
Kryteria oceniania EDB
Ocena Umiejętności

uczeń:
Wiedza
uczeń:

Celująca • Inicjuje dyskusję
• Przedstawia własne (racjonalne)

koncepcje rozwiązań, działań i 
przedsięwzięć

• systematycznie wzbogaca swoja
wiedzę i umiejętności, dzieli się 
nimi z grupą

• odnajduje analogie, wskazuje 
szanse i zagrożenia określonych
zachowań

• wyraża własny, krytyczny, 
twórczy stosunek omawianych 
zagadnień

• argumentuje w obronie 
własnych poglądów, posługując 
się wiedzą pozaprogramową

• Zdobył wiedzę znacznie 
wykraczający poza zakres 
materiału programowego.

Bardzo dobra • Sprawnie korzysta z dostępnych
źródeł informacji

• samodzielnie rozwiązuje 
zadania i problemy postawione 
przez nauczyciela

• jest aktywny na lekcjach
• bezbłędnie wykonuje działania 

ratownicze, koryguje błędy 
kolegów

• odpowiednio wykorzystuje 
sprzęt  i środki ratownicze

• sprawnie korzysta z różnych 
źródeł informacji

• umie pokierować grupą 
rówieśników

• Zdobył pełen zakres wiedzy 
przewidziany programem

• sprawnie wykorzystuje wiedzę z 
różnych przedmiotów do 
rozwiązywania zadań z EDB

Dobra • Samodzielnie korzysta ze 
wskazanych źródeł informacji

• poprawnie rozumuje w 
kategoriach przyczynowo 
skutkowych

• samodzielnie wykonuje zadania 
o niewielkim stopniu złożoności

• jest aktywny w czasie lekcji
• poprawnie wykonuje czynności 

ratownicze, umie dobrać 
potrzebny sprzęt i wykorzystać 
niektóre środki ratownicze

• Opanował materiał programowy 
w stopniu zadawalającym

Dostateczna • Pod kierunkiem nauczyciela 
wykorzystuje podstawowe 
źródła informacji.

• Opanował podstawowe elementy
programu, pozwalające na 
podejmowanie w otoczeniu 



• Samodzielnie wykonuje proste 
zadania w trakcie zajęć

• przejawia przeciętną aktywność

działań ratowniczych i 
zabezpieczajacych

Dopuszczająca • Przy pomocy nauczyciela 
wykonuje proste polecenia, 
wykorzystując podstawowe 
umiejętności

• Wykazuje braki w wiedzy 
możliwe do nadrobienia

Niedostateczna • Nie potrafi wykonać prostych 
poleceń, wymagających 
zastosowania podstawowych 
umiejętności

• Wykazuje braki w wiedzy nie 
możliwe do nadrobienia

Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji nie może być klasyfikowany z przedmiotu. 
Za  trzykrotne  nieprzygotowanie  do  lekcji  (brak  zeszytu  przedmiotowego,  zadania  domowego,
przyborów, itp.) uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

Formy aktywności ucznia
Prace obowiązkowe

 prace pisemne (sprawdziany);
 zeszyt;
 odpowiedzi ustne (kartkówki);
 prace domowe;
 ćwiczenia
 projekty indywidualne i grupowe;

Kryteria ocen odpowiedzi  i sprawdzianów pisemnych
Przed  każdą  pracą  pisemną,  uczniowie  są  informowani  o  zakresie  materiału  z  co  najmniej
tygodniowym  wyprzedzeniem.  W  przypadku  stwierdzenia  niesamodzielności  pracy  podczas
sprawdzianu pisemnego, nauczyciel odbiera pracę i uczeń zalicza ją od nowa w terminie i formie
wyznaczonej przez nauczyciela. Przy rozwiązywaniu zadań i problemów podczas pracy pisemnej o
ocenie podlega % poprawności udzielonych odpowiedzi:
poniżej 30% niedostateczny
co najmniej 30 %dopuszczający
co najmniej 50 % dostateczny
co najmniej 75 % dobry
co najmniej 90 % - bardzo dobry
100% - celujący
Sprawdziany oraz testy sprawdzające są obowiązkowe. Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian lub test z
przyczyn losowych (w dzienniku jest wpis „nb”) to powinien napisać go w ciągu 2 tygodni od dnia
powrotu  do  szkoły.  Krótkie  sprawdziany  (kartkówki  10-15  min.)  są  również  obowiązkowe
i obejmują materiał z trzech ostatnich tematów lekcyjnych. Odpowiedzi ustne obejmują materiał z
trzech  ostatnich  tematów  lekcyjnych.  Nie  ma  możliwości  poprawiania  ocen  tydzień  przed
klasyfikacją. 
Nieobecność nie zwalnia ucznia z uzupełnienia wiadomości.
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