
      PZO z przedmiotu - Edukacja dla bezpieczeństwa w klasie 8 SP  

 

  
                     Zgodnie z podstawą programową ogólne cele kształcenia to:  

  

1. Rozumienie istoty bezpieczeństwa państwa.  

2. Przygotowanie uczniów do działań w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń 

(katastrof i wypadków masowych).  

3. Kształtowanie umiejętności z zakresu podstaw pierwszej pomocy.  

4. Kształtowanie postaw indywidualnych i społecznych sprzyjających zdrowiu.  

  
  

                     Szczegółowe cele kształcenia:  

  

• wyposażenie uczniów w podstawową wiedzę związaną z bezpieczeństwem państwa, 

zależnym od sytuacji geopolitycznej, gospodarczej oraz aktywności na arenie 

międzynarodowej,  

• wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego działania w 

sytuacji zagrożenia oraz do działań zapobiegawczych,  

• przygotowanie uczniów do udzielania poszkodowanym możliwej w określonych warunkach 

pierwszej pomocy,  

• kształtowanie postaw ochrony życia i zdrowia własnego, a także innych osób,  

• kształtowanie u uczniów postaw gotowości do niesienia pomocy potrzebującym, 

humanitaryzmu i altruizmu,  

• rozwijanie u uczniów zdolności organizatorskich i komunikacyjnych oraz umiejętności 

przywódczych.  

  

Systematycznej, planowej kontroli i ocenie podlegają wszystkie formy aktywności uczniów: 

wypowiedzi, czynności polecone przez nauczyciela, samodzielne prace (albumy tematyczne, 

mapy, schematy, wykresy, katalogi, prezentacje multimedialne, referaty, plakaty, itp.), 

odpowiedzi, rozwiązywanie krzyżówek, kartkówki, testy, aktywność na zajęciach 

(uczestnictwo w dramie, ćwiczeniach, dyskusji – poprawność działania, logika argumentacji, 

oryginalność i przydatność proponowanych rozwiązań), zachowanie w trakcie zajęć (głównie 

w sferze postaw).  

Podstawą do wystawienia oceny okresowej (semestralnej) oraz oceny końcoworocznej z 

przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa jest średnia ważona, na którą składają się 

poszczególne wagi.  

   

  



Forma aktywności  Waga  

Nieprzygotowanie na zajęciach (brak książki lub zeszytu, brak zrobionych 

ćwiczeń, brak notatki w zeszycie) więcej niż 2 razy na semestr (uczeń otrzymuje 

ocenę niedostateczną za każde kolejne nieprzygotowanie).  

2  

Aktywność na lekcji i inne (pytania dodatkowe).  2  

Krzyżówki tematyczne. 2 

Referat (1 temat).  2  

Karta pracy.     2 

Zeszyt (notatka – obowiązkowo zrobiona  po  każdej lekcji w formie zadania 

domowego). 

2  

Ćwiczenia w zeszycie – obowiązkowo  zrobione po każdej lekcji w formie 

zadania domowego. 

2  

Kartkówka (trzy ostatnie lekcje).  3  

Odpowiedź ustna.  3  

Zajęcia praktyczne (RKO, PBU).  3  

Test wiadomości po skończonym dziale lub działach.  5  

Prezentacja multimedialna z zakresu działu lub działów (minimum 5 tematów).  5  

  

 

1. Po każdym skończonym dziale – zeszyt do sprawdzenia (notatki, ćwiczenia w zeszycie, 

prowadzenie zeszytu, uczeń otrzymuje dwie oceny wagi 2), jeśli uczeń otrzyma za zeszyt 

ocenę niedostateczną, zawsze może ją poprawić. 

  

2. Poprawa testu za zgodą nauczyciela (ocena pozytywna, jedna praca na semestr), ocena 

poprawiona wliczona jest również do średniej ważonej z przedmiotu.  

 

3. Poprawa testu za zgodą nauczyciela (ocena negatywna każda w semestrze), ocena 

poprawiona wliczona jest również do średniej ważonej z przedmiotu.  

 

4. W przypadku zdalnego nauczania obowiązują w/w formy aktywności z pominięciem 

zaliczenia zajęć praktycznych. 

  
  
  
  

       

   


