
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W KLASACH 8 

ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK NR 1 

 

W sprawach nieuwzględnionych w poniższym PZO zastosowanie ma 

Statut Szkoły Podstawowej nr 12 w Katowicach 

 

 

1. Kontrakt między nauczycielem i uczniem 

 

1. Przed lekcją uczeń może zgłosić raz nieprzygotowanie w ciągu semestru. Zapisywane jest to w 

dzienniku elektronicznym jako „np.” nie ma to żadnego wpływu na ocenę semestralną. Uczeń 

zgłasza przysługujące mu nieprzygotowanie na początku lekcji. 

2. Uczeń po dłuższej nieobecności ma obowiązek zgłosić swoje nieprzygotowanie przed lekcją i 

ustalić termin nadrobienia zaległości z nauczycielem. 

3. Nieprzygotowanie nie dotyczy pracy długoterminowej. 

4. Uczeń, który podczas prac pisemnych (sprawdzianów, kartkówek) łamie zasady dyscypliny (np. 

spisuje, rozmawia, odwraca się) otrzymuje ostrzeżenie ustne. Jeśli sytuacja powtórzy się 

nauczyciel odbiera mu pracę i wpisuje ocenę niedostateczną.  

5. Zadanie domowe długoterminowe (zadane co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem) są 

obowiązkowe i sprawdzane na ocenę u każdego ucznia w wyznaczonym terminie.  

6. Zapis „x” w dzienniku elektronicznym oznacza, że uczeń powinien nadrobić zaległości z danej 

kategorii w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 

7. Aktywność na lekcji nagradzana jest oceną lub „plusem”.  

8. Uczeń, który nie pracuje na lekcji, np.: nie wykonuje zaleconych zadań, nie zapisuje notatki w 

zeszycie przedmiotowym, nie wykonuje ćwiczeń praktycznych bądź wykazuje lekceważący 

stosunek do przedmiotu, otrzymuje „minus”. Za pięć zgromadzonych „minusów” uczeń 

otrzymuje ocenę „niedostateczną” z pracy na lekcji. 

 

2. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów i ich ocena 

 

a) Formy sprawdzania wiadomości i ich wagi 

 

 

Forma aktywności Waga 

Sprawdzian, Test, Sprawdzian praktyczny 5 

Kartkówka 3 

Odpowiedź ustna 3 

Praca na lekcji 3 

Aktywność na lekcji 3 

Zdanie domowe 1 

Prowadzenie zeszytu 1 

 

 

b) Ocena form sprawdzenia wiadomości 

 

1. Zadania zawarte w pracach pisemnych punktowane będą w zależności od stopnia trudności. Liczba 

zdobytych punktów będzie przeliczaną na ocenę zgodnie z zapisem w Statucie Szkoły Podstawowej nr 12 

im.I.J.Paderewskiego w Katowicach. 

 

2. Poprawione i ocenione prace pisemne uczniowie otrzymują do domu bez obowiązku zwrotu. W 

terminie do 5 dni roboczych od oddania prac, rodzice mogą wyjaśnić wątpliwości związane z ich 

poprawą lub oceną. 

3. Uczeń ma możliwość jednorazowego poprawienia oceny ze sprawdziau w miejscu, czasie i zakresie 

treści ustalonymi przez nauczyciela. W tej sytuacji brana jest pod uwagę średnia obu ocen. 



c) Ocena odpowiedzi oraz zajęć praktycznych 

1. Stopień zrozumienia pojęć 

2. Precyzja odpowiedzi  

3. Prezycja i umiejętność wykonania instruktażu pokazowego 

4. Umiejętność argemuntowania I uzasadniania  

 

d) uzasadnienie ocenuy 

1. Ocena z odpowiedzi ustnej, instruktażu praktycznego oraz aktywności uwzględnia mocne oraz 

słabe strony ucznia i następuje bezpośredniu po zakończeniu, w obecności innych uczniów. 

2. Ocena z prac pisemnych wynika z punktacji 

3. Sprawdzone i ocenione prace pisemne oraz oceny z instruktażu praktycznego nauczyciel 

omawia na lekcji. 

 


