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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  
 EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA  

W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE  
4-letnie technikum 

 
OPARTY O WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 

 
 

I. PODSTAWA PRAWNA 
 

 -     Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów i ich zachowania odbywa się na zasadach i w ramach   
         określonych Ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943  
         ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r.  
         w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  
         i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 843 ze zmianami). 
 
- Tekst ujednolicony Statutu Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych został zatwierdzony 

Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 10 września 2019r. 
 

- Statut Szkoły ZSEiL - Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole Szkół Elektronicznych 
 i Licealnych w Warszawie 

 
- program  nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Edukacji dla bezpieczeństwa „Odkrywamy na 

nowo”, autor Anna Nowak – Kowal 
 

Edukacja dla bezpieczeństwa jest przedmiotem przygotowującym ucznia do  funkcjonowania w 
świecie współczesnych zagrożeń. Program skierowany jest do pracy z uczniem na IV etapie kształcenia 
realizującym przedmiot w zakresie podstawowym w systemie klasowo-lekcyjnym w wymiarze 30 godzin 
w cyklu jako kontynuacja nauczania po wdrożeniu treści nauczania z III etapu edukacyjnego,  
z uwzględnieniem umiejętności zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego na 
wcześniejszych etapach.  

Ma na celu kształtowanie postaw, przekazywanie wiadomości oraz rozwijanie umiejętności ucznia 
pod kierownictwem nauczyciela. Został stworzony jako rezultat blisko trzydziestoletnich doświadczeń 
dydaktycznych autora w  pracy z uczniem liceum, technikum i szkoły zawodowej.   
 

Zgodnie z zaleceniami podstawy programowej w procesie dydaktycznym na zajęciach edukacji dla 
bezpieczeństwa na IV etapie edukacyjnym uczeń, przygotowując się do racjonalnego działania w sytuacji 
zagrożenia, kształtuje także umiejętności interdyscyplinarne, takie jak: 

 czytanie – umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów,  
w tym tekstów kultury, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz 
aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa; 

 myślenie matematyczne – umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym 
oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym; 

 myślenie naukowe – umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do 
identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na 
obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa; 

 umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych zarówno w mowie, jak  
i w piśmie; 

 umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno 
- komunikacyjnymi; 

 umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji; 
 umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się; 
 umiejętność pracy zespołowej. 
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Młody człowiek dbając o bezpieczeństwo, szanując życie swoje i otaczających go ludzi, zastosuje 
swoją wiedzę i wykaże się umiejętnościami pomocy. W przyszłości będzie w sposób świadomy pogłębiał 
wiedzę i dostosowywał ją do aktualnych wymogów. 

II.  CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA 

2.1. Cele ogólne zawarte w podstawie programowej 

Podstawa programowa kształcenia ogólnego w zakresie nauczania edukacji dla bezpieczeństwa wyznacza 
cele ogólne w zakresie trzech obszarów kształcenia: 
a. Znajomość struktury obronności państwa. 
Uczeń rozróżnia struktury obronności państwa, rozumie ich rolę oraz zna formy spełniania powinności 
obronnych przez organy administracji i obywateli. 
b. Przygotowanie do sytuacji zagrożeń. 
Uczeń zna zasady planowania i organizowania działań oraz postępowania w przypadku wystąpienia 
zagrożenia życia, zdrowia lub mienia. 
c. Opanowanie zasad pierwszej pomocy. 
Uczeń umie udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w różnych stanach zagrażających życiu  
i zdrowiu. 
Zgodnie z założeniami podstawy na IV etapie edukacyjnym uczeń po jej opracowaniu wykazuje się 
określoną wiedzą, umiejętnościami i postawami jako efektami kształcenia przedstawionymi w sposób 
szczegółowy.  

1. System obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Powinności obronne władz samorządowych, 

instytucji i obywateli.  

Uczeń: 
1) wymienia i uzasadnia polityczne oraz militarne warunki gwarancji bezpieczeństwa państwa; 
2) wymienia obowiązki obywateli w zakresie powinności obronnych. 

2. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej.  

Uczeń: 
1) przedstawia i charakteryzuje organizację Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 
2) wymienia rodzaje wojsk oraz służb w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Ochrona ludności i obrona cywilna.  

