Przedmiotowe Zasady Oceniania
z Edukacji dla Bezpieczeństwa
w kl.III gimnazjum
Opracowała : mgr Izabela Majewska

Przedmiotowy System Oceniania z EDB został opracowany na podstawie:
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r.
jest integralną częścią Statutu Szkoły.

•

•

Przedmiotowy system oceniania został opracowany indywidualnie przez nauczyciela,
który ustala zakres wiadomości i umiejętności zgodnie z programem nauczania i dostosował
go do obowiązujących w szkole form oceniania.

Przedmiotem oceny i kontroli osiągnięć ucznia są:
-

Wiadomości (zapamiętywanie, zrozumienie)
Umiejętności ( zastosowanie wiadomości w sytuacjach typowych i problemowych)
Postawy i przekonania ( aktywność, zaangażowanie w proces uczenia się)

Ocenianiu podlegają następujące formy:






wypowiedź ustna,
sprawdziany,
ćwiczenia praktyczne,
prowadzenie zeszytu,
dodatkowo dla zainteresowanych: aktywność w czasie zajęć, zaangażowanie
poza programem w danym roku szkolnym – konkursy, zawody
 Za udokumentowaną aktywność poza programem w danym roku szkolnym
(wolontariat, współpraca ze Strażą Pożarną, Obroną Cywilną)
uczeń może mieć podwyższoną ocenę końcową o jeden punkt ponad poziom
uzyskany w toku zajęć programowych.

Inne postanowienia
1)
Oceny są częste, jawne, każdą ocenę niedostateczną można poprawić w ciągu 2
tygodni.
2)
Jeżeli uczeń otrzyma ocenę niedostateczną ze sprawdzianu lub w nim nie
uczestniczył, ma obowiązek zdać materiał w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
3)
Jeżeli uczeń nie przystąpi do sprawdzianu w pierwszym terminie ani w terminie
dodatkowym, to uzyskuje on ocenę niedostateczną.
4)
Oceny z kartkówek, nie podlegają poprawie.
5)
Uczeń ma prawo raz w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji, jeżeli tego faktu
nie zgłosi na początku lekcji może otrzymać ocenę niedostateczną(przez nieprzygotowanie
do lekcji rozumiane jest: nieprzygotowanie do kartkówki, brak pracy, brak ćwiczeń).

8)
Uczeń z opinią lub orzeczeniem PPP o dostosowaniu treści wymagań otrzymuje pracę
dostosowaną do jego możliwości w objętym zakresie tematycznym, bądź pisze pracę taką jak
pozostali uczniowie mając wydłużony czas lub obniżoną punktację o 3%.

Kryteria dla danej oceny:
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
Nie opanował wiadomości i umiejętności wymaganych na ocenę dopuszczającą
Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien:
- Częściowo rozumieć polecenia i instrukcje;
- Zapamiętać wiadomości konieczne do elementarnej orientacji w treściach danego działu
tematycznego i z pomocą nauczyciela je odtwarzać;
- Poprawnie rozpoznawać, nazywać i klasyfikować poznane pojęcia, zjawiska, urządzenia itp.;
- Wykonywać samodzielnie lub z pomocą nauczyciela proste ćwiczenia i polecenia;
- Współpracować w zespole przy wykonywaniu zadań praktycznych;
- Ze sprawdzianów testowych otrzymywać 31-55% punktów możliwych do uzyskania;
Na ocenę dostateczną uczeń powinien:
- Rozumieć polecenia i instrukcje;
- Zapamiętać podstawowe wiadomości dla danego działu tematycznego i samodzielnie je
prezentować;
- Rozumieć omawiane zagadnienia;
- Dokonywać selekcji i porównania poznanych zjawisk;
- Znać podstawowe procedury zachowań i regulaminy oraz umieć je samodzielnie
zastosować;
- Samodzielnie i poprawnie wykonywać proste ćwiczenia i zadania praktyczne;
- Samodzielnie zastosować zdobytą wiedzę w praktyce;
- Aktywnie uczestniczyć w pracach i zadaniach zespołowych;
- Ze sprawdzianów testowych otrzymać 56-75% punktów możliwych do uzyskania;
Na ocenę dobrą uczeń powinien:
- Rozumieć polecenia i instrukcje;
- Znać omawianą na zajęciach problematykę na poziomie rozszerzonym oraz w sposób
logiczny i spójny ją prezentować;
- Rozumieć omawiane treści i umieć wyjaśnić je innym;
- Uogólniać i formułować wnioski;
- Aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych;
- Poprawnie i sprawnie wykonywać ćwiczenia praktyczne i inne zadania;
- Samodzielnie i poprawnie zastosować zdobytą wiedzę w praktyce;
- Wykazywać zainteresowanie omawianą na zajęciach problematyką;
- Ze sprawdzianów testowych otrzymać 66-80% punktów możliwych do uzyskania;
Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien wypełniać wymagania takie jak na ocenę dobrą i
ponadto:
- Mieć bogate wiadomości na poziomie treści dopełniających;
- Umieć samodzielnie poszukiwać informacji w różnych źródłach oraz je selekcjonować;

- Właściwie interpretować nowe sytuacje i zjawiska, w sposób twórczy rozwiązywać
problemy;
- Kierować pracą zespołu rówieśników;
- Ze sprawdzianów testowych otrzymać 81-90% punktów możliwych do uzyskania;
- Uczestniczyć w konkursach i zawodach właściwych dla przedmiotu i uzyskiwać wyróżniające
wyniki na poziomie szkolnym
Na ocenę celującą uczeń powinien wypełniać wymagania takie jak na ocenę bardzo dobrą i
ponadto:
- Wykazywać szczególne zainteresowanie przedmiotem i literaturą popularnonaukową;
- Ze sprawdzianów testowych otrzymać ponad 98% punktów możliwych do uzyskania;
- Uczestniczyć w konkursach i zawodach właściwych dla przedmiotu i uzyskiwać wyróżniające
wyniki, godnie reprezentując szkołę;
- Podejmować się wykonania zadań dodatkowych (indywidualnie lub w zespole), znacznie
wykraczających poza podstawę programową.

