na ograniczony zasięg tematyczny programu 

pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej osiągnięcie sukcesu w olimpiadzie lub konkursie 

nie powinno decydować o ocenie celującej), 
– samodzielnie formułuje i rozwiązuje problemy z wykorzystaniem 

popularnonaukowych i naukowych źródeł informacji. 

 

7. Zasady oceniania bieżącego: 

 
Bieżące ocenianie obejmuje: dłuższe formy pracy pisemnej, testy, krótkie formy pisemne (kartkówki), 

sprawdziany z mapek, prasówki, odpowiedzi ustne. Oceniana jest także aktywność ucznia na lekcjach, 

prace domowe, udział w konkursach i olimpiadach. 

a) Odpowiedzi ustne obejmują materiał działu aktualnie omawianego (3 tematy lekcyjne). 

a) Krótkie formy pisemne „kartkówki” mogą także obejmować materiał nauczania z trzech 

ostatnich lekcji (nie muszą być wcześniej zapowiadane). 

b) Dłuższe formy pisemne obejmujące większą część materiału /dział lub kilka działów są 

obowiązkowe.  
c) Ćwiczenia praktyczne 



d) Uczeń ma prawo jeden raz poprawiać ocenę niedostateczną uzyskaną ze sprawdzianu 

lub pracy klasowej. Termin poprawy w porozumieniu z uczniem ustala nauczyciel, jednak nie 

później niż w ciągu 2 tygodni od momentu zwrotu poprawionych prac klasowych. W 

przypadku poprawiania pracy klasowej kryteria ocen nie zmieniają się. 

e) Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych (usprawiedliwionej 

nieobecności) jest zobowiązany napisać ją w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły, 

po ustaleniu terminu z nauczycielem. Uczeń, który nie przystąpił w ciągu dwóch tygodni do 

pracy klasowej uzyskuje ocenę niedostateczną. 

f) Uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych opuścił sprawdzian wiadomości, 

pracę klasową lub wypracowanie otrzymuje ocenę niedostateczną, którą może poprawić na 

zasadach określonych w podpunkcie „d” 

g) Nieobecność ucznia na pracy pisemnej zaznacza się w rubryce kreską ukośną, ocena uzyskana 

w terminie dodatkowym zostaje wpisana obok. 

h) Nauczyciel podaje termin pracy klasowej z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i 

odnotowuje to w dzienniku. 

i) Nauczycielowi przysługuje czas 2 tygodni na sprawdzenie prac pisemnych 
 

8. W ciągu semestru uczeń powinien zdobyć określoną ilość ocen zależną od ilości godzin przedmiotu 

, zgodną z zapisami PZO. (przynajmniej 3 oceny w półroczu- w miarę możliwości z różnych form 

oceniania) 
 

9. W ocenie prac pisemnych ustala się procentowy wskaźnik przeliczenia punktacji pracy na daną 

ocenę: 

 

0 – 39% - ocena niedostateczna 

40% - 50-% - ocena dopuszczająca 

51% - 69%  - ocena dostateczna 

70% - 84%  - ocena dobra 

85% - 94% - ocena bardzo dobra 

95% - 100%- ocena celująca 

 

9.a W ocenie kartkówek ustala się procentowy wskaźnik przeliczania punktacji pracy na daną ocenę: 

 

0 – 39% - ocena niedostateczna 

40% - 50-% - ocena dopuszczająca 

51% - 69%  - ocena dostateczna 

70% - 84%  - ocena dobra 

85% - 100% - ocena bardzo dobra 

 

10. Uczeń w wypadkach losowych lub w przypadku choroby może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć 

nie ponosząc za to konsekwencji w postaci oceny. Ilość nieprzygotowań w semestrze jest uzależniona 

od ilości godzin przedmiotu w tygodniu i wynosi: 1 przy 1 –ej godz. w tygodniu, 2 przy 2-ch 

godzinach tygodniowo. Niewykorzystane nieprzygotowania nie przechodzą na kolejny semestr. 

Nieprzygotowania nie mają zastosowania w przypadku zapowiedzianych wcześniej prac pisemnych i 

powtórzeń ustnych. 

 

11. Za niezgłoszony brak pracy domowej uczeń uzyskuje ocenę niedostateczną. 

 

12. Uczeń ma obowiązek posiadać na zajęciach podręcznik oraz zeszyt przedmiotowy w którym 

sporządza bieżące notatki. Brak podręcznika, zeszytu przedmiotowego lub notatki z bieżącej lekcji 

może zostać odznaznaczone przez nauczyciela minusem. Minus może w tej rubryce uzyskać także 

uczeń, który w jawny sposób nie uważa na lekcji, nie wykazuje zainteresowania tematem 



 i przeszkadza w prowadzeniu zajęć.  

 

13. Za pracę twórczą i aktywność na zajęciach uczeń otrzymuje plusy. Liczba plusów 

przeliczana jest na oceny w wynosi: 4 plusy – ocena bardzo dobra, 3 plusy – ocena dobra. 

Uzyskanie 4 minusów skutkuje wpisaniem do dziennika oceny niedostatecznej.  

