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  1. PZO obejmuje ocenę wiadomości i umiejętności uczniów. 

  2. Ocenianiu podlegać będą: 

- wypowiedzi ustne uczniów pod względem rzeczowym, stosowanie języka przedmiotu. Przy 

odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji.            

- sprawdzian – 1 – 2 x w semestrze, zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem. 

- kartkówka (minimum 1x w semestrze) obejmująca materiał z ostatnich trzech lekcji. Nie musi 

być zapowiedziana. 

- aktywność na lekcji – ocenie podlega udział w zajęciach lekcyjnych przez: 

   a) przygotowanie do lekcji 

   b) czynny udział w opracowaniu tematu 

   c) wykonywanie zadań zleconych przez nauczyciela 

- prace domowe – wszystkie muszą być systematycznie odrabiane. Na lekcji może być 

sprawdzana każda wcześniej zadana praca 

- praca długoterminowa jest zadawana 1 raz w semestrze. Może być wykonana przez jednego 

ucznia lub grupę uczniów. 

- udział w konkursach i olimpiadach 

- ćwiczenia praktyczne – przynajmniej 1 raz w II semestrze.  Na zajęcia z pierwszej pomocy uczeń 

jest zobligowany przynieść środki opatrunkowe: bandaż, chustę trójkątną, jałowe kompresy itd.       

3. Nauczyciel oddaje poprawione sprawdziany i kartkówki w terminie do jednego tygodnia. 

4. W przypadku sprawdzianów i kartkówek przyjmuje się przeliczenie ocen wg kryteriów: 

 

0% - 35% - ocena niedostateczna 

36% - 50% - ocena dopuszczająca 

51% - 70% - ocena dostateczna 

71%- 85% - ocena dobra 

86%-97% - ocena bardzo dobra 

98%-100% - ocena celująca 

 

5. Waga ocen: 

- konkursy  i olimpiady - 4 

- sprawdzian – 3 

- diagnoza - 2 

- kartkówka – 2 

- odpowiedź ustna – 2 

- zadanie długoterminowe – 2 

- ćwiczenia praktyczne - 2 

- zadanie domowe – 1 

- aktywność – 1 

 

 6. Poprawa ocen: 

 a) poprawie ocen nie podlegają oceny z odpowiedzi ustnych, kartkówek, prac domowych 

 i długoterminowych, ćwiczeń praktycznych 

 b) uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu w terminie i formie  

 wyznaczonej przez nauczyciela, nie później jednak niż dwa tygodnie po wystawieniu oceny.     

7.Terminy oddawania prac pisemnych i informowanie o ocenach: 

a) Godzinne lub dwugodzinne prace pisemne oddawane są do 21 dni. 

b) Pozostałe formy prac pisemnch do 14 dni. 

8. Wynikiem niekorzystnym dla ucznia jest ocena niedostateczna. 

9. W bloku lekcyjnym uczeń nie może otrzymać więcej niż 1 oceny niedostatecznej za odpowiedź. 



10.Uczeń nie może otrzymać oceny niedostatecznej z nowego materiału omawianego na danej lekcji. 

11.Uczeń nie może poprawiać ocenę niedostateczną z edukacji dla bezpieczeństwa podczas trwania w 

tym czasie lekcji, na których powinien być obecny. 

12. Uczeń ma możliwość przesunięcia terminu poprawy oceny, gdy w wyznaczonym przez 

nauczyciela był nieobecny z powodu choroby lub nieusprawiedliwionej nieobecności. 

13. Druga ocena (ocena z poprawy) tej samej formy sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia jest 

odnotowana w dzienniku obok oceny poprawianej (z tą samą wagą), przy czym obydwie oceny są 

brane pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej. 

14. Nieobecność ucznia na obowiązkowej formie oceniania odnotowana jest   

w e–dzienniku lekcyjnym poprzez zaznaczenie (0) w tym samym dniu. Po ocenieniu ucznia w miejsce 

(0) wpisuje się uzyskaną ocenę. 

15. Uczeń, który celowo unika przystąpienia do napisania zaległej 1- lub 2 godzinnej pracy pisemnej 

w wyznaczonym przez nauczyciela terminie, otrzymuje (1). Uczeń ma możliwość poprawy na ogólnie 

przyjętych zasadach. Uczeń, który ma nieusprawiedliwioną nieobecność podczas zapowiedzianej 1- 

lub 2 –godzinnej pracy pisemnej otrzymuje (1) za daną pracę i nie ma możliwości poprawy pracy. 

