
WYMAGANIA EDUKACYJNE 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 

 
 

I. Zasady oceniania i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 

1. Ocenianie ma charakter systematyczny i wieloaspektowy. 

2. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności: odpowiedzi ustne (obejmujące zakres trzech 

ostatnich zagadnień), prace pisemne, prace klasowe , sprawdziany (zapowiadane z 

tygodniowym wyprzedzeniem, obejmujące większą niż trzy zagadnienia partię 

materiału i trwające ponad pół godziny), zadania domowe, testy sprawdzające 

(wiadomości, umiejętności ), kartkówki (pisemna forma sprawdzająca znajomość trzech 

ostatnich zagadnień bez obowiązku wcześniejszego zapowiadania), samodzielnie 

opracowany materiał (np. referat, elementy wykładu, prezentacja multimedialna, 

projekt, doświadczenie itp.), aktywność na lekcji i inne. 

3. Ocena jest jawna i (na prośbę ucznia lub rodzica) szczegółowo uzasadniona. 

4. Uczeń ma prawo poprawić pisemnie ocenę niedostateczną ze sprawdzianu w terminie 

ustalonym przez nauczyciela (nieprzekraczającym dwóch tygodni od momentu 

uzyskania oceny). Pozostałe oceny uczeń może poprawiać ustnie lub pisemnie – po 

uzgodnieniu formy i terminu z nauczycielem. 

5. Szczegółowe zasady obowiązujące przy zastosowaniu ustalonych form sprawdzania 

wiedzy i umiejętności oraz tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej określa Statut Szkoły. 

 

 

 

II. Ogólne cele edukacyjne w zakresie kształcenia i wychowania zawarte w podstawie 

programowej 
 

 Przygotowanie do działania ratowniczego. 

 Nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy. 

 
 

III. Wymagania edukacyjne uwzględniają: 
 

 Podstawę programową przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. III etap edukacyjny – 

gimnazjum oraz 8 klasy szkoły podstawowej 

 Program nauczania 

 Podręczniki wydawnictwa WSiP 

 Indywidualne możliwości zespołu klasowego 

 

 

 

 
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 

GIMNAZJUM 

ORAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ



 

 

Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania jak na ocenę bardzo 

dobrą, 

a ponadto: 

- posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania w danej 

klasie; 

- samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia; 

- wykazuje wysoką aktywność w wykonywaniu dodatkowych zadań związanych z 

ratownictwem przedmedycznym; 

- osiąga   sukcesy   w konkursach -   mistrzostwach w udzielaniu pierwszej pomocy 

przedmedycznej. 

 
 

Ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

- sprawnie korzysta z dostępnych źródeł informacji; 

- omawia podstawy prawne funkcjonowania ochrony ludności i obrony cywilnej w 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

- wymienia 4 dokumenty ONZ regulujące funkcjonowanie obrony cywilnej w świecie; 

- precyzyjnie opisuje sposoby zapobiegania powodziom, pożarom, wypadkom, katastrofom 

komunikacyjnym, awariom technicznym, atakom terrorystycznym; 

- omawia zasady zachowania się podczas powyższych zagrożeń; 

- wyjaśnia , jak należy gasić zarzewie ognia oraz palącą się na człowieku odzież; 

- analizuje skutki zagrożeń; 

- uzasadnia potrzebę przeciwdziałania panice; 

- omawia wpływ środków promieniotwórczych na ludzi, zwierzęta, żywność i wodę oraz 

wymienia sposoby ich zabezpieczenia; 

- precyzyjnie wyjaśnia różnicę między deratyzacją, dezynfekcją, dezaktywacją i odkażaniem; 

- rozpoznaje znaki substancji toksycznych i podaje miejsca ich eksponowania; 

- wyjaśnia zasady postępowania w przypadku awarii instalacji chemicznej, środka transportu 

lub rozszczelnienia zbiorników z substancjami toksycznymi; 

- wykorzystuje różne materiały do tworzenia zastępczych środków ochrony dróg 

oddechowych i skóry; 

- definiuje i rozpoznaje rodzaje sygnałów alarmowych oraz podaje zasady zachowania się 

ludności po ogłoszeniu alarmu; 

- bezbłędnie kieruje grupą podczas próby ewakuacji szkoły; 

- uzasadnia znaczenie udzielenia pierwszej pomocy; 
- omawia zasady postępowania aseptycznego i bezpiecznego dla ratownika; 

- prawidłowo wzywa pomoc; 

- rozpoznaje stopień zagrożenia osoby poszkodowanej, wyjaśnia zasady bezpiecznego 

postępowania w rejonie wypadku oraz zabezpieczenia miejsca zdarzenia; 

- wyjaśnia, jak należy udzielać pomocy podczas kąpieli, załamania lodu, porażenia prądem; 

- bezbłędnie wykonuje na manekinie, koledze/koleżance czynności ratownicze w sytuacjach 

wstrząsu, omdlenia, zasłabnięcia, braku przytomności z oddechem, braku przytomności bez 

oddechu, krwotoku, złamania, zwichnięcia, odmrożenia, poparzenia, zatrucia, wypadku 

drogowego; 

- prezentuje sposób wynoszenia poszkodowanego ze strefy zagrożenia; 

- koryguje błędy kolegów podczas ćwiczeń; 

- odpowiednio wykorzystuje sprzęt i środki ratownicze. 