Uczeń: 
1) wyjaśnia podstawowe zasady międzynarodowego prawa humanitarnego; 
2) identyfikuje obiekty opatrzone międzynarodowymi znakami ochrony zabytków; 
3) wymienia podstawowe środki ochrony ludności; 
4) wymienia sposoby i środki ochrony zwierząt; 
5) rozpoznaje rodzaje sygnałów alarmowych i zna obowiązki ludności po usłyszeniu alarmu; 
6) wskazuje drogi ewakuacji w szkole, omawia zasady ewakuacji ludności i środków materiałowych; 
7) potrafi ewakuować się z budynku w trybie alarmowym. 

4. Zagrożenia czasu pokoju, ich źródła, przeciwdziałanie ich powstawaniu,  zasady postępowania w 

przypadku ich wystąpienia i po ich ustąpieniu. 

Uczeń: 
1) wymienia zagrożenia czasu pokoju i wyjaśnia, na czym polegają; 
2) wyjaśnia, na czym polega właściwe postępowanie w momentach wystąpienia poszczególnych 
zagrożeń; 
3) wymienia i charakteryzuje źródła zagrożeń w najbliższym otoczeniu szkoły oraz domu; 
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4) przedstawia zasady działania w przypadku zagrożeń czasu pokoju (np. awarii, katastrofy 
komunikacyjnej, budowlanej) podczas przebywania w domu, szkole, miejscu rekreacji i na trasie 
komunikacyjnej; 
5) wyjaśnia zasady postępowania związane z wyszukiwaniem i wynoszeniem ofiar oraz osób 
zagrożonych z rejonów porażenia; 
6) wskazuje sposoby zapobiegania panice podczas zagrożeń; 
7) uzasadnia konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa własnego i innych ludzi podczas 
różnorodnych zagrożeń; 
8) omawia zasady postępowania w czasie zagrożenia terrorystycznego. 

5. Zagrożenia występujące podczas wojny.  

Uczeń: 
1) charakteryzuje środki rażenia; 
2) wymienia konwencjonalne rodzaje broni współczesnego pola walki; 
3) wyjaśnia, na czym polega właściwe postępowanie ludności w rejonach rażenia bronią konwencjonalną; 
4) wymienia i wyjaśnia zasadę działania indywidualnych środków ochrony przed bronią masowego 
rażenia; 
5) wymienia zbiorowe środki ochrony przed bronią konwencjonalną; 
6) wyjaśnia znaczenie zastępczych budowli ochronnych; 
7) omawia zasady ewakuacji z terenów zagrożonych. 

6. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach (zachowanie ratownika).  

Uczeń: 
1) omawia podstawowe zasady postępowania ratownika w miejscu wypadku; 
2) ocenia sytuację w miejscu wypadku; 
3) zabezpiecza miejsce wypadku i wzywa profesjonalną pomoc; 
4) omawia zasady zapewnienia bezpieczeństwa ratownikowi, poszkodowanym i świadkom zdarzenia; 
5) wymienia środki przydatne przy udzielaniu pierwszej pomocy; 
6) ocenia stan poszkodowanego i demonstruje sposób skontrolowania jego funkcji życiowych; 
7) udziela pierwszej pomocy w przypadkach oparzeń, złamań i zwichnięć, krwotoków, dławienia się 
ciałem obcym, utraty przytomności, utraty oddechu, zatrzymania krążenia, wstrząsu pourazowego. 

2.2. Cele kształcenia i wychowania 

Program nauczania zawiera istotne treści wychowawcze. Nauczyciel  w ramach procesu dydaktycznego 
edukacji dla bezpieczeństwa dba w szczególności o: 

 kształtowanie postawy obywatelskiej współczesnego Polaka troszczącego się o bezpieczeństwo 
Rzeczypospolitej Polskiej obecnie i w przyszłości; 

 rozbudzanie zainteresowania sytuacją polityczną kraju i świata; 
 kształcenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo kraju; 
 zapoznanie z zagrożeniami współczesnego życia;  
 rozbudzanie wyobraźni i przygotowanie do zapobiegania zagrożeniom; 
 kształtowanie osobowości współczesnego Polaka patrioty; 
 kształtowanie cech osobowościowych zdyscyplinowanego i odpowiedzialnego ratownika 

