
WYMAGANIA EDUKACYJNE  

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 
 

Zespół Szkół nr 1 w Żorach 

Podręcznik: „Żyję i działam bezpiecznie”, Wyd. „Nowa Era” (po szkole podstawowej) 

 

Wymagania edukacyjne: 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 nie opanował wiadomości i umiejętności wymaganych na ocenę dopuszczającą; 

 nie potrafi wykonać prostych poleceń, wymagających zastosowania podstawowych 

umiejętności. 

Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien: 

 częściowo rozumieć polecenia i instrukcje; 

 poprawnie rozpoznawać, nazywać i klasyfikować poznane pojęcia, zjawiska, 

urządzenia itp.; 

 posiadać wiedzę obejmującą wiadomości i umiejętności łatwe, niezbędne w dalszej 

edukacji; 

 przy pomocy nauczyciela wykonuje proste polecenia; 

 wykonywać samodzielnie podstawowe ćwiczenia praktyczne; 

 zapamiętać wiadomości konieczne do elementarnej orientacji w treściach danego 

działu tematycznego. 

Na ocenę dostateczną uczeń powinien: 

 aktywnie uczestniczyć w pracach i zadaniach zespołowych; 

 dokonywać selekcji i porównania poznanych zjawisk; 

 pod kierunkiem nauczyciela wykorzystywać podstawowe źródła informacji; 

 rozumieć polecenia i instrukcje; 

 samodzielnie i poprawnie wykonywać ćwiczenia praktyczne; 

 wykonać łatwe zadania; 

 zapamiętać podstawowe wiadomości dla danego działu tematycznego i samodzielnie 

je prezentować; 

 znać podstawowe procedury zachowań i regulaminy oraz umieć je samodzielnie 

zastosować. 

Na ocenę dobrą uczeń powinien: 

 opanować materiał programowy w stopniu zadowalającym; 

 podejmować wybrane zagadnienia dodatkowe; 

 poprawnie i sprawnie wykonywać ćwiczenia resuscytacyjne i inne zadania praktyczne; 

 rozumieć omawiane treści i umieć wyjaśnić je innym; 

 rozumieć polecenia i instrukcje; 

 samodzielnie i poprawnie zastosować zdobytą wiedzę w praktyce; 

 uogólniać i formułować wnioski; 

 ze sprawdzianów testowych otrzymać w większości oceny dobre; 

 znać omawianą na zajęciach problematykę oraz w sposób logiczny i spójny ją 

prezentować. 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien wypełniać wymagania takie jak na ocenę dobrą 

i ponadto: 



 bezbłędnie wykonuje czynności ratownicze, koryguje błędy rówieśników, 

odpowiednio wykorzystuje sprzęt i środki ratownicze, sprawnie wyszukuje sposoby 

alternatywne; 

 jest aktywny na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych; 

 kierować pracą zespołu rówieśników; 

 odpowiedzi ucznia są bogate w słownictwo, 

 uczestniczyć w konkursach i zawodach właściwych dla przedmiotu; 

 umieć samodzielnie poszukiwać informacji w różnych źródłach oraz je selekcjonować; 

 właściwie interpretować nowe sytuacje i zjawiska, w sposób twórczy rozwiązywać 

problemy; 

 ze sprawdzianów testowych otrzymać oceny dobre i bardzo dobre. 

Na ocenę celującą uczeń powinien wypełniać wymagania takie jak na ocenę bardzo dobrą 

i ponadto: 

 wykazywać szczególne zainteresowanie przedmiotem i literaturą popularnonaukową; 

 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; 

 osiąga sukcesy w konkursach na szczeblu wyższym niż szkolny; 

 systematycznie pracuje nad pogłębianiem wiedzy; 

 wykonuje nietypowe opracowania, referaty; 

 wyraża własny, krytyczny, twórczy stosunek do omawianych zagadnień, argumentuje 

w obronie własnych poglądów. 

 


