
Przedmiotowy system oceniania z Edukacji dla Bezpieczeństwa 

w klasie VIII w roku szkolnym 2020/2021. 
 

Cele kształcenia zgodne z nową podstawą programową:  

 

1. Znajomość powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej. Uczeń rozumie znaczenie powszechnej  

samoobrony i ochrony cywilnej.  

2. Przygotowanie do działania ratowniczego. Uczeń zna zasady prawidłowego działania w 

przypadku wystąpienia zagrożenia życia i zdrowia.  

3. Nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Uczeń umie udzielać pierwszej pomocy w 

nagłych wypadkach.  

 

Szczegółowymi celami kształcenia i wychowania są: przekazanie uczniom niezbędnej wiedzy 

w zakresie przygotowania instytucji państwa do działania w sytuacjach kryzysowych; wyposażenie 

uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego działania w sytuacji zagrożenia oraz do 

działań zapobiegawczych; przygotowanie uczniów do udzielania poszkodowanym, możliwej 

w określonych warunkach, pierwszej pomocy; kształtowanie postaw ochrony życia i zdrowia 

własnego, a także innych osób; kształtowanie u uczniów postaw gotowości do niesienia pomocy 

potrzebującym, humanitaryzmu i altruizmu; rozwijanie u uczniów zdolności organizatorskich 

i komunikacyjnych oraz umiejętności przywódczych.  

 

Proponowane metody pracy z uczniami w ramach zajęć lekcyjnych  
Instruktaż  

Pokaz  

Ćwiczenia praktyczne  

Wykład uczestniczący  

Dyskusja  

Drama, odgrywanie ról  

Burza mózgów  

Pytania i odpowiedzi  

Sprawne i zrozumiałe dla odbiorcy przedstawienie zasad wykonywania czynności  

Zademonstrowanie działania sprzętu, urządzenia AED,  

Wykonywanie przez uczniów czynności związanych z tematem lekcji w celu wykształcenia 

właściwych nawyków, szybkości działania, precyzji, poprzedzone instruktażem i pokazem. 

 

Celem oceniania osiągnięć ucznia z EdB jest:  

 wspieranie działania ucznia i motywowanie go do dalszej pracy  

 bieżące informowanie o poziomie osiągnięć edukacyjnych i postępach  

 wdrażanie do systematycznej pracy i samokontroli  

 pomoc w samodzielnym planowaniu rozwoju ucznia  

 dostarczanie rodzicom, wychowawcy i dyrekcji informacji postępach, trudnościach 

i uzdolnieniach ucznia  

 
Przy ocenianiu bieżącym, śródrocznym i rocznym stosuje się skalę:  

1 - niedostateczny  

2 - dopuszczający  

3 - dostateczny  

4 - dobry  

5 - bardzo dobry  

6 - celujący  

 

Ocenie  podlega: wiedza, umiejętności praktyczne, aktywność, praca na lekcji, przygotowanie do 

zajęć, udział w konkursach, stosunek do przedmiotu, zeszyt ucznia. 