pierwszej pomocy niosącego pomoc poszkodowanym i współpracującego  
      w zespole ratowniczym; 
 utrwalanie cech przywódcy kierującego zespołem ratowniczym; 
 doskonalenie umiejętności komunikacji w tym w sytuacjach zagrożenia; 
 kształcenie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, w tym zachowaniami panicznymi; 
 kształcenie umiejętności organizatora, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pracy  

w zespole;  
 kształcenie umiejętności samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych; 
 wdrażanie do planowania i organizowania działań; 



Strona 4 z 28 
 

 kształtowanie postawy człowieka odpowiedzialnego za życie swoje i innych;  
 umacnianie postawy dbałości o życie  jako największą wartość człowieka; 
 inspirowanie do podejmowania działań dotyczących dbałości o zdrowie, ukazywanie wartości 

płynących z prowadzenia zdrowego stylu życia; 
 przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego dokonywania wyborów; 
 kształtowanie humanitarnych zachowań, zachęcanie do udziału w akcjach i do pracy  

w organizacjach humanitarnych, w tym pozarządowych; 
 kształcenie poczucia solidarności w sytuacji zagrożeń; 
 rozbudzanie zainteresowania przepisami prawa, w szczególności aktami prawa humanitarnego; 
 wdrażanie do przestrzegania prawa;  
 inspirowanie do podejmowania działań dotyczących dbałości o środowisko ekologiczne; 
 kształtowanie dbałości o mienie osobiste i społeczne w czasie zagrożeń; 
 inspirowanie współczesnego człowieka do działań dotyczących dbałości o własny rozwój; 
 rozbudzanie ciekawości poznawczej i przygotowanie do stałego doskonalenia, podnoszenia  

i zmiany swoich kwalifikacji. 
 
Do realizacji przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w klasach technikum należy uwzględnić 
rozszerzenie  treści zgodnie z kierunkiem kształcenia ucznia o zakres tematyczny szczególnie przydatny 
w przyszłej pracy, a związany z zagrożeniami zawodowymi. 
 
 Dokonując ewaluacji pracy ucznia na przedmiocie EDB są uwzględniane jego możliwości 
indywidualne i zdolności.  

1. Dotyczy to szczególnych uzdolnień i predyspozycji oraz potwierdzonych badaniami dysfunkcji. 
A) uczeń o wysokim stopniu zdolności będzie wkładał mniej wysiłku w pracę, dlatego stworzone 
są mu lepsze warunki rozwoju - sytuacja dydaktyczna adekwatna do jego możliwości 
intelektualnych.  
B) oceniając ucznia mniej zdolnego, z dysfunkcjami, dokonuję oglądu osiągnięć, dostosowując 

sytuację ewaluacji, aby posiadane dysfunkcje nie wpływały na stopień szkolny. 
C) nauczyciel uwzględnia indywidualne wymagania z orzeczenia PPP dla ucznia w tym 

publicznej poradni specjalistycznej, dostosowuje wymagania edukacyjne do 
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono 
zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, 
uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom (poniżej metody i formy pracy z uczniem) 
– poniżej metody i formy pracy 
 

III. METODY I FORMY PRACY Z UCZNIEM  
 
CZYTANIE - DYSLEKSJA  
 
 uwzględniać mniejsze możliwości dziecka dyslektycznego w zakresie czytania niż możliwości 

przeciętnie zdolnego ucznia  
 nie odpytywać z głośnego czytania przy całej klasie, zwłaszcza tekstu, którego uczeń nie ćwiczył  
 pozwalać na przygotowanie tekstu do oceny  
 korygować błędy poprzez właściwą prezentację, nie poprzestając na zachęcie do powtórnego 
prawidłowego odczytania  
 zwracać uwagę na tempo i technikę czytania oraz na poziom rozumienia tekstu  
 nie przyśpieszać tempa czytania  
 zezwolić na korzystanie z prezentacji multimedialnej 
  

