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Przedmiotowy System Oceniania 

Edukacji dla Bezpieczeństwa kl. III 

Opracował: Jacek Woroch 

 

Forma aktywności 
Częstotliwość 

minimum  
Waga 

Sprawdzian (praktyczny) 2 razy w semestrze 5 

Test,  1- 1 raz w semestrze 5 

Ulotka 1 raz w semestrze 3 

Prezentacja 1 raz w semestrze 3 

Kartkówka 1 razy w semestrze 3 

Zadanie domowe 1 raz w semestrze 1 

Zeszyt 1 raz w semestrze 1 

 

Na ocenę celującą: 

Uczeń: 

1. Potrafi wyjaśnić jak zapobiegać zakażeniom, 

2. Potrafi zastosować podręczne środki do unieruchomienia kończyn dolnych i górnych, 

3. Umie scharakteryzować przyczyny zaburzeń krążenia i oddychania, 

4. Umie wykonać czynności pierwszej pomocy przy wstrząsie pourazowym, 

5. Wie jak reagować przy zaburzeniach podstawowych funkcji życiowych, 

6. Potrafi zachować się w obliczu możliwości powstania paniki, 

7. Potrafi wyjaśnić indywidualne możliwości ochrony przed promieniowaniem, 

8. Potrafi wymienić zadania, jakie stoją przed formacjami OC w obliczu zagrożeń. 

9. Potrafi wykorzystać podręczny sprzęt gaśniczy do gaszenia pożaru w zarodku, 

10. Potrafi praktycznie zastosować środki do przechowywania żywności i wody, 

11. Potrafi przeprowadzić zabiegi sanitarne w domu przy pomocy materiałów znajdujących się w apteczce 

domowej, 

12. Potrafi realizować zasady indywidualnego postępowania na wypadek powodzi, pożaru oraz wypadku 

komunikacyjnego, 

 

Na ocenę bardzo dobrą: 

Uczeń: 

1. Wie jak reagować przy zaburzeniach podstawowych funkcji życiowych, 

2. Umie scharakteryzować przyczyny zaburzeń krążenia i oddychania, 

3. Umie wykonać czynności pierwszej pomocy przy wstrząsie pourazowym, 

4. Potrafi omówić sposoby sporządzania prowizorycznych noszy, 

5. Potrafi wyjaśnić jak zapobiegać zakażeniom, 

6. Potrafi udzielić pomocy osobie poparzonej środkami chemicznymi, 

7. Potrafi udzielić pomocy osobie zatrutej środkami chemicznymi, gazami, artykułami spożywczymi, 

8. Potrafi zastosować podręczne środki do unieruchomienia kończyn dolnych i górnych, 

9. Potrafi zachować się w obliczu możliwości powstania paniki, 

10. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, 

11. Potrafi wykorzystać podręczny sprzęt gaśniczy do gaszenia pożaru w zarodku, 

12. Potrafi postępować w obliczu komunikacyjnych i ekologicznych, 

13. Potrafi wyjaśnić indywidualne możliwości ochrony przed promieniowaniem, 

14. Potrafi praktycznie zastosować środki do przechowywania żywności i wody, 

15. Potrafi przeprowadzić zabiegi sanitarne w domu przy pomocy materiałów znajdujących się w apteczce 

domowej, 

16. Potrafi wymienić zadania, jakie stoją przed formacjami OC w obliczu zagrożeń. 

 

Na ocenę dobrą: 

Uczeń: 

1. Potrafi wykonać czynności nakazane określonymi sygnałami alarmowymi, 

2. Zna czynności tzw. łańcucha ratunkowego i potrafi wykonać je praktycznie, 

3. Umie podać przyczyny i objawy wstrząsu pourazowego, 

4. Umie opatrywać różne rodzaje ran, tamować krwotoki zewnętrzne, 

5. Umie udzielić pomocy przy poparzeniach i odmrożeniach, 



2 

 

