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Przedmiotowe zasady oceniania  
obowiązujące na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa. 

 
(dla klas pierwszych technikum pięcioletniego – po szkole podstawowej) 

 
1. Przedmiotowe Zasady Oceniania są zgodne ze Statutem Szkoły i Wewnątrzszkolnymi 

Zasadami Oceniania 
2. Pierwszoplanowym kryterium oceniania są umiejętności ucznia. Następnie zaangażowanie 

ucznia w proces nauczania – uczenia się, jego aktywność, utożsamianie się z problematyką 
i przejawianie zainteresowania. w dalszej kolejności ocenie podlega cały zasób wiedzy. 

3. Wymagania programowe na poszczególne oceny: 
 

Alarmowanie i ewakuacja 

Ocena 

dopuszczająca 
[1] 

dostateczna 
[1 + 2] 

dobra 
[1 + 2 + 3] 

bardzo dobra 
[1 + 2 + 3 + 4] 

celująca 
[1 + 2 + 3 + 4+5] 

Uczeń: 
 definiuje 

i rozpoznaje ro-
dzaje alarmów 
oraz sygnałów 
alarmowych 

 charakteryzuje 
zasady zachowa-
nia się ludności po 
ogłoszeniu alarmu 

Uczeń: 
 opisuje kluczowe 

elementy szkolnej 
instrukcji ewaku-
acji: 
o sygnały 
o drogi ewaku-

acji, wyjścia 
ewakuacyjne 

o miejsce 
zbiórki ewa-
kuowanej 
ludności 

o zasady za-
chowania się 
uczniów pod-
czas ewaku-
acji ze szkoły 
(internatu) 

Uczeń: 
 omawia zasady 

ewakuacji ludno-
ści 

Uczeń: 
 opisuje sposoby 

postępowania 
w przypadku od-
cięcia dróg ewa-
kuacyjnych 

Uczeń: 
 redaguje treść 

komunikatu 
ostrzegawczego 
o zbliżającym się 
(wybranym) za-
grożeniu dla miej-
scowości, w której 
mieszka 

Podstawy pierwszej pomocy 

Ocena 

dopuszczająca 
[1] 

dostateczna 
[1 + 2] 

dobra 
[1 + 2 + 3] 

bardzo dobra 
[1 + 2 + 3 + 4] 

celująca 
[1 + 2 + 3 + 4+5] 

Uczeń: 
 podaje definicję 

i wymienia cele 
oraz zadania pierw-
szej pomocy 

 wymienia działania 
wchodzące 
w zakres pierwszej 
pomocy 

 potrafi rozpoznać 
osobę w stanie za-
grożenia życia 

 opisuje wyposaże-
nie apteczki pierw-
szej pomocy; wy-

Uczeń: 
 opisuje rolę ukła-

dów: oddychania, 
krążenia 
i nerwowego dla 
prawidłowego 
funkcjonowania 
organizmu 

 podaje przykłady 
zagrożeń 
w środowisku 
domowym, ulicz-
nym i wodnym, 
w przestrzeniach 
podziemnych, 

Uczeń: 
 wyjaśnia rolę 

układu nerwowe-
go, układu krąże-
nia i układu odde-
chowego 
w utrzymywaniu 
podstawowych 
funkcji życiowych 

 opisuje następstwa 
zaburzeń czynno-
ści tych układów 

 przeprowadza 
wywiad ratowniczy 
SAMPLE 

Uczeń: 
 potrafi zainsta-

lować 
w telefonie ko-
mórkowym do-
stępny 
w miejscu za-
mieszkania sys-
tem ostrzegania 
o lokalnych za-
grożeniach 

 wymienia 
i opisuje po-
szczególne 
ogniwa łańcucha 

Uczeń: 
 należy do spo-

łecznych podmio-
tów współpracują-
cych z systemami 
Państwowego Ra-
townictwa Me-
dycznego lub Kra-
jowego Systemu 
Ratowniczo-
Gaśniczego 

 uczestniczył 
w pozaszkolnych 
formach rywaliza-
cji w ratownictwie 
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mienia przedmioty, 
jakie powinny się 
znaleźć w apteczce, 
np. domowej, sa-
mochodowej 

 opisuje zasady 
bezpiecznego po-
stępowania 
w miejscu zdarzenia 

 prawidłowo wzywa 
pomoc 

 opisuje zasady 
postępowania 
z osobą nieprzy-
tomną 

 systematycznie 
ponawia ocenę od-
dychania u osoby 
nieprzytomnej 

 opisuje metody 
udzielania pierw-
szej pomocy 
w urazach kończyn 

 omawia zasady 
postępowania prze-
ciwwstrząsowego 

 wymienia objawy 
związane 
z najczęstszymi ob-
rażeniami narządu 
ruchu 

 opisuje metody 
udzielania pierw-
szej pomocy 
w urazach kończyn 

 omawia zasady 
postępowania 
z poszkodowanymi, 
u których podej-
rzewa się uraz krę-
gosłupa 