PISANIE – DYSORTOGRAFIA 
  
 uwzględniać mniejsze możliwości w zakresie pisania dziecka dyslektycznego niż możliwości 
przeciętnie zdolnego ucznia  
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 unikać demonizowania ortografii  
 uzmysławiać praktyczną wartość korzystania z zasad ortograficznych  
 wyrabiać u ucznia nawyk pracy w domu ze słowniczkiem ortograficznym 
 zwracać uwagę na częstotliwość i rodzaj błędów w pisaniu, śledzić ich dynamikę, by móc docenić 
każdą poprawę  
 zwiększać limit czasu na pisanie sprawdzianów  

 
PISANIE - STRONA GRAFICZNA PISMA (DYSGRAFIA)  
 
 indywidualnie traktować dziecko leworęczne i z obniżoną sprawnością motoryczną ze względu na 
niski poziom estetyczny zeszytów  
 zastąpić niektóre sprawdziany pisemne indywidualnymi sprawdzianami ustnymi bądź pisaniem na 
komputerze 
 dopuścić możliwość wykonania prac pisemnych przy użyciu komputera  
 

METODY i FORMY 
 
 stosować metody aktywizujące  
 wspomagać zapamiętywanie, angażując wzrok, słuch, dotyk, ruch oraz włączając kojarzenie  
 odwoływać się do różnych emocji, na przykład poprzez stosowanie ćwiczeń praktycznych  
 utrwalać materiał w dłuższym czasie, stosując więcej powtórzeń  
 dostosować ilość czasu potrzebnego do wykonania zadania do tempa pracy ucznia  
 w klasie podczas czytania lub przepisywania tekstu zadawać dziecku dyslektycznemu 

odpowiednio krótszy fragment  
 nie „wyrywać” dzieci dyslektycznych do natychmiastowej odpowiedzi, ponieważ mają trudności  

z szybkim przypomnieniem sobie nazw, dat, terminów, słówek z języków obcych  
 łączyć sprawność czytania ze zrozumieniem i pisania  
 pomagać uczniom w wyławianiu z tekstu istotnych treści, uczyć notowania ich  
 często sprawdzać zeszyty i poprawność zapisów prac domowych  
 ilość zadawanych prac dostosować do możliwości dziecka  
 robić krótkie przerwy lub zmieniać rodzaj aktywności podczas zajęć  
 posadzić je blisko siebie, aby lepiej koncentrowało uwagę, aby móc je obserwować i pomóc mu  

w razie potrzeby   
 dopuścić w pewnych sytuacjach możliwość np. udostępnić uczniowi prezentację z lekcji  

 
SPOSOBY OCENIANIA  
 

 stosować wobec ucznia z dysleksją rozwojową łagodniejsze kryteria oceniania w zakresie tych 
sprawności i umiejętności, które sprawiają mu szczególne problemy  
 uwzględniać różne czynniki wpływające na jakość pracy  
 udzielać informacji zwrotnej na temat postępów w nauce, poziomu przyswajania wiedzy, sfer 
wymagających dodatkowej pracy  
 ocena powinna dotyczyć głównie poprawności wypowiedzi ustnych i strony merytorycznej prac 
pisemnych  
 często sprawdzać wiadomości ustnie 
 uwzględniać wszystkie osiągnięcia ucznia na przedmiocie edukacja dla bezpieczeństwa  
 nagradzać nie tylko za efekty pracy, ale również doceniać włożony wysiłek  
 oceniać prace dodatkowe wychodzące poza podstawowe wymagania  
 nie omawiać błędów w obecności całej klasy  
 nie obniżać ocen z prac pisemnych za „brzydkie pismo”, jeśli wynika ono z mniejszej sprawności 
motorycznej rąk 
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PRACA Z UCZNIEM LEKKO UPOŚLEDZONYM 
 

 okazywać swoje zainteresowanie 
 bazować na czynnościach prostych, znanych i lubianych dla ucznia 
 prowadząc zajęcia pracować na konkretach 
 stosować pozytywne wzmocnienia 
 szukać z uczniem porozumienia wszystkimi kanałami komunikacji 
 stopniować swoje wymagania stosunku do ucznia 
 systematycznie kontrolować wykonywane przez ucznia czynności 
 nie eliminować ucznia z zajęć, nie stawiać żadnego kryterium uczestnictwa 
 dostosować swoje działania do możliwości i zainteresowań ucznia 
 przekazywać krótkie i precyzyjne komunikaty słowne 
 pozwalać na wielozmysłowe poznanie przedmiotów 
 dać uczniowi prawo do wyrażania swoich uczuć 
 korzystać z potencjału danej cechy osobowości 

