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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA  KLASA VIII 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

1. Na prowadzenie zajęć edukacyjnych z Edukacji dla bezpieczeństwa w klasach VIII 

przewidziana jest jedna godzina lekcyjna tygodniowo w każdej klasie w stosunku 

rocznym. Ze względu na ograniczoną liczbę godzin każdy uczeń otrzyma minimum trzy 

oceny w ciągu semestru. 

2. Na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa ocenie podlegać będą następujące działania: 

• Wiadomości bieżące i z poszczególnych działów. 

• Aktywność na zajęciach przedmiotowych, zadania domowe 

• Wykonywane ewentualne ćwiczenia z zakresu pierwszej pomocy i obronności 

państwa. 

3.      Kryteria wymagań na poszczególne stopnie szkolne: 

a. Stopień dopuszczający otrzyma uczeń, który potrafi: 

 

 opisać funkcje poszczególnych układów i narządów 

 

 sprawdzić czynności życiowe 

 

 wymienić prawne podstawy udzielania pierwszej pomocy 

 

 scharakteryzować poszczególne rodzaje ran i sposoby ich gojenia 

 

 scharakteryzować przyczyny, rodzaje i niebezpieczeństwa krwotoków 

 

 wymienić drogi przedostawania się trucizn do organizmu, 

 

 wyliczyć najczęstsze przyczyny urazów, 

 

 wymienić rodzaje zagrożeń naturalnych i antropogenicznych oraz podać ich skutki 
 

 scharakteryzować czynniki rażenia broni jądrowej 

 

 uzasadnić potrzebę ostrzegania ludności o zagrożeniach 

 

 wymienić podstawy prawne funkcjonowania obrony cywilnej w RP 

 

 scharakteryzować zadania i założenia PCK 

 

 wymienić najważniejsze postanowienia określające ochronę ludności w konfliktach 

zbrojnych 



 

 rozpoznać rodzaje sygnałów alarmowych 

 

 wskazać drogi i miejsca ewakuacji na wypadek alarmu w szkole 

 

 scharakteryzować podstawowe indywidualne środki ochrony przed skażeniami 

 

 scharakteryzować budowle ochronne 

 

 omówić środki i sposoby zabezpieczania środków żywności i wody 

 

 określić wpływ środków promieniotwórczych, chemicznych i biologicznych na 

żywność i wodę 

 

 wyjaśnić potrzebę ochrony zwierząt przed skażeniami i zakażeniami 

 

 omówić zastosowanie IPP 

 

 znać instrukcje i sygnały alarmowe 

 

 opisać środki i podręczny sprzęt gaśniczy oraz wskazać miejsca 

rozmieszczenia hydrantów w szkole 

 

 Stopień dostateczny otrzyma uczeń, który spełnia wymagania na stopień 

dopuszczający i ponadto potrafi: 

 

 rozpoznać podstawowe urazy u poszkodowanego 

 

 udzielić pomocy poszkodowanym zgodnie z poznanym schematem postępowania 

 

ratunkowego 

 

 wyjaśnić przyczyny zaburzeń czynności życiowych poszkodowanego 

 

 rozróżnić rodzaje zakażeń i wyjaśnić przyczyny ich powstawania 

 

 scharakteryzować stopnie oparzeń i wynikające zagrożenia 

 

 zareagować poprawnie, w zależności od rodzaju urazu 

 

 zastosować podstawowe sposoby usuwania ciał obcych z ucha, nosa, oka i przełyku 

 

 wykazać różnice między śmiercią kliniczną i biologiczną 

 

 wskazać na szczególnie ważne elementy w zespołowym działaniu podczas niesienia 

pomocy 

 

 uzasadnić zasady postępowania w rejonach objętych skażeniami TSP i 

promieniotwórczymi 

 



 omówić zasady postępowania ludności w sytuacji zagrożeń scharakteryzować 

rejony porażenia bronią masowego rażenia 

 

 uzasadnić konieczność przeprowadzania likwidacji skutków skażeń i zakażeń 

 

 omówić główne zadania i cele obrony cywilnej 

 

 wyjaśnić dlaczego konieczne było wprowadzenie do Międzynarodowego Prawa 

Humanitarnego 

 

odrębnych ustaleń dla ludności cywilnej 

 

- uzasadnić zasady zachowania się ludności po usłyszeniu sygnałów alarmowych 

 

 wyjaśnić, dlaczego niezbędne jest umiejętne posługiwanie się środkami ochrony 

indywidualnej 

 

c. stopień dobry otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na stopień dostateczny, a ponadto 

potrafi: 