 rozumie, na czym 
polega udzielanie 
pierwszej pomocy 
w zatruciach 

 opisuje typowe 
okoliczności 
i objawy wystąpie-
nia udaru termiczne-
go oraz udaru sło-
necznego 

 przedstawia metody 
przenoszenia po-
szkodowanych 
z urazem kręgosłu-
pa 

 proponuje zastoso-
wanie zastępczych 
środków opatrun-
kowych 

 w sytuacjach symu-
lowanych prawi-

w lasach 
 wykonuje pod-

stawowe czynno-
ści resuscytacji 
krążeniowo-
oddechowej 

 wykonuje pod-
stawowe czynno-
ści pierwszej po-
mocy 
w zadławieniu 

 przedstawia me-
tody zapewnienia 
bezpieczeństwa 
własnego, osoby 
poszkodowanej 
i otoczenia 
w sytuacjach sy-
mulowanych 
podczas zajęć 

 wykonuje opatru-
nek osłaniający 
na ranę w obrębie 
kończyny oraz 
opatrunek uci-
skowy 

 wykonuje opatru-
nek osłaniający 
na ranę w obrębie 
kończyny oraz 
opatrunek uci-
skowy 

 omawia i stosuje 
zasady unieru-
chamiania złamań 
kości długich 
i stawów (zasada 
Potta) 

 wyjaśnia, na 
czym polega 
udzielanie pierw-
szej pomocy 
w oparzeniach 

 opisuje zagrożenia 
dla życia związa-
ne z utratą dużej 
ilości krwi 
w krótkim czasie 
(wstrząs) 

 opisuje podstawo-
we sposoby trans-
portu poszkodowa-
nych z miejsc nie-
bezpiecznych 

 wymienia najczęst-
sze przyczyny utra-
ty przytomności 

 opisuje znaczenie 
liter stanowiących 
skrót  nazwy sche-
matu oceny stanu 
poszkodowanego 
„A-B-C” 

 wymienia typowe 
objawy zwiastują-
ce, poprzedzające 
omdlenie 

 wykonuje podsta-
wowe opatrunki 
osłaniające 
w obrębie głowy 
i tułowia 

 zakłada opatrunek 
uciskowy na rany 
w obrębie głowy 
i tułowia 

 wymienia przykła-
dy zapobiegania 
oparzeniom, ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
środowiska do-
mowego i małych 
dzieci 

 wyjaśnia cel do-
raźnego unieru-
chomienia koń-
czyny (ogranicze-
nie ruchu, zmniej-
szenie bólu, ogra-
niczenie ryzyka 
pogłębiania urazu, 
umożliwienie bez-
piecznego trans-
portu 

 opisuje działania 
ratownicze 
w przypadku ciała 
obcego w: oku, 
uchu, nosie 

przeżycia 
 opisuje sytuacje, 

w jakich można 
prowadzić resu-
scytację 
z wyłącznym 
uciskaniem 
klatki piersiowej 

 opisuje algorytm 
podstawowych 
czynności resu-
scytacyjnych 
u niemowląt 
i dzieci 

 praktycznie 
wykorzystuje 
w sytuacjach 
symulowanych 
automatyczny 
defibrylator 
(AED) 

 proponuje dzia-
łania zapobiega-
jące zadławieniu 
w typowych sy-
tuacjach życia 
codziennego 

 omawia okolicz-
ności i sposób 
zakładania opa-
ski uciskowej 

medycznym 
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dłowo unierucha-
mia kończynę po 
urazie w zastanej 
pozycji; wykorzy-
stuje dostępny 
sprzęt do unieru-
chomienia złamanej 
kończyny 

 opisuje sposób 
udzielania pierwszej 
pomocy 
w przypadku:  
o zawału serca 
o udaru mózgu 
o napadu duszno-

ści 
o porażenia prą-

dem 
o ukąszenia lub 

użądlenia 
o pogryzienia 

przez zwierzęta 
o napadu padacz-

kowego 
o hipo- lub hiper-

glikemii 

Zagrożenia i działania ratownicze 

Ocena 

dopuszczająca 
[1] 

dostateczna 
[1 + 2] 

dobra 
[1 + 2 + 3] 

bardzo dobra 
[1 + 2 + 3 + 4] 

celująca 
[1 + 2 + 3 + 4+5] 