 
UCZEŃ Z NIEDOSŁUCHEM, SŁABOSŁYSZĄCY 

 
 uczeń siedzi blisko nauczyciela 
 zwrócić uwagę, aby nie zasłaniać twarzy 
 mowa nauczyciela wyraźna, nieco powolniejsza 
 formułować krótkie, jasne zdania 
 łagodzić sytuacje stresowe 
 ułatwić rozumienie mowy poprzez podsunięcie tematu, który jest przedmiotem rozmowy (drobne 

wskazówki dodatkowe, słowo kluczowe, które ma główne znaczenie w danej rozmowie) 
 sprawdzić rozumienie przekazanych treści słownych, w razie potrzeby udzielić dodatkowych 

wyjaśnień i naprowadzeń np. w formie graficznej 
 zachęcać do wypowiadania się na określone tematy prostymi zdaniami 
 pozostawić uczniowi większą ilość czasu na sformułowanie wypowiedzi lub wykonania zadania   
 mobilizować zachętą i pochwałą do systematycznego pokonywania trudności, chwalić  
     w obecności grupy 
 uczeń wie wcześniej o sprawdzeniu wiadomości, zna dokładnie zakres materiału, który będzie na 
sprawdzianie, kartkówce 
 podczas pracy nauczyciel upewnia się, czy uczeń zrozumiał pytania   
 przez nauczyciela sprawdzane są zwartości merytoryczne a nie błędne wynikające z niesłyszenia 

 
UCZEŃ SŁABOWIDZĄCY 

 
 uczeń siedzi przy tablicy – naprzeciwko  
 sala lekcyjna dobrze oświetlona 
 tekst z prezentacji multimedialnej połączony z komentarzem słownym nauczyciela 
 uczeń korzysta z zeszytu z pogrubiona linia 
 wydłużony czas pisania 
 może korzystać z książki mówionej 
 uczeń wie wcześniej o sprawdzeniu wiadomości, zna dokładnie zakres materiału, który będzie na 
sprawdzianie, kartkówce 
 wydłużyć czas pracy na zajęciach praktycznych 

 
UCZEŃ PRZEWLEKLE CHORY 

 
 zorganizować pomoc koleżeńską 
 wzmacniać poczucie wartości, motywować do wysiłku 
 eksponować jego osiągnięcia i pozytywne cechy 
 umożliwienie uczniowi do zaliczenia mniejszych partii materiału 
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 uczeń wie wcześniej o sprawdzeniu wiadomości, zna dokładnie zakres materiału, który będzie na 
sprawdzianie, kartkówce 

 wydłużyć czas pracy na zajęciach praktycznych 
 

UCZEŃ Z ZESPOŁEM ASPERGERA I AUTYZM 
 

 dostosować do indywidualnych potrzeb ucznia miejsce nauki i proces nauczania 
 do ucznia kierować proste, jasne polecenia 
 używać prostego, jednoznacznego języka, unikać ironii, dowcipów, przenośni (chyba, że uczeń je 

prawidłowo rozumie) 
 zwracać się bezpośrednio do ucznia 
 zwrócić uwagę na porządek w czasie pracy 
 ograniczyć nadmiar bodźców 
 chwalić ucznia na wycieczkach szkolnych, w szkole za najmniejszy kontakt z każdą osobą 
 oczekiwać od ucznia przestrzegania zasad panujących w szkole 
 zachęcać ucznia do korzystania pomocy dydaktycznych 
 wydłużenie czasu i zmniejszenie ilości pytań na sprawdzianach, kartkówkach 
 uczeń wie wcześniej o sprawdzeniu wiadomości, zna dokładnie zakres materiału, który będzie na 

sprawdzianie, kartkówce 
 wydłużyć czas pracy na zajęciach praktycznych 

 
UCZEŃ Z ADHD 

 
 stworzyć uczniowi system zasad, wprowadzić reguły obowiązujące w grupie 
 stosować krótkie i jasne upomnienia 
 mówić o swoich emocjach i uczuciach a nie o złym uczniu 
 podzielić dłuższe czynności na etapy 
 pracować nad wyciszaniem negatywnych zachowań 
 docenić go za niewielkie osiągnięcia 
 pozwolić uczniowi, aby był odpowiedzialny np. przy uruchomieniu projektora 
 nie karać, ale konfrontować ucznia z konsekwencjami 