16. Uczeń, który próbuje w sposób nieuczciwy uzyskać pozytywną ocenę 

z różnych form sprawdzenia wiedzy i umiejętności otrzymuje ocenę niedostateczną i nie ma prawa do 

jej poprawy w dodatkowym terminie. 

17. Uczeń ma obowiązek zaliczyć nienapisaną 1 lub 2 godzinną pracę pisemną na pierwszej lekcji, na 

której będzie obecny (wyjątek stanowi dłuższa nieobecność ucznia spowodowana chorobą 

przynajmniej jednotygodniową). 

18. Uczeń nieobecny na zajęciach edukacyjnych w danym dniu nie może przystąpić tego dnia do 

poprawy oceny. 

19.Każde nieprzygotowanie do zajęć, brak podręcznika, zeszytu, przyborów, środków opatrunkowych 

uczeń zgłasza na początku lekcji. 

20.Uczeń ma prawo być nieprzygotowanym do zajęć z danego przedmiotu bez podania przyczyny 1 

raz w okresie. Zasada ta nie dotyczy lekcji powtórzeniowych, sprawdzianów i zapowiedzianych prac 

pisemnych. Nieprzygotowanie odnotowuje się w e–dzienniku. Odnotowuje się to jako skrót „NP” 

(nieprzygotowanie). Zgłoszenie nieprzygotowania nie będzie brane pod uwagę w klasyfikacji 

śródrocznej i rocznej.  

21. Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia z aktywności na lekcji. 

22.W wypadku, gdy uczeń zgłasza nieprzygotowanie do zajęć z przyczyn losowych, sprawdziany 

obejmujące większą partię materiału (powyżej 3 tematów) przenosi się maksymalnie o 2 tygodnie od 

daty jego prośby.  

23.Przeniesienie terminu pracy pisemnej na prośbę klasy dopuszczalne jest raz w okresie.  

24.W razie dłuższej nieobecności uczeń ma obowiązek uzupełnić zaległości w ciągu 5 dni roboczych 

od momentu powrotu do szkoły. Jeżeli będzie to nieobecność przekraczająca 5 dni roboczych, czas 

uzupełnienia zaległości wydłuża się do 10 dni roboczych.  

25. W przypadku choroby ucznia, trwającej ponad 3 dni, w okresie bezpośrednio  

poprzedzającym termin obowiązkowej formy oceniania, uczeń może nie przystąpić do niej 

26. Na podstawie średniej ważonej ustala się ocenę śródroczną z zajęć edukacyjnych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych. 

 

 

Przedział ocen: Ocena: 

1,75-2,74 dopuszczający 

2,75-3,74 dostateczny 

3,75-4,64 dobry 

4,65-5,30 bardzo dobry 

od 5,31 celujący 

 

27. Dopuszcza się w górnym przedziale granicznym ocen, jeżeli do uzyskania oceny z wyższego 

przedziału brakuje uczniowi wartość 0,1, za wyjątkiem dolnego przedziału dla oceny dopuszczającej, 

podjęcie przez nauczyciela decyzji o otrzymaniu przez ucznia oceny wyższej o jeden stopień.  

28. Ocena roczna musi uwzględniać osiągnięcia edukacyjne z pierwszego i drugiego okresu. 



29. Roczna ocena klasyfikacyjna w klasach liceum jest podsumowaniem całokształtu pracy ucznia. 

Ocena roczna jest ustalana na podstawie średniej ważonej uzyskanej przez ucznia ocen w ciągu całego 

roku szkolnego, z zastrzeżeniem, że w obu okresach osiągnął średnią ważoną co najmniej 1,75. 

30. Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć 

edukacyjnych roczną ocenę klasyfikacyjną – celującą.  

 

31. Kryteria oceniania 

 

Ocena Treści nauczania Zakres wiedzy , umiejętności i postaw 

 dopuszczający - niezbędne w 

uczeniu się 

przedmiotu i w 

życiu;  

- wiadomości i 

umiejętności 

podstawowe. 

