
 

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Edukacja  dla bezpieczeństwa 
 

 

 

 

I. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 

 

Ocenie w danym semestrze roku szkolnego podlegają umiejętności i wiadomości ucznia zaprezentowane poprzez: 

1. Prace klasowe .W przypadku nauczania zdalnego testy będą przeprowadzane zdalnie w formie elektronicznej. 
2. Kartkówki obejmujące materiał programowy nie przekraczający trzech ostatnich lekcji jeśli są niezapowiedziane. 

Kartkówka zapowiedziana obejmuje materiał wskazany przez nauczyciela. Kartkówki będą przeprowadzane za pomocą 

aplikacji internetowych w przypadku nauczania zdalnego. 
3. Prace domowe pisemne i ustne, krótkoterminowe oraz długoterminowe z wykorzystaniem różnych źródeł, sprawdzane 

bezpośrednio na lekcji (a w przypadku nauczania zdalnego przesyłane zdalnie lub prezentowane ustnie online),. 
4. Prezentacje  
5. Aktywność na zajęciach  

 

poniżej 41% - niedostateczny 

41% do 55% - dopuszczający 

56% do 70% - dostateczny 

71% do 90% - dobry 

powyżej 90% do 99% - bardzo dobry  

100% - celujący (jeśli w pracy nie było zadania dodatkowego*) 
 

*Jeżeli w pracy było zadanie dodatkowe i uczeń bezbłędnie wykonał wskazane zadanie dodatkowe oraz uzyskał co 

najmniej 95% punktów za zadania obowiązkowe również otrzymuje ocenę celującą. Rozwiązanie zadania 

dodatkowego nie ma wpływu na wysokość oceny ucznia, który nie uzyskał co najmniej 95%. 

 

.  
 

II. Sposoby ustalania oceny śródrocznej i rocznej 

 

1. Stopnie cząstkowe ucznia uzyskane według wyżej podanych kryteriów stanowią podstawę oceny śródrocznej: ocena 

roczna ustalana jest z uwzględnieniem oceny za pierwszy semestr. 

2. Pozytywny wpływ na wysokość oceny mogą mieć także: umiejętność pracy w grupie, wysokie wyniki w konkursach i inne 

prace zlecone przez nauczyciela. 

3. Jeśli uczeń uzyskał półroczną ocenę niedostateczną, zalicza materiał pierwszego półrocza w formie ustalonej z 

nauczycielem, najpóźniej do końca marca danego roku szkolnego. 

4. Jeżeli uczeń opuścił 50% zajęć lub nie ma wymaganej ilości ocen cząstkowych może być nieklasyfikowany. Uczeń 

nieklasyfikowany po pierwszym półroczu jest zobowiązany uzgodnić z nauczycielem sposób zaliczenia i uzupełnić 

zaległości w terminie do końca marca drugiego półrocza. Jeśli tego nie uczyni, uzyskuje ocenę niedostateczną za 

pierwsze półrocze. 

5. Jeżeli uczeń jest nieklasyfikowany tylko w I semestrze, ma obowiązek zaliczyć przerobiony materiał (w postaci prac 

klasowych) u nauczyciela w ciągu sześciu tygodni. W przeciwnym razie na koniec roku otrzymuje ocenę o jeden niższą 

niż przewidywana z ocen bieżących. 

6. Na cztery tygodnie przed wystawieniem oceny rocznej nauczyciel wystawia uczniowi ocenę proponowaną, która nie jest 

ostateczna. Ostateczna ocena może być wyższa lub niższa od proponowanej w zależności od ocen otrzymanych przez 

ucznia w przeciągu ostatniego miesiąca. 

7. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może podnieść lub obniżyć ocenę śródroczną i roczną sugerowaną przez 

dziennik elektroniczny. 

 

III. Zasady obowiązujące na przedmiocie 

 

1. O terminie pracy klasowej uczeń jest poinformowany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, wyjątek stanowią 

kartkówki, które mogą, ale nie muszą być zapowiadane. 



2. Uczeń ma obowiązek przystąpienia do wszystkich wymaganych przez nauczyciela prac pisemnych. Jeżeli jest to 

niemożliwe z przyczyn uzasadnionych, decyzję o toku postępowania podejmuje nauczyciel. 

3. W przypadku nauki zdalnej uczeń ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach online., odbierać wiadomości i odsyłać zadania 

zdalne w wyznaczonym terminie. Jeżeli z jakichś przyczyn nie może być obecny, powiadamia o tym nauczyciela. Kiedy 

uczeń jest nieobecny na lekcji online ma obowiązek uzupełnić samodzielnie materiał przerobiony na lekcji. 

4. W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie lub kartkówce przeprowadzanej zdalnie lub odpowiedzi online, uczeń 

ma obowiązek zaliczyć sprawdzian, kartkówkę lub odpowiedź w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 
5. W przypadku pracy domowej zdalnej nieodesłanie jej w terminie równoznaczne jest wpisaniu nieprzygotowania przez 

nauczyciela lub oceny niedostatecznej jeżeli uczeń wykorzystał wcześniej swoje nieprzygotowania. 

6. Uczeń ma prawo do poprawienia każdej oceny niedostatecznej ze sprawdzianu oraz dwóch ocen wyższych ze 

sprawdzianów w semestrze. Oceny z prac domowych, innych prac pisemnych, testów kompetencji, kartkówek i 

odpowiedzi ustnych nie podlegają poprawie.  

7. Uczeń ma prawo do jednokrotnego przystąpienia do poprawy wymaganej przez nauczyciela pracy. Do poprawy 

powinien przystąpić w przeciągu dwóch tygodni od dnia oddania sprawdzonej pracy. W uzasadnionych przypadkach 

nauczyciel może przyznać dodatkowy termin poprawy. 

8. Ocena z poprawy jest wpisywana niezależnie od jej wysokości. 

9. W przypadku stwierdzenia przez nauczyciela niesamodzielności pracy lub wykorzystania niedozwolonych pomocy w 

czasie sprawdzianu, pracy klasowej, kartkówki, odpowiedzi ustnej lub pracy domowej uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną, bez możliwości poprawy jej. (Do niedozwolonych pomocy jest zaliczany między innymi telefon 

komórkowy oraz inne urządzenia elektroniczne. Za pracę niesamodzielną uznaje się taką pracę, która w części lub całości 

została przepisana z jakiegokolwiek innego źródła tj. Internet, podręcznik, opracowania, praca innego ucznia itp.). 

 

IV. Przepisy porządkowe 

 

 

1. Uczeń ma obowiązek systematycznie i aktywnie uczestniczyć w procesie lekcyjnym, odrobić pisemną i ustną pracę 

domową, o ile nauczyciel nie ustali inaczej.  
2. W przypadku nauczania zdalnego uczeń ma obowiązek posiadania sprawnego mikrofonu oraz włączania go na prośbę 

nauczyciela w celu odpowiedzi na pytanie. W przypadku notorycznego braku sprawnego mikrofonu uczeń będzie 

oceniany za brak aktywności.  

 

 

V. Ocenianie uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce 

 

1. W przypadku ucznia posiadającego opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o dysfunkcji, nauczyciel dostosowuje 

metody i formy pracy oraz sposób oceniania do możliwości poznawczych ucznia zgodnie z zaleceniami w opinii. 

 