  
IV. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów  

 
OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA OCENIANE NA LEKCJACH  

EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA 
Hierarchia oceniania: 

 
 prace pisemne: sprawdziany, testy, kartkówki z ostatnich 3 lekcji; 
 ćwiczenia z umiejętności praktycznych – szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej itp.; 
 stosowanie wiedzy i umiejętności w sytuacjach problemowych – ćwiczenia ewakuacyjne itp.; 
 wypowiedzi ustne: podczas odpytywania, prezentacje pracy własnej i grupy, udział w dyskusjach;  
 wytwory prac uczniów: prezentacje multimedialne, portfolia, plakaty, wykresy, katalogi, plansze, 

makiety; 
 zadania domowe; 
 ćwiczenia wykonywane na zajęciach lekcyjnych; 
 prace wykonywane na zajęciach lekcyjnych; 
 prace wykonywane dodatkowo dla chętnych; 
 zachowanie w trakcie zajęć – obserwacja uczestnicząca (głównie w sferze postaw); 
 aktywność i zaangażowanie na lekcjach; 
 aktywności pozalekcyjne uczniów. 
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W poniższych przedmiotowych zasadach oceniania jest nie tylko wiedza, ale także postawa  
i aktywność. Oceniana jest przede wszystkim praca na lekcji, przygotowanie do zajęć (treści z ostatnich 3 
lekcji),  sfera aktywności praktycznej na zajęciach, samodzielna inicjatywa, a nie wyuczenie się czegoś na 
pamięć. 
 
Przedmiotem oceny są: 
 

1. Wiadomości 
 
- pamięć faktów, wydarzeń, zjawisk, instytucji państwowych w sytuacjach zagrożenia, numery 

telefonów alarmowych, dat, nazwisk; 
- pamiętanie pojęć, określeń, oznaczeń związków toksycznych, znaków ewakuacyjnych, sądów  

i ocen; 
- rozróżnianie różnych źródeł informacji; 
- zrozumienie istotę zagrożeń i alarmów; 
- zrozumienie pojęć, określeń, sądów i ocen; 
- rozumienie związki przyczynowo – skutkowe np. sytuacjach kryzysowych; 
- rozumienie zależności zachodzących między jednostką a społeczeństwem 
 

2. Umiejętności 
 

- poszukiwanie i gromadzenie informacji; 
- selekcjonowanie faktów i ich hierarchizacja; 
- potrafi udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej; 
- posługiwanie się znanymi pojęciami podczas wypowiedzi; 
- samodzielne uogólnianie, porównanie, wnioskowanie; 
- posługiwanie się znanymi pojęciami w sytuacjach problemowych; 
- zajmowanie stanowiska wobec zaistniałych faktów, zdarzeń losowych, logiczne wykonuje 

wszelkie działania z pełną świadomością 
 

3. Postawa – aktywność 
 

- chęć współpracy, nawiązywanie kontaktu z innymi, zrozumienie ich potrzeb 
- tolerancja wobec odmiennych poglądów, wartości; 
- przestrzeganie zasad współistnienia w społeczności szkolnej; 
- rozumienie potrzeb zdobywania wiedzy; 
- rozwijanie swoich zainteresowań w kwestii bezpieczeństwa swojego, innych i narodowego. 