Uczeń potrafi: 

wymienić polityczne uwarunkowania bezpieczeństwa 

Rzeczpospolitej Polskiej; 

podać formy spełniania obowiązku obrony kraju; 

podać swoje powinności obronne; 

wymienić rodzaje broni; 

opisać ruchome i nieruchome dobra kultury; 

wymienić zasady prawa humanitarnego; 

podać zadania obrony cywilnej; 

rozróżnić dźwięki sygnałów alarmowych; 

opisać drogi ewakuacyjne z budynku szkolnego; 

zaproponować etatowe i zastępcze środki ochrony 

indywidualnej; 

wymienić rodzaje budowli ochronnych i opisać ich 

przeznaczenie; 

przedstawić cele i sposoby ochrony zwierząt; 

podać rodzaje współczesnych zagrożeń; 

przedstawić sposoby sygnalizacji potrzeb podczas 

zagrożeń; 

opisać przyczyny awarii, katastrof i pożarów; 

opisać swoje zachowanie w sytuacji porwania, zauważenia 

pakunku niewiadomego pochodzenia w szkole; 

zdefiniować słowo panika, terroryzm; 

przedstawić schemat postępowania na miejscu zdarzenia; 

podać zawartość apteczki samochodowej, pierwszej 

pomocy i domowej; 

wezwać służby ratownicze; 

udrożnić drogi oddechowe poszkodowanego; 

rozpoznać zatrzymanie krążenia; 

podać sposoby zapobiegania ciałom obcym w drogach 

oddechowych; 

podać sposoby tamowania krwotoków i wybrać do tej 

czynności odpowiednie materiały; 

opisać objawy i udzielić pomocy poszkodowanemu ze 

skręconą kończyną; 

opisać oparzenia i ich stopnie. 

dostateczny - najważniejsze w 

uczeniu się 

przedmiotu; 

- o niskim stopniu 

złożoności; 

- często 

powtarzające się w 

treściach 

Uczeń potrafi: 

wymienić elementy Systemu Obronnego Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

przedstawić Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej; 

scharakteryzować służbę wojskową, powszechną 

samoobronę ludności;  

scharakteryzować poszczególne rodzaje broni masowego 

rażenia; 



nauczania;         

- wykorzystywane 

w sytuacjach 

szkolnych i 

pozaszkolnych; 

- uniwersalne 

umiejętności. 

scharakteryzować środki ochrony przed bronią 

konwencjonalną i masowego rażenia; 

przedstawić dokumenty międzynarodowego prawa 

humanitarnego; 

opisać oznakowanie dóbr kultury; 

scharakteryzować zachowanie się ludności po usłyszeniu 

sygnałów alarmowych; 

scharakteryzować oznakowanie dróg ewakuacyjnych; 

scharakteryzować zastępcze środki ochrony 

indywidualnej; 

opisać zasady zachowania w budowlach ochronnych; 

zabezpieczyć pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich; 

przedstawić zasady postępowania podczas sytuacji 

kryzysowych w górach, nad wodą, podczas nawałnicy, 

huraganowego wiatru; 

omówić sposób postępowania na wypadek powodzi; 

scharakteryzować skutki awarii, katastrof, pożarów; 

opisać swoje postępowanie w czasie ataku 

terrorystycznego; 

scharakteryzować czynności pierwszej pomocy; 

rozpoznać niedrożność oddechową; 

układać poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej; 

podać schemat postępowania z nieprzytomnym bez 

oddechu, z krwotokiem, po oparzeniach cieplnych i 

słonecznych; 

scharakteryzować urazy kostne. 

 dobry - istotne w 

strukturze 

przedmiotu, 

przydatne;  

- użyteczne,  ale 

niekonieczne w 

opanowaniu treści z 

danego przedmiotu 

i innych 

przedmiotów 

szkolnych; 

- umiejętności 

stosowania 

wiadomości w 

sytuacjach 

typowych. 

Uczeń potrafi: 

przedstawić elementy Systemu Obronnego 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

scharakteryzować zadania Wojsk Lądowych, Sił 

Zbrojnych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, Wojsk 

Specjalnych i Narodowych Sił  Rezerwy; 

przedstawić powinności obronne władz samorządowych; 

przedstawić konwencjonalne środki rażenia; 

scharakteryzować czynniki rażenia broni jądrowej i ich 

oddziaływanie na organizmy żywe; 

przedstawić zasady ochrony ludności cywilnej zawarte w 

Międzynarodowym Prawie Humanitarnym; 

przedstawić działalność różnych organizacji 

humanitarnych; 

opisać elementy Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego; 

przedstawić prawny aspekt ochrony dóbr kultury; 

podać zasady zachowania się ludności po usłyszeniu 

alarmu; 

opisać zasady ewakuacji w szkole i obowiązki 

poszczególnych osób przebywających w budynku podczas 

ewakuacji; 

scharakteryzować środki ochrony zespołowej; 

podać uwarunkowania i zasady ochrony zwierząt; 

dokonać podziału zagrożeń występujących w Polsce i 

podać ich skutki; 

zaproponować postępowanie dla swojej rodziny na 



wypadek powodzi;   

podać zasady postępowania w szkole i domu na wypadek 

awarii, katastrofy lub pożaru; 

przedstawić zasady postępowania w przypadku zagrożenia 

bezpieczeństwa; 

omówić sposoby zapobiegania panice; 

wykonać resuscytację osobie dorosłej; 

pomóc poszkodowanemu z niedrożnością;  

stosować schemat postępowania na miejscu zdarzenia w 

sytuacji urazowej. 