 

 wymienić najczęstsze przyczyny uszkodzeń czaszkowo-mózgowych i urazów 

kręgosłupa 

 

 wyjaśnić rolę poszczególnych ogniw łańcucha ratunkowego 

 

 porównać objawy poszczególnych urazów 

 

 zastosować sztuczne oddychanie znanymi metodami 

 

 ustalić rodzaj pierwszej pomocy w poszczególnych urazach 

 

 zastosować materiały podręczne podczas udzielania pierwszej pomocy 

 

 dowieść, że od prawidłowego rozpoznania oraz szybkiej i umiejętnie wykonanej 

pomocy może zależeć życie ludzkie 

 

 zastosować w praktyce ogólne zasady i sposoby udzielania pierwszej pomocy 

 

 ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej w zależności od miejsca i rodzaju 

zranienia 

 

 scharakteryzować zagrożenia spowodowane porażeniem prądu 

 

 uzasadnić konieczność zabezpieczenia produktów żywnościowych przed skażeniami i 

zakażeniami - prawidłowo zareagować na sygnał alarmu pożarowego (lub o podłożeniu 

bomby) 

 

 scharakteryzować zagrożenia pożarowe występujące w czasie pokoju i wojny 

 

 przedstawić zasady gaszenia pożaru przy użyciu różnych gaśnic 



 

 przedstawić swoje postępowanie w przypadku powodzi (pożaru, zagrożenia skażeniami 

itp.) 

 
d. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na stopień dobry, a ponadto potyrafi: 

 

 rozpoznać zaburzenia poszczególnych funkcji organizmu i odpowiednio zareagować 

 

 zinterpretować cywilnoprawne skutki udzielania pierwszej pomocy 

 

 dokonać właściwej segregacji rannych oraz udzielić pomocy w ognisku urazowym 

 

 wykonać resuscytację krążeniowo - oddechową przez jedną osobę minimum 

przez 5 minut, zachowując właściwe tempo i siłę ucisku 

 

 wskazać na specyfikę wykonywania RK0 u małych dzieci i niemowląt 

 

 dowieść, że krwotoki i silne krwawienia stanowią zagrożenie życia ludzkiego 

 

 przeciwdziałać rozwojowi wstrząsu 

 

 wyjaśnić poszczególne fazy przechłodzenia organizmu 

 

 zareagować poprawnie w zależności od rodzaju i stopnia urazu termicznego 

 

 zaproponować wyposażenie apteczki na tygodniową wycieczkę szkolną w góry 

 

 stosować w praktyce sposoby przenoszenia poszkodowanych przez jedną i dwie osoby 

 

 wydobyć poszkodowanego z pojazdu 

 

 przewidzieć zagrożenia wynikające z nieprawidłowego udzielania pierwszej 

pomocy i używania ostrych narzędzi 

 

 uzasadnić, że większość zagrożeń ekologicznych szkodliwie wpływa na zdrowie ludzkie 

 

 zanalizować działanie czynników broni masowego rażenia na organizm ludzki 

 

 dowieść, że zadania obrony cywilnej mają charakter humanitarny 

 

 przedstawić swoje obowiązki na rzecz obronności kraju w okresie pokoju 

 

 wykazać, jak należy zachować się w sytuacji łamania ustaleń Konwencji 

Genewskich we współczesnych konfliktach 

 

 udowodnić, że zachowanie dziedzictwa kulturowego posiada wielkie znaczenie dla 

wszystkich narodów świata 

 

e. Stopień celujący otrzyma uczeń, który spełnia wymagania na stopień bardzo dobry, a 

ponadto: 



 

 potrafi wykonać prawidłowo RK-0 przez 10 minut (utrzymując właściwe tempo i siłę 

ucisku ) 

 

 zaproponuje sposoby zapobiegania zagrożeniom w środowisku lokalnym 

 
 uczestniczy w olimpiadach i konkursach ratowniczych oraz imprezach organizowanych przez szkołę 

 

 wykonuje różne prace dodatkowe, np. projekty - o tematyce zaproponowanej przez 

nauczyciela 

 

 zaplanuje indywidualne działania ekologiczne w rejonie zamieszkania, wykona karty 

pracy itp. 

. 

 

4. Pod koniec semestru uczeń uzyska ocenę za prowadzenie zeszytu (sumienne notatki). 

5. Ocena  roczna jest wystawiana z uwzględnieniem oceny śródrocznej. 

Nauczyciel uczący:  

 

 