Uczeń: 
 rozpoznaje 

zagrożenia i ich 
źródła 

 wymienia nazwy 
formacji służb 
działających na 
rzecz zwalczania 
skutków zagro-
żeń   

 wymienia głów-
ne przyczyny 
pożarów 

 opisuje zasady 
postępowania 
podczas pożaru 

 wymienia ty-
powe zagroże-
nia zdrowia 
i życia podczas 
pożaru  

 wymienia ro-
dzaje i zasady 
użycia podręcz-
nego sprzętu 
gaśniczego 

 rozpoznaje znaki 
ochrony prze-
ciwpożarowej 

Uczeń: 
 wymienia społecz-

ne podmioty dzia-
łające na rzecz 
zwalczania skut-
ków zagrożeń 

 potrafi dobrać 
odpowiedni rodzaj 
środka gaśniczego 
w zależności od 
rodzaju pożaru 
(np. płonąca patel-
nia, płonący kom-
puter 

 rozpoznaje 
i opisuje sposób 
użycia podręczne-
go sprzętu gaśni-
czego 

 charakteryzuje 
zagrożenia poża-
rowe w domu, 
szkole i najbliższej 
okolicy 

 przedstawia typo-
we zagrożenia 
zdrowia i życia 
podczas powodzi, 
pożaru lub innych 
klęsk żywioło-

Uczeń: 
 charakteryzuje 

działalność spo-
łecznych podmio-
tów ratowniczych, 
w tym: Ochotniczej 
Straży Pożarnej, 
Górskiego Ochot-
niczego Pogotowia 
Ratunkowego, 
Wodnego Ochotni-
czego Pogotowia 
Ratunkowego 

 wyjaśnia zadania 
tych służb 

 omawia zasady 
profilaktyki poża-
rowej 

 opisuje sposoby 
gaszenia najczę-
ściej występują-
cych pożarów (w 
zarodku) 

 wyjaśnia znacze-
nie pojęcia cyber-
przemocy 

 opisuje procedury 
postępowania 
w przypadku jej 
wystąpienia 

Uczeń: 
 opisuje sposoby 

postępowania osób 
odciętych przez 
pożar od dróg ewa-
kuacji 

 omawia zasady 
ewakuacji ludno-
ści i zwierząt 
z terenów zagro-
żonych 

 wskazuje niewła-
ściwe zachowania 
dotyczące cyber-
przemocy 
i proponuje wła-
ściwą na nie reak-
cję 

Uczeń: 
 należy do młodzie-

żowych struktur 
OSP, WOPR lub 
innych formacji ra-
towniczych 

 jest uczniem tzw. 
klas mundurowych 

 •uczestniczył 
w pozaszkolnych 
formach rywaliza-
cji z zakresu obro-
ny cywilnej, 
ochrony p.poż. lub 
zarządzania kryzy-
sowego 
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 rozpoznaje znaki 
ewakuacji 

 omawia zasady 
zachowania się 
w przypadku 
zdarzeń terrory-
stycznych (np. 
w razie wtar-
gnięcia uzbro-
jonej osoby do 
szkoły, centrum 
handlowego 

 wymienia naj-
częstsze zagro-
żenia „przemo-
cowe” występu-
jące w szkole 

 wymienia ro-
dzaje znaków 
substancji tok-
sycznych 
i miejsca ich 
eksponowania 

 wymienia przy-
kładowe mate-
riały, jakie 
można wyko-
rzystywać jako 
zastępcze środki 
ochrony dróg 
oddechowych 
i skóry 

 wymienia spo-
soby zabezpie-
czenia żywności 
i wody przed 
skażeniami 

 wyjaśnia zna-
czenie pojęć: 
odkażanie, dez-
aktywacja, de-
zynfekcja, dera-
tyzacja 

 wyjaśnia, na 
czym polegają 
zabiegi specjal-
ne i sanitarne 

 opisuje obo-
wiązki pieszego 
i kierowcy pod-
czas przejazdu 
pojazdu uprzy-
wilejowanego 

wych 
 opisuje zakres 

i sposób przygoto-
wania się do pla-
nowanej ewakuacji 

 opisuje zasady 
postępowania pod-
czas powodzi, 
śnieżycy, zejścia 
lawiny 

 • uzasadnia 
i proponuje sku-
teczne sposoby za-
pobiegania panice 

 podaje przykłady 
najczęściej wystę-
pujących okolicz-
ności znalezienia 
niewypałów 
i niewybuchów 

 rozpoznaje znaki 
substancji tok-
sycznych na po-
jazdach 
i budowlach 

 wyjaśnia zasady 
zaopatrzenia lud-
ności ewakuowa-
nej w wodę 
i żywność 

System obrony państwa 

Ocena 

dopuszczająca 
[1] 

dostateczna 
[1 + 2] 

dobra 
[1 + 2 + 3] 

bardzo dobra 
[1 + 2 + 3 + 4] 

celująca 
[1 + 2 + 3 + 4+5] 