Plusy i minusy nie redukują się wzajemnie. 
14. Oceny ze sprawdzianów i prac klasowych z obszerniejszego materiału wpisywane są do dziennika 

na czerwono, a podczas ustalania oceny śródrocznej lub rocznej zliczane są podwójnie. 
 
15. Ocena śródroczna obliczana jest przy zastosowaniu średniej ważonej ocen cząstkowych 

 

a. sprawdziany pisemne – waga 2 

a. kartkówki – waga 1 

b. odpowiedzi ustne – waga 1 

c. aktywność ucznia  - waga 1 

d. zadania domowe – waga 1 

e. prace dodatkowe ( np. referaty, prezentacje) – waga 1 

f. udział w konkursach – waga 1 

 

16. Uczeń uzyskuje wyższą ocenę, jeżeli część ułamkowa średniej ważonej ocen cząstkowych 

wynosi co najmniej 0,6.  

17.Ocena śródroczna może być dopuszczająca tylko wtedy, gdy wyliczona średnia ważona 

ocen cząstkowych wynosi co najmniej 2.0. 

18. Ocena roczna wynika ze średniej ważonej ocen cząstkowych uzyskanych w całym 

roku szkolnym. Uczeń uzyskuje wyższą ocenę, jeżeli część ułamkowa średniej ważonej ocen 

cząstkowych wynosi co najmniej 0,6. 

18.a. Roczna ocena klasyfikacyjna może być dopuszczająca tylko wtedy, gdy wyliczone 

średnie arytmetyczne średnich ważonych ocen uzyskanych w pierwszym i drugim półroczu 

wynosi co najmniej 2.0. Roczna ocena klasyfikacyjna wynika ze średniej ważonej ocen 

cząstkowych uzyskanych w trakcie całego roku szkolnego i może być dopuszczająca pod 

warunkiem ,że średnia ważona ocen cząstkowych w pierwszym półroczu wynosi 

przynajmniej 2.0 i średnia ważona ocen cząstkowych w drugim półroczu wynosi również 

przynajmniej 2.0.  

18.b.  W przypadku poprawienia przez ucznia półrocznej oceny na pozytywną, średnia 

ważona za pierwsze półrocze jest równa tej ocenie.  

19. Jeżeli średnia arytmetyczna nie jest liczbą całkowitą (np. 3,5) to uczeń może ubiegać się o 

ocenę wyższą po ustaleniu terminu i formy z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia 

edukacyjne. 
 

20. Uczeń może uzyskać ocenę podwyższoną o jeden stopień na koniec roku gdy osiąga 

znaczące sukcesy w olimpiadach i innych konkursach przedmiotowych. W tym przypadku nie 

obowiązuje pkt. 16 

 

21. W przypadku nie poprawienia oceny niedostatecznej nie wpisuje się z tej samej partii materiału 

kolejnej oceny niedostatecznej. 

W przypadku poprawienia oceny niedostatecznej na wyższą, uwzględnia się przy wystawieniu oceny 

półrocznej lub rocznej tylko lepszy wynik. 

Oceny pozytywne również można poprawiać po uzgodnieniu z nauczycielem. 



Poprawa prac pisemnych może odbywać się na zajęciach klasy do której uczęszcza uczeń lub w 

ramach konsultacji. 

 

22. Na dwa tygodnie przed rocznym (śródrocznym) posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady 

Pedagogicznej nauczyciel informuje ucznia ustnie na lekcji w obecności pozostałych uczniów danej 

klasy o przewidywanej dla niego ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz wpisuje propozycję 

oceny do e-dziennika. 

 

23. Warunki i tryb poprawy oceny niedostatecznej śródrocznej określa nauczyciel prowadzący. 

Poprawienie ocen powinno zakończyć się nie później niż do końca marca. 

 

 

24. Jeżeli uczeń opuści ponad ½ zajęć, będzie nieklasyfikowany z danego przedmiotu. 

25. Praca z uczniem słabym 

Możliwość skorzystania przez ucznia z dodatkowych konsultacji prowadzonych przez nauczyciela 

przedmiotu. 

26.Praca z uczniem zdolnym 

Przygotowywanie uczniów do konkursów i olimpiad z prowadzonych przez nauczyciela przedmiotów. 

Udzielanie pomocy uczniom realizującym projekty i przedsięwzięcia tematyczne na terenie szkoły i 

regionu. 

27. Oznaczenia w dzienniku lekcyjnym: A – aktywność; O – odpowiedź ustna; P.d. – praca domowa; 

kartkówka – K, ocena wpisana kolorem zielonym;  praca klasowa, sprawdzian – S, ocena wpisana 

kolorem czerwonym z zaznaczeniem tematyki działu ; np. - nieprzygotowanie ; poprawa pierwszego 

półrocza – P1 

 

 

28.  Informacja poprzez dziennik elektroniczny - wystawienie ocen bieżących, 

proponowanych, zagrożeń ocenami niedostatecznymi, ocen śródrocznych i rocznych w 

systemie dziennika elektronicznego jest równoznaczne z przekazaniem w/w informacji 

rodzicom przez wychowawców. W związku z powyższym nie wymaga się potwierdzenia 

podpisem rodzica/ prawnego opiekuna informacji o tych ocenach. Obowiązkiem rodziców 

jest śledzenie wpisów w dzienniku elektronicznym. 

 

 


