
Przedmiotowe Zasady Oceniania z Edukacji dla Bezpieczeństwa w klasie VIII 

1. . Uczeń ma obowiązek posiadać: 

- podręcznik do EDB 

-zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania. 

 2. Ocenianiu podlegają: 

 testy sprawdzające po każdym dziale materiału; 

 obserwacja pracy uczniów na lekcji; 

 odpytywanie ustne; 

 dodatkowe prace (np. prezentacje, udział w projekcie, pomysłowe doświadczenia); 

 krótkie prace pisemne (kartkówki, prace domowe);  

3. Formy i metody oceniania: 

 Sprawdziany w formie testowej przeprowadzane są po zakończeniu każdego działu. 

 Prace pisemne takie jak testy sprawdzające, udostępniane są  do wglądu uczniom  

i rodzicom w celu zapoznania się z uwagami sprawdzającego. 

 Nauczyciel zapowiada sprawdziany co najmniej tydzień wcześniej, a oddaje je 

poprawione w ciągu najpóźniej dwóch tygodni. 

 Można zgłosić chęć poprawy sprawdzianu w terminie nie dłuższym niż tydzień po 

oddaniu pracy przez nauczyciela. 

 Kartkówki nie podlegają poprawie 

 Uczeń, który uzyskał ze sprawdzianu ocenę niedostateczną może poprawiać (ocenę 

niedostateczną poprawia obowiązkowo) w terminie ustalonym z nauczycielem. 

  Uczeń, który wcześniej uzyskał ze sprawdzianu 2 lub 3, może w trakcie pisania 

sprawdzianu poprawkowego zrezygnować z oddania pracy. Jeśli go odda to każda 

ocena uzyskana z poprawy jest wpisywana do dziennika. 

 Oceny ze sprawdzianów mają najistotniejszy wpływ na ocenę półroczną i roczną.  

 W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie pisemnym lub kartkówce ma on 

obowiązek napisania ich w terminach: w przypadku jednodniowej nieobecności - 

podczas następnej lekcji - w przypadku nieobecności nie przekraczającej tygodnia - do 

7 dni po powrocie do szkoły - przy dłuższych nieobecnościach - do 14 dni. 

Sprawdziany oceniane są punktowo, a następnie przeliczane na skalę procentową 

odpowiadającą poszczególnym ocenom: 

1) poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny  

2) 31% - 49% - dopuszczający  

3) 50% - 74% - dostateczny  

4) 75% - 89% - dobry  

5) 90% - 99% - bardzo dobry 

6) 100% - celujący  

 Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania nauczyciel 

stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę: 

 1) poniżej 19% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny  

2) 20% - 39% - dopuszczający  

3) 40% - 54% - dostateczny  

4) 55% - 70% - dobry  



5) 71% - 89% - bardzo dobry  

6) 90% - 100% - celujący 

 Raz w semestrze uczeń może zgłosić, że nie jest przygotowany do zajęć (z wyjątkiem 

zapowiedzianych sprawdzianów) 

 Ocenie podlega także aktywność na lekcjach i prace domowe. 

  Ocenę z bieżących tematów (do 2-3 lekcji wstecz) uzyskuje uczeń z krótkich 

kartkówek i odpowiedzi ustnych. 

  Można również uzyskać ocenę z dodatkowych zadań i prac długoterminowych (np. 

projektu edukacyjnego) przydzielanych przez nauczyciela oraz wyższą ocenę 

semestralną z tytułu bardzo dobrych wyników na konkursie przedmiotowym. 

  Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu ćwiczeń i zeszytu przedmiotowego 

 Ocena jest jawna dla ucznia (wpisywana do dziennika elektronicznego) 

 