 

4. Zadawanie i ocenianie prac domowych 
 

- obowiązkiem ucznia jest systematyczne odrabianie prac domowych; 
- uczeń ma obowiązek przestrzegania terminu i sposobu wykonania pracy domowej; 
- na zajęcia przynosić odpowiednie pomoce np. bandaż elastyczny, itd. 
- nauczyciel ma obowiązek wyznaczania odpowiedniego do trudności zadania czasu na jego 

realizację uwzględniając specyficzne problemy uczniów; 
- znak graficzny tzw. „parafka” oznacza, że nauczyciel sprawdzał wykonanie pracy, ale nie 

sprawdził jej wartości merytorycznej; 
- nie odrobienie pracy domowej zostaje odnotowane przez nauczyciela za pomocą oceny 

niedostatecznej (jeżeli uczeń przed rozpoczęciem lekcji nie zgłosił nieprzygotowania), 
- ocenianie prac może nastąpić natychmiast po upływie terminu ich realizacji lub podczas kontroli 

zeszytów przedmiotowych. 
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5. Stosowanie i ocenianie sprawdzianów (testów, kartkówek, prac domowych) 
 

a) Ogólne wytyczne  
 

- W ocenach bieżących stosować można dodatkowo jeden ze znaków „+” lub „-”, które informują 
uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów), iż poziom opanowanych wiadomości i umiejętności 
jest wyższy („+”) lub niższy („-”) w stosunku do wymagań określonych dla danej oceny, jednak nie na 
tyle, aby uczeń otrzymał ocenę wyższą lub niższą;  
- przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej nie dopuszcza się stosowania przy stopniu dodatkowych 
znaków - plusów i minusów;  
- ustala się, że wpis do dziennika elektronicznego przez nauczyciela 
 

b) kolor czerwony – sprawdzian, testy, 
c) kolor zielony – kartkówka 
d) kolor czarny – odpowiedzi ustne, aktywność na lekcji 
e) kolor niebieski – ćwiczenia praktyczne 
f) kolor fioletowy – inne działania np. prezentacja multimedialna 

 
- Inne oznaczenia w dzienniku elektronicznym z przebiegu pracy ucznia:  
a) „nb” – nieobecność,  
b) „np” – nieprzygotowanie,  
c) „zal” – zaliczenie,  
e) „+”, „–” – za aktywność;  
 
- Wszystkie oceny klasyfikacyjne wpisuje się w dokumentacji przebiegu nauczania w pełnym 
brzmieniu.  
- W razie nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania 
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”. 
 

g) Ocenianie bieżące 
 

- po każdym bloku tematycznym jest przeprowadzony sprawdzian osiągnięć szkolnych 
ucznia/uczennicy; 

- po niektórych blokach sprawdzian czynności praktycznych; 
- nauczyciel podaje uczniom zakres materiału na tydzień przed planowanym sprawdzianem, 

kartkówką, testem; 
- sprawdziany są zapowiadane i wpisywane do dziennika co najmniej z tygodniowym 

wyprzedzeniem; 
- nauczyciel sprawdza i ocenia prace pisemne uczniów w terminie nie przekraczającym 15 dni 

roboczych od daty napisania sprawdzianu, testu, a 10 dni roboczych od kartkówki; (do tych dni 
nie wlicza się dni nieobecności nauczyciela); 

- po przekroczeniu tego terminu nie można wystawić ocen niedostatecznych z danego sprawdzianu, 
testu oraz kartkówki 

- sprawdziany, testy, kartkówki są obowiązkowe dla wszystkich uczniów; 
- jeżeli z przyczyn losowych długotrwałych uczeń nie może napisać sprawdzianu/testu/kartkówki z 

całą klasą, powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od daty ustania przyczyny 
nieobecności; nauczyciel na prośbę ucznia ma obowiązek ustalić dodatkowy termin, a przyczyny 
sporadyczne w ciągu 7 dni. 

- jeżeli uczeń - z przyczyn nieusprawiedliwionych - nie przystąpi do napisania sprawdzianu, testu, 
kartkówki w terminie dodatkowym ustalonym przez nauczyciela staje się to podstawą do 
wystawienia oceny niedostatecznej z danego zakresu materiału; 

- sprawdzian poprawić można tylko jeden raz. Formę i termin poprawy ustala nauczyciel na prośbę 
zainteresowanego. Warunki i tryb poprawy sprawdzianów, zgodnie  
z § 40  pkt 5 ust. 5 i 7 statutu, określa PZO;  