 

Ocenę dobry otrzymuje uczeń, który: 

- samodzielnie korzysta z dostępnych źródeł informacji; 

- wymienia podstawy prawne funkcjonowania ochrony ludności i obrony cywilnej w 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

- wymienia 3 dokumenty ONZ regulujące funkcjonowanie obrony cywilnej w świecie; 

- podaje sposoby zapobiegania powodziom, pożarom, wypadkom, katastrofom 

komunikacyjnym, awariom technicznym, atakom terrorystycznym; 

- zna zasady zachowania się podczas powyższych zagrożeń; 

- wymienia materiały gaśnicze; 

- opisuje skutki zagrożeń; 

- podaje skutki paniki; 

- wymienia  konsekwencje wpływu środków promieniotwórczych na ludzi, zwierzęta, 

żywność i wodę oraz wymienia sposoby ich zabezpieczenia; 

-wyjaśnia znaczenie niektórych zabiegów sanitarnych; 

- wymienia znaki substancji toksycznych i podaje miejsca ich eksponowania; 

-wykonuje prostą maskę z materiału, służącą ochronie dróg oddechowych; 

- definiuje rodzaje sygnałów alarmowych oraz podaje podstawowe zasady zachowania się 

ludności po ogłoszeniu alarmu; 

- umie zachować się w szkole po ogłoszeniu próbnego alarmu; 

- zna ogniwa ,,łańcucha przeżycia”; 

- omawia zasady postępowania bezpieczne dla ratownika; 

- wzywa pomoc; 

- wyjaśnia zasady bezpiecznego postępowania w rejonie wypadku oraz zabezpieczenia 

miejsca zdarzenia; 

- wyjaśnia, jak należy udzielać pomocy podczas kąpieli, załamania lodu, porażenia prądem; 

- poprawnie wykonuje na manekinie, koledze/koleżance czynności ratownicze w sytuacjach 

wstrząsu, omdlenia, zasłabnięcia, braku przytomności z oddechem, braku przytomności bez 

oddechu, krwotoku, złamania, zwichnięcia, odmrożenia, poparzenia, zatrucia, wypadku 

drogowego; 

- zna sposoby wynoszenia poszkodowanego ze strefy zagrożenia; 

- koryguje błędy kolegów podczas ćwiczeń; 

- prawidłowo wykorzystuje sprzęt i środki ratownicze. 

 

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

- pod kierunkiem nauczyciela wykorzystuje podstawowe źródła informacji; 

- wymienia podstawy prawne funkcjonowania ochrony ludności i obrony cywilnej w 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

- wymienia 2 dokumenty ONZ regulujące funkcjonowanie obrony cywilnej w świecie; 

- wie, jak postępować podczas powodzi, pożarów, wypadków, ataków terrorystycznych; 

- wymienia sposoby gaszenia pożarów; 

- wie, jakie czynniki sprzyjają rozprzestrzenianiu się paniki, zna podstawowe techniki 

opanowania emocji; 
- opisuje podstawowe środki zabezpieczające ludzi i zwierzęta przed promieniowaniem; 

-wyjaśnia powody zastosowania dezynfekcji i odkażania otoczenia; 

- wymienia znaki substancji toksycznych; 

-wie, jak wygląda maska służąca ochronie dróg oddechowych; 



- prawidłowo wykonuje polecenia (nauczyciela), podczas próby alarmu i ćwiczeń 

ewakuacyjnych szkoły; 

- wymienia etapy działań ratowniczych na miejscu zdarzenia z uwzględnieniem 

bezpieczeństwa ratownika; 

- pod kierunkiem nauczyciela wykonuje na manekinie, koledze/koleżance proste czynności 

ratownicze w sytuacjach wstrząsu, omdlenia, zasłabnięcia, braku przytomności z oddechem, 

braku przytomności bez oddechu, krwotoku, złamania, zwichnięcia, odmrożenia, poparzenia, 

zatrucia, wypadku drogowego; 

- rozumie konieczność ewakuacji osób poszkodowanych z miejsca zdarzenia; 

- zna zawartość apteczki ratowniczej. 

 
 

Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

- ma duże braki w zakresie wiadomości i umiejętności określonych w podstawie 

programowej,     ale    braki    te    nie    przekreślają    możliwości    dalszego    kształcenia;   

Z pomocą nauczyciela 

- rozwiązuje typowe problemy teoretyczne lub praktyczne; 

- wyszukuje w Konstytucji RP właściwych zapisów dot. podstaw prawnych funkcjonowania 

ochrony ludności i obrony cywilnej kraju; 

- wymienia 1 dokument ONZ regulujący funkcjonowanie obrony cywilnej w świecie; 

- wymienia zagrożenia czasu pokoju (powodzie, pożary, wypadki, lawiny, awarie techniczne, 

ataki terrorystyczne); 

- określa typowe zachowania podczas powyższych zagrożeń; 

- przedstawia skutki paniki; 

- wie, jak zabezpieczyć się przed promieniowaniem np. podczas wykonywania zdjęcia rtg; 

-definiuje pojęcia dezynfekcji i odkażania otoczenia; 

- wymienia niektóre znaki substancji toksycznych; 

-wie, jak wygląda maska służąca ochronie dróg oddechowych; 

- uczestniczy w ćwiczeniach ewakuacyjnych szkoły; 

- wymienia etapy działań ratowniczych na miejscu zdarzenia; 

- z pomocą nauczyciela wykonuje na manekinie, koledze/koleżance proste czynności 

ratownicze w sytuacjach wstrząsu, omdlenia, zasłabnięcia, braku przytomności z oddechem, 

braku przytomności bez oddechu, krwotoku, złamania, zwichnięcia, odmrożenia, poparzenia, 

zatrucia, wypadku drogowego; 

- rozumie konieczność ewakuacji osób poszkodowanych z miejsca zdarzenia; 

- zna zawartość apteczki ratowniczej. 