6. Zna sposoby i potrafi udzielić pomocy osobie porażonej prądem, 

7. Potrafi określić drogi wnikania trucizn do organizmu, 

8. Potrafi określić warunki i miejsca sprzyjające urazom układu kostnego, 

9. Potrafi wykorzystać podręczne materiały do ochrony dróg oddechowych i skóry, 

10. Potrafi wymienić możliwości przeciwdziałania panice, 

11. Umie dokonać analizy lokalnych zagrożeń powodzią, pożarem, 

12. Potrafi omówić czynności ratownicze podczas pożaru, 

13. Potrafi właściwie postępować podczas pożaru w domu i w szkole, 

14. Potrafi wskazać możliwości wykorzystania promieniowania, 

15. Omawia różne sposoby zabezpieczania żywności i wody przed skażeniem, 

16. Potrafi omówić różnice między częściowymi i całkowitymi zabiegami sanitarnymi i specjalnymi, 

17. Wymienia podstawowe dokumenty ONZ regulujące funkcjonowanie Obrony Cywilnej na świecie. 

 

Na ocenę dostateczną: 

Uczeń: 

1. Rozumie znaczenie konkretnych sygnałów alarmowych, 

2. Potrafi wyjaśnić podstawowe funkcje życiowe, 

3. Potrafi wykonać uciskanie klatki piersiowej oraz wentylację zastępczą, 

4. Zna podstawowe  techniki przenoszenia osób poszkodowanych, 

5. Zna techniki tamowania krwotoków, 

6. Potrafi udzielić pomocy po rozpoznaniu ran, 

7. Zna sposoby udzielenia pomocy przy oparzeniach i wychłodzeniach, 

8. Umie podać przyczyny zatruć, 

9. Zna czynności pierwszej pomocy w przypadku złamań kończyn, 

10. Umie wyjaśnić przyczyny powstania paniki, 

11. Wymienia sposoby przeciwdziałania zagrożeniom lokalnym, 

12. Wymienia sprzęt przeciwpożarowy, 

13. Przedstawia zagrożenia związane z katastrofami i awariami, 

14. Umie scharakteryzować źródła oraz rodzaje promieniowania, 

15. Potrafi określić zasady zabezpieczania wody i żywności na wypadek zagrożeń, 

16. Wyjaśnia pojęcia: odkażanie, dezynfekcja, dezaktywacja, dezynsekcja, deratyzacja, 

17. Umie opisać znaczenie znaków ewakuacyjnych, ochrony przeciwpożarowej oraz higieny pracy w swoim 

otoczeniu i regionie. 

 

Na ocenę dopuszczającą: 

Uczeń: 

1. zna i rozróżnia sygnały alarmowe, 

2. wie jak rozpoznać urazy, 

3. zna czynności przy wentylacji zastępczej, 

4. zna przyczyny wstrząsu, 

5. wymienia rodzaje urazów i krwotoków, 

6. wymienia stopnie oparzeń i odmrożeń, 

7. rozpoznaje zatrucia, 

8. rozpoznaje urazy kończyn, 

9. wymienia przyczyny powodzi i pożaru, 

10.  wymienia zagrożenia jakie niesie powódź, 

11.  zna miejsce poboru wody w najbliższym otoczeniu, 

12.  wymienia powody zabezpieczenia wody i żywności, 

13. Wymienia i rozróżnia znaki bezpieczeństwa, 

14. Wymienia główne zadania obrony cywilnej i podstawowe dokumenty normatywne. 

 

Na ocenę: niedostateczną 

Uczeń: 

Uczeń w zakresie swych kompetencji nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą,  

1. nie zna kryteriów oceniania z przedmiotu 

2. nie zna tematyki zajęć, która będzie realizowana 

3. nie rozumie istoty udzielania pierwszej pomocy 

4. nie rozumie, na czym polega wezwanie pomocy 

5. wymienia zagrożenia jakie niesie powódź, 

6. nie potrafi wymienić zagrożenia jakie niesie powódź, 

7. nie prowadzi dokumentacji tj. zeszytu przedmiotowego oraz zeszytu ćwiczeń. 


