
Wymagania edukacyjne dla Edukacji dla Bezpieczeństwa 

Wymagania na poszczególne stopnie – sprawdziany i inne formy pisemne: 

0 – 29% - niedostateczny 

30 - 49% - dopuszczający 

50 – 74% - dostateczny 

75 – 89% - dobry 

90 – 95% - bardzo dobry 

96% - 100% - celujący 

Ocena niedostateczna ze sprawdzianów 

 Uczeń powinien poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianów. 

Uczeń ma możliwość  poprawy uzyskanej bieżącej oceny w ciągu dwóch tygodni lub w 

terminie uzgodnionym z nauczycielem.  Daną ocenę uczeń może poprawić tylko raz. 

Ocena z poprawy jest obowiązująca o ile nie jest ona niższa od pierwotnie uzyskanej. 

Do dziennika wpisujemy obie oceny, ale przy wystawieniu oceny półrocznej i  

końcoworocznej   brana jest pod uwagę ocena wyższa.  

Uczeń ma prawo do podwyższenia przewidywanej rocznej oceny  z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych zgodnie z zapisem w Statucie Szkoły  rozdział 7&61. 

 

 

 



 

Ogólne kryteria oceniania są  zgodnie ze Statutem.- rozdział 7 &51 

Ocenianie bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i klasyfikacyjne roczne w klasach IV – VIII 

z zajęć edukacyjnych wyrażane jest w stopniach według następującej skali: celujący - 6, 

bardzo dobry - 5, dobry - 4, dostateczny - 3, dopuszczający - 2, niedostateczny - 1.  

2. Przyjmuje się następujące ogólne kryteria oceniania: 

1) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

w pełnym stopniu opanował wiedzę i umiejętności z danego przedmiotu, określone 

programem nauczania oraz biegle posługuje się zdobytymi umiejętnościami 

w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych w zakresie wymagań 

podstawy programowej danej klasy, rozwiązuje lub wykonuje zadania dodatkowe lub 

w pełnym stopniu opanował wiedzę i umiejętności z danego przedmiotu, a także 

posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza wymagania podstawy programowej 

nauczanego przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne 

uzdolnienia lub osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, 

zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim 

(regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne 

osiągnięcia. 

2) Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

opanował na wysokim poziomie zakres umiejętności i wiadomości określony 

w podstawie programowej w danej klasie, sprawnie posługuje się zdobytymi 

wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte 

programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań 

i problemów w nowych sytuacjach. 

3) Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

nie opanował w pełni umiejętności i wiadomości określonych programem nauczania 

w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania na 

poziomie podstawowym, poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie 

typowe zadania teoretyczne i praktyczne.  

4) Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

opanował umiejętności i wiadomości określone programem nauczania w danej klasie 

na poziomie podstawowym, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne 

o średnim stopniu trudności. 

5) Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

ma braki w opanowaniu umiejętności i wiadomości na poziomie podstawowym, ale 

braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy 

z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, rozwiązuje zadania teoretyczne 

i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności. 

6) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym, a braki 

w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z 

tego przedmiotu, nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności. 



 

Nieprzygotowania w semestrze: 

Na 1 lekcji w tygodniu 1 nieprzygotowanie z odpowiedzi i  1 z pracy domowej; 

Po przekroczeniu limitu nieprzygotowań nauczyciel może sprawdzić wiedzę ucznia na 

ocenę. 

Praca na lekcji lub praca dodatkowa: 5 plusów ocena - 5 

Brak pracy na lekcji będzie skutkował odpowiedzią ustną z zakresu omawianych 

aktualnie zagadnień. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi uczeń otrzymuje minus.  Za 

5 minusów – uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 
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