Uczeń: 
 rozróżnia za-

Uczeń: 
 omawia zadania, 

Uczeń: 
 identyfikuje wy-

Uczeń: 
 wyjaśnia znacze-

Uczeń: 
 rozróżnia stopnie 
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grożenia czasu 
pokoju i czasu 
wojny 

 opisuje istotę 
oraz wymienia 
elementy skła-
dowe systemu 
bezpieczeństwa, 
jego poszcze-
gólne instytucje, 
charakter 
związków mię-
dzy nimi 

 wymienia nazwy 
formacji służb 
mundurowych 
(w tym obrony 
terytorialnej) za-
pewniających 
bezpieczeństwo 
państwa; wyja-
śnia zadania 
tych służb 

 rozpoznaje pod-
stawowe typy 
uzbrojenia Sił 
Zbrojnych RP 

 rozpoznaje pod-
stawowe typy 
uzbrojenia 

strukturę oraz 
podstawowe 
uzbrojenie 
i wyposażenie Sił 
Zbrojnych RP 

 podaje przykłady 
zarządzeń, jakie 
mogą wydać wła-
dze w związku 
z kryzysem 

 wymienia 
i uzasadnia geopo-
lityczne, militarne 
i gospodarcze 
aspekty bezpie-
czeństwa państwa 

 identyfikuje obiek-
ty opatrzone mię-
dzynarodowymi 
znakami ochrony 
zabytków 

zwania dla bezpie-
czeństwa indywi-
dualnego 
i zbiorowego, kate-
goryzuje je, przypi-
suje im właściwe 
znaczenie  
w kontekście bez-
pieczeństwa lokal-
nego i całego pań-
stwa 

 wymienia rodzaje 
świadczeń obywa-
teli na rzecz obron-
ności 

 wymienia elementy 
składowe systemu 
bezpieczeństwa 
państwa, jego po-
szczególne instytu-
cje, charakter 
związków między 
nimi 

 określa zakres dzia-
łania wybranych 
stowarzyszeń 
i organizacji, jak: 
Liga Obrony Kraju, 
Polski Czerwony 
Krzyż, Związek 
Strzelecki „Strze-
lec” 

nie pojęcia siatki 
bezpieczeństwa 
i infrastruktury 
krytycznej 

 wymienia zada-
nia 
i kompetencje 
władz państwo-
wych oraz samo-
rządowych 
w zakresie 
obronności 

 wyjaśnia pod-
stawowe zasady 
międzynarodo-
wego prawa hu-
manitarnego 

wojskowe 
i policyjne 

 rozróżnia stopnie 
Państwowej Straży 
Pożarnej 

 jest aktywnym 
członkiem organi-
zacji skautowych 
lub proobronnych 

 jest członkiem 
grup rekonstruk-
cyjnych, klubów 
historyczno-
kolekcjonerskich 
itp. 

 doskonali się 
w wybranej dyscy-
plinie (sporcie) 
przydatnej 
w zakresie obron-
ności kraju (sporty 
walki, strzelectwo, 
lekkoatletyka, bie-
gi na orientację, 
jeździectwo, sporty 
motorowe 
i motorowodne, 
pływanie, nurko-
wanie, spadochro-
niarstwo, surwi-
wal, bushcraft, 
prepersing itp.) 

Edukacja zdrowotna 

Ocena 

dopuszczająca 
[1] 

dostateczna 
[1 + 2] 

dobra 
[1 + 2 + 3] 

bardzo dobra 
[1 + 2 + 3 + 4] 

celująca 
[1 + 2 + 3 + 4+5] 

Uczeń: 
 wyjaśnia 

wpływ stresu 
na zdrowie 

 opisuje pod-
stawowe sy-
gnały i objawy 
problemów ze 
zdrowiem psy-
chicznym 
(stres fizyczny 
i emocjonalny, 
zaburzenia od-
żywiania, de-
presja klinicz-
na) 

 dobiera 
i demonstruje 
umiejętności 
komunikacji 
interpersonal-
nej istotne dla 
zdrowia 
i bezpieczeńst

