
Przedmiotowy system nauczania z Edukacji Dla Bezpieczeństwa (EDB) dla klas VIII

Z przedmiotu EDB uczniowie oceniani są w skali 1 – 6 za:
- prezentacje uczniów – waga 2
- prace pisemne (sprawdziany i kartkówki) – waga 2
- aktywność – waga 1
- prace domowe – waga 1

Przy ocenie prezentacji nauczyciel bierze pod uwagę samodzielność, staranność i 
pomysłowość wykonywanego zadania. Jeżeli prezentacja wyczerpuje temat uczeń może 
otrzymać ocenę celującą na koniec roku szkolnego.
Sprawdziany są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem, kartkówki nie muszą być 
zapowiadane. Prace pisemne będą oceniane według następującej punktacji %:
ocena celująca 96% - 100%
ocena bardzo dobra 90% - 95,9%
ocena dobra 70% - 89,9%
ocena dostateczna 50% -69,9%
ocena dopuszczająca 35% - 49,9%
ocena niedostateczna poniżej 35%

Uczeń ma możliwość poprawy sprawdzianu. Termin poprawy ustala nauczyciel. Kartkówki 
nie podlegają poprawie. 
Za aktywność i zaangażowanie na lekcji można uzyskać „+”. Pięć plusów daje ocenę 
bardzo dobrą.
Wszystkie nieprzygotowania do zajęć np. brak pracy domowej, należy zgłosić 
nauczycielowi podczas sprawdzania listy obecności. Uczeń ma prawo do zgłoszenia 
trzech nieprzygotowań, bądź nie wykonania pracy (w ciągu semestru) bez ponoszenia 
konsekwencji. Za każde następne nieprzygotowanie uczeń otrzymuje minus (trzy minusy 
oznaczają ocenę niedostateczną). 

Na ocenę semestralną wpływają wyniki uzyskane z prezentacji, sprawdzianów, kartkówek,
prac domowych oraz wysiłek i starania ucznia, w tym przygotowanie do zajęć.



W zakresie nauczania zdalnego:

1. Zagadnienia teoretyczne uczniowie opracowują na podstawie linków do stron internetowych, informacji zawartych 

w podręczniku lub mogą korzystać z własnych źródeł.

2. Sprawdziany wiadomości są przekazywane przez nauczyciela poprzez szkolny portal Librus. Uczniowie mają 
wyznaczony termin oraz formę odesłania odpowiedzi. Odpowiedzi mogą być wysłane poprzez portal Librus lub pocztę 
elektroniczną podaną przez nauczyciela. 

3. Oceniane są karty pracy, prace domowe oraz prezentację nadsyłane  poprzez portal Librus lub pocztę elektroniczną 
podaną przez nauczyciela.

Inne  sprawy  związane  z  przedmiotowym  systemem  oceniania  zawiera  „Regulamin  Wewnątrzszkolnego  Systemu
Oceniania i Promowania (WSOiP)”.


