Szczegółowe kryteria oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa.
1. Ocenie podlega:
a/ wypowiedź ustna ( waga 2), Kryteria ocen: zasób wiadomości, wypowiedź płynna,
prawidłowe posługiwanie się językiem przedmiotu.
b/sprawdzian (waga 3)-obejmuje materiał jednego działu, zapowiedziany z tygodniowym
wyprzedzeniem, potwierdzony wpisem do dziennika, poprzedzony lekcja powtórzeniową,
czas trwania do 45 min.
c/ćwiczenia praktyczne (waga 2),
d/ test semestralny (waga 3 ) zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem, potwierdzony
wpisem do dziennika, poprzedzony lekcja powtórzeniową, czas trwania do 45 min.
e/ prowadzenie zeszytu ( waga 1),
f/ aktywność na lekcjach (waga 2 )
( tj. płynna, zgodna z tematem wypowiedź świadcząca o przemyśleniu i znajomości
materiału, kultura wypowiedzi) oraz wykonanie zadań dodatkowych zaznaczane są znakami
plus ( + ): sześć plusów zastępowane jest oceną celującą, pięć plusów zastępowane jest oceną
bardzo dobrą , cztery plusy oceną dobrą
g/ praca na lekcji - uczeń może uzyskać ocenę cząstkową( waga 1)
praca w grupie – ocenie podlegają: organizacja pracy, zaangażowanie całego zespołu,
sposób prezentacji: uporządkowana, płynna wypowiedź i zrozumiała dla słuchaczy.
praca samodzielna – efektywne rozwiązywanie problemów, praca z tekstem
źródłowym, płynna wypowiedź, ćwiczenia, notatki.
h/ zadania domowe (waga 1)
Kryteria ocen: estetyka pracy, praca samodzielna, poprawna merytorycznie
i/ kartkówka – dotyczy maksymalnie trzech ostatnich tematów, czas trwania 15min.
(waga 2)
2. Proponowana ilość prac:
a/ 2 sprawdziany,
b/ 1 test semestralny,
c/ minimum 2 ćwiczenia praktyczne.
3. Zasady poprawy:
a/ sprawdziany i testy – w ciągu 14 dni od daty otrzymania oceny,
b/ ćwiczenia praktyczne – 2 razy (w terminie ustalonym przez nauczyciela).
4. Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawiania oceny cząstkowej z prac pisemnych
w wadze 3, niedostatecznej i dopuszczającej, w terminie 2 tygodni. Jeżeli uczeń przebywał
na zwolnieniu lekarskim, czas ten liczony jest od powrotu ucznia do szkoły.

5. Kryteria na poszczególne oceny bieżące, śródroczne i roczne określa WSO
6. Wystawianie oceny śródrocznej i rocznej dokonuje się zgodnie z WSO.