Uczeń: 
 wymienia czynni-

ki ryzyka chorób 
cywilizacyjnych, 
jak: nadciśnienie 
tętnicze, cukrzyca, 
zaburzenia gospo-
darki lipidowej, 
otyłość 

 wyjaśnia zależno-
ści między zdro-
wiem fizycznym, 
zdrowiem psy-
chicznym 
i zdrowiem emo-
cjonalnym 
a zdrowiem spo-
łecznym 

 wymienia zacho-
wania sprzyjające 
zdrowiu (proz-
drowotne) oraz 
zagrażające zdro-
wiu; wśród zagra-

Uczeń: 
 wyjaśnia związki 

między aktywno-
ścią fizyczną, zwy-
czajami żywienio-
wymi 
i dobrostanem 
emocjonalnym 

 odróżnia czynniki 
środowiskowe 
i społeczne (ko-
rzystne 
i szkodliwe), na 
które człowiek mo-
że mieć wpływ, od 
takich, na które 
wpływu mieć nie 
może 

 definiuje pojęcia 
bulimii i anoreksji 

 wyjaśnia następ-
stwa tych chorób 

 analizuje objawy 

Uczeń: 
 analizuje wartość 

odżywczą produk-
tów żywnościo-
wych, np. na pod-
stawie informacji 
o ich składzie 
umieszczanych 
przez producenta 
na opakowaniu 

 definiuje pojęcie 
wskaźnika masy 
ciała (BMI) 
i potrafi określić, 
do czego on służy 

 ocenia własne 
zachowania zwią-
zane ze zdro-
wiem; ustala in-
dywidualny plan 
działania na rzecz 
własnego zdrowia 

 ocenia własne 
zachowania zwią-

Uczeń: 
 układa własny, 

zbilansowany ja-
dłospis na tydzień 

 proponuje zestaw 
ćwiczeń 
i aktywności ru-
chowej, dostoso-
wany do własnych 
możliwości, na 
wybraną porę roku 

 jest uczestnikiem 
zorganizowanych 
form sportu, re-
kreacji lub wypo-
czynku (np. klub, 
sekcja) 
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wa (odmowa, 
zachowania 
asertywne, ne-
gocjowanie) 

 wyjaśnia za-
gadnienia 
związane 
z właściwym, 
racjonalnym 
żywieniem 

 uzasadnia jego 
znaczenie dla 
zdrowia 
i rozwoju, 
w tym ochrony 
przed choro-
bami przewle-
kłymi 

 wyjaśnia za-
gadnienia 
związane 
z właściwą 
i racjonalną 
aktywnością 
fizyczną 

 wyjaśnia 
wpływ sub-
stancji psycho-
aktywnych na 
sprawność kie-
rowcy 

żających zdrowiu 
wskazuje te, które 
szczególnie często 
występują wśród 
nastolatków 

 opisuje konstruk-
tywne 
i niekonstruktywn
e sposoby radze-
nia sobie 
z emocjami, 
w tym negatyw-
nymi 

różnych rodzajów 
uzależnień beha-
wioralnych, w tym 
uzależnienia od 
komputera, interne-
tu, hazardu 

 wyjaśnia, w jaki 
sposób można uni-
kać picia alkoholu, 
palenia tytoniu, 
brania dopalaczy 

 potrafi ocenić in-
tensywność wysił-
ku fizycznego (np. 
na podstawie po-
miaru częstości ak-
cji serca w czasie 
i po wysiłku 

zane ze zdro-
wiem, ustala in-
dywidualny plan 
działania na rzecz 
własnego zdrowia 

 
4. Uczeń może otrzymać ocenę za:  

 odpowiedź ustną – zakres trzy tematy wstecz 
 kartkówkę  – zakres trzy tematy wstecz 
 praca na lekcji 
 aktywność 
 referat 
 zadanie domowe 
 prace w grupach 
 sprawdzian praktyczny 

5. Na lekcjach oceny ustala się w stopniach wg następującej skali: 
 
STOPIEŃ Skrót  

literowy 
Oznaczenie cyfrowe Procentowy wskaźnik 

poziomu opanowania 
osiągnięć edukacyj-
nych uczniów 

celujący cel 6 100% 
bardzo dobry bdb 5 86 - 99% 
dobry db 4 71 - 85% 
dostateczny dst 3 56 - 70% 
dopuszczający dop 2 35 - 55% 
niedostateczny ndst 1 mniej niż 35% 
 

6. Uzyskane stopnie w poszczególnych formach aktywności ucznia stanowią podstawę stopnia 
śródrocznego i rocznego.  
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Uczniowi przysługuje odwołanie się od oceny śródrocznej lub rocznej zgodnie z zasadami za-
mieszczonymi w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania. 
 

mgr inż. Radosław Froncala 
 


