
Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa – klasy pierwsze                                                                                  

celujący 

uczeń: 

 posiada wiedzę obejmującą wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania EDB, 

wynikające z indywidualnych zainteresowań,  

 umiejętnie wykorzystuje zdobyte wiadomości z literatury, programów radiowych i telewizyjnych oraz z 

Internetu,  

 wykonuje nietypowe opracowania i referaty przydatne do lekcji, 

 potrafi analizować zdarzenia, 

  osiąga sukcesy w zawodach sportowych. 

 

 

bardzo dobry 

 

uczeń: 

 opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania,  

  wykazuje zainteresowanie problematyką przedmiotu,  

 jest aktywny na lekcjach,  

 sprawnie korzysta z wszystkich dostępnych źródeł informacji  

 samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy postawione przez nauczyciela  

 jest aktywny na lekcjach i uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa 

(zawody, konkursy) lub zajęciach pozaszkolnych o specyfice zbliżonej do przedmiotu  

 bezbłędnie wykonuje działania ratownicze 

  koryguje błędy kolegów, odpowiednio wykorzystuje sprzęt i środki ratownicze. 

 

dobry  

 uczeń: 

 opanował wszystkie podstawowe treści programu oraz niektóre treści ponadpodstawowe. 

 samodzielnie korzysta ze wskazanych źródeł informacji. 

  poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo –skutkowych, 

 samodzielnie wykonuje typowe zadania o niewielkim stopniu złożoności, 

 jest aktywny na lekcjach, 

 poprawnie wykonuje działania ratownicze, 

  umie dobrać sprzęt i środki ratownicze do rodzaju obrażenia/zranienia 

  jest aktywny na lekcji,  

 poprawnie stosuje wiadomości. 

dostateczny  

uczeń: 

 opanował podstawowe treści programu, pozwalające na podejmowanie działań ratowniczych i 

zabezpieczających, 

 pod kierunkiem nauczyciela wykorzystuje podstawowe źródła informacji, 

 samodzielnie wykonuje proste zadania w trakcie zajęć, 

  przejawia przeciętną aktywność, 

 potrafi podjąć działania podnoszące własne bezpieczeństwo. 

dopuszczający  

uczeń: 

 ma braki w wiedzy, które jednak nie uniemożliwiają dalszej edukacji i mogą zostać usunięte, 

 z pomocą nauczyciela wykonuje proste zadania, 

  opanował najbardziej elementarne umiejętności z zakresu przedmiotu. 

A. Uczeń może otrzymać oceny za: 

 wypowiedź ustną na lekcjach bieżących, powtórzeniowych i systematyzujących, 

 prace klasowe sprawdzające znajomość treści programowych i umiejętności uczniów, 

 kartkówkę sprawdzającą materiał z 2 ostatnich lekcji, 

 aktywność na lekcji, 

 samodzielne opracowanie tematu lub jego fragmentu, 

 udział w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych, 

 prace domowe, 

 zeszyt przedmiotowy. 

B.  Nauczyciel informuje  uczniów o planowanym sprawdzianie pisemnym na tydzień przed 

jego terminem oraz określi treści i umiejętności objęte diagnozą. Każdy  większy sprawdzian 

pisemny jest poprzedzony lekcją utrwalającą. 

C. Prace klasowe sprawdzające z całego działu są zapowiadane  tydzień wcześniej. 

D. Prace pisemne nauczyciel ocenia w ciągu 2 tygodni i uzasadnia ocenę ustnie w odniesieniu do 

wymagań edukacyjnych. 

E. Sprawdziany pisemne są obowiązkowe. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może napisać go 

z klasą, pisze go obowiązkowo w terminie i w sposób ustalonym z nauczycielem.  

F. Uczeń, korzystający na sprawdzianie pisemnym z pomocy  niedozwolonej otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

G. Uczeń, który uzyskał ze sprawdzianu pisemnego ocenę niedostateczną może ponownie podjąć 

próbę napisania go w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

H. Nauczyciel zapoznaje ucznia z   przewidywanymi ocenami śródrocznymi i rocznymi na 

tydzień przed konferencją klasyfikacyjną. 

I. Warunkiem podwyższenia przewidywanych rocznych ocen z edb jest: 

 Systematyczne przygotowywanie się do zajęć, 

 Wzorowa frekwencja ucznia na lekcjach edb, 

 Regularne odrabianie zadań domowych, 

 Wzorowe prowadzenie zeszytu przedmiotowego, 

 Aktywne uczestnictwo w zajęciach. 

J. Sposób i termin sprawdzenia wiedzy i umiejętności na wyższą ocenę roczną zgodnie z 

przedstawionymi powyżej wymaganiami na poszczególne oceny – do uzgodnienia z 

nauczycielem. 

 

 

 

Uczeń na każdej lekcji edb posiada podręcznik i zeszyt przedmiotowy! 