bardzo dobry - złożone, trudne, 

ważne; 

- umożliwiają 

samodzielne 

rozwiązywanie 

problemów; 

- użyteczne w życiu 

pozaszkolnym. 

Uczeń potrafi: 

scharakteryzować warunki bezpieczeństwa 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

przedstawić zadania Służb Wywiadu Wojskowego i  Służb 

Kontrwywiadu Wojskowego; 

przedstawić powinności obronne instytucji i 

przedsiębiorstw; 

dokonać porównania środków rażenia i  środków ochrony 

przed siłą rażenia poszczególnych rodzajów broni; 

scharakteryzować oddziaływanie TSP na organizmy żywe; 

przedstawić prawne sposoby ochrony ofiar konfliktów o 

charakterze niemiędzynarodowym; 

scharakteryzować poszczególne elementy Krajowego 

Systemu Ratowniczo-Gaśniczego; 

opracować plan ewakuacji ludzi i mienia w miejscu 

zamieszkania; 

być pomocnym w czasie ewakuacji w szkole; 

posługiwać się środkami ochrony indywidualnej; 

zaproponować ukrycie dla siebie na wypadek zagrożenia; 

przedstawić i uzasadnić sposób postępowania ludności na 

terenach popowodziowych, w rejonie katastrofy 

budowlanej, skażonych chemicznie; 

scharakteryzować czynniki wywołujące panikę i 

przeciwdziałać im; 

wykonać badanie urazowe poszkodowanego; 

wykonać resuscytację z defibrylacją; 

rozpoznać wstrząs pourazowy i udzielić pomocy 

poszkodowanemu ze wstrząsem; 

udzielić pomocy poszkodowanemu z urazami kostnymi i 

termicznymi, amputacją urazową; 

 celujący - efekt 

samodzielnej pracy 

ucznia; 

- wynikają z 

zainteresowań; 

- wykorzystanie 

wiadomości 

dodatkowych. 

Uczeń potrafi: 

przedstawić udział Polskich Sił Zbrojnych w Siłach 

Pokojowych ONZ; 

przedstawić szczegółowo Siły Zbrojne Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

scharakteryzować służbę zawodową żołnierzy, wojskowe 

szkolnictwo zawodowe; 

przedstawić szczegółowo konwencjonalne środki rażenia; 

scharakteryzować realizację zadań OC w Polsce; 

wymienić dobra kultury objęte ochroną specjalną i 

uzasadnić ją; 

propagować pracę w wolontariacie; 

przygotować plan działania członków rodziny po 



usłyszeniu sygnałów alarmowych i komunikatów 

ostrzegawczych; 

przygotować i przedstawić zestaw zastępczych środków 

ochrony indywidualnej; 

zaproponować sposoby przystosowania najbliższej 

budowli komunikacyjnej jako zbiorowego środka ochrony 

ludności; 

opisać uwarunkowania  ewakuacji I, II i III stopnia ludzi i 

zwierząt; 

zaprojektować ewakuację w miejscu zamieszkania; 

przeanalizować skutki zagrożeń dla mieszkańców  kraju i 

zaproponować, jak ich uniknąć; 

przedstawić postępowanie ze znalezionymi  materiałami 

promieniotwórczymi; 

zaprojektować akcję ratowniczą w miejscu zamieszkania 

w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej; 

scharakteryzować współczesny terroryzm i 

jego skutki;  

przedstawić przykłady panicznych zachowań i podać błędy 

w ich przezwyciężaniu; 

scharakteryzować zasady pierwszej pomocy i uzasadnić 

konieczność stosowania każdej z nich; 

udzielić pomocy kolegom w szkole w sytuacji wystąpienia 

urazów; 

wykonać resuscytację niemowlęcia; 

scharakteryzować choroby układu kostnego i sposoby 

zapobiegania im; 

rozpoznać krwawienie wewnętrzne i udzielić pomocy w 

przypadku krwotoku wewnętrznego; 

przedstawić skutki nieumiejętnego udzielenia pomocy w 

różnych sytuacjach urazowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