Strona 10 z 28 
 

- kartkówek/testów nie poprawiamy 
- przy czym w dzienniku elektronicznym zapisuje się obydwie oceny i obie są ważne – średnia 

ważona tych ocen jest oceną ze sprawdzianów, testów, kartkówek; 
- formę i termin poprawy ustala nauczyciel na prośbę zainteresowanego; 
- oceny znajdują się w dzienniku elektronicznym i są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców 

(prawnych opiekunów); 
- sprawdzone i ocenione sprawdziany, testy, kartkówki oraz inną dokumentację dotyczącą 

oceniania uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji, a jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują 
na własną prośbę do wglądu podczas zebrań z rodzicami; 

- sprawdziany, testy, kartkówki są przechowywane przez nauczyciela do końca września 
następnego roku szkolnego; 

- na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien 
ją uzasadnić – Statut Szkoły – WSO § 42 pkt 3 ust.13,14,15,16; 

- sprawdziany, testy, kartkówki, dodatkowy sprawdzian wiadomości i umiejętności, egzamin 
klasyfikacyjny są sprawdzane wg normy: 
 

44% - ocena niedostateczna (1) 
45% - 59% - ocena dopuszczająca (2) 

 60% - 75% - ocena dostateczna (3) 
76% - 89% - ocena dobra (4) 
90% - 100% - ocena bardzo dobra (5) 
jeżeli wiadomości ucznia/uczennicy wykraczają poza program nauczania – ocena celująca (6) 
  
z zastrzeżeniem, że uczeń/uczennica musi bezbłędnie na 100% odpowiedzieć na zadania z zakresu 
wymaganego na sprawdzianie, kartkówce wtedy nauczyciel sprawdza wiedzę poza programową;  

 
- kartkówki sprawdzają wiedzę z trzech ostatnich lekcji i nie muszą być zapowiedziane; 
- prace domowe, mogą być sprawdzane wyrywkowo (min. 2 w semestrze); 
- uczeń ma obowiązek nosić podręcznik (przynajmniej jeden podręcznik na ławkę), zeszyt 

przedmiotowy oraz pomoce do zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa np. chustę, gazę opatrunkową, 
bandaże itd.; 

- obowiązkowe jest prowadzenie zeszytu przedmiotowego, w którym zawarte są notatki związane  
z tematem lekcji;  

- uczeń ma obowiązek uzupełniania notatek w zeszycie za czas nieobecności w szkole; 
- w semestrze uczeń może zgłosić na początku lekcji 1 nieprzygotowanie do zajęć, czyli 2 w ciągu 

roku szkolnego – bez podania przyczyny. Uczniowie zgłaszają na początku lekcji w trakcie 
sprawdzania listy obecności przez nauczyciela (nie zgłoszenie skutkuje oceną niedostateczną);  

- Uczeń może otrzymać kilka ocen na lekcji; 
- Oceny semestralne i roczne z edukacji dla bezpieczeństwa są wystawiane przy pomocy 

oblieczenia średniej ważonej, którą wylicza na podstawie uzyskanych ocen w dzienniku 
elektronicznym 
 
a) 1,70 – 2,5 – 2 
b) 2,51 – 3,75 – 3 
c) 3,76 – 4,75 – 4 
d) 4,76 – 5,25 – 5  
e) 5,26 – 6  

Wagi 
 

a) część praktyczna/ćwiczenia - 6  
b) sprawdzian, test – 5 
c) kartkówka, odpowiedź – 3 
d) praca domowa, aktywność, prezentacja multimedialna – 2 
e) notatka, drugie nieprzygotowanie, drugi („-”) za aktywność - 1 
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- uczeń na 2 tygodnie przed zakończeniem I semestru i przed wystawieniem oceny rocznej nie 
może mieć uwzględnionego nieprzygotowania ze względu na wystawienie oceny; 

-  przy wystawianiu oceny rocznej wszystkie oceny są ważne z dniem rozpoczęcia roku 
szkolnego do dnia wystawienia oceny rocznej. 
 

c) Klasyfikacja śródroczna i roczna 
 

 nie później niż dwa  tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele 
są zobowiązani poinformować ucznia oraz jego rodziców (prawnych opiekunów)  
o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych i wpisać przewidywaną ocenę 
do dziennika elektronicznego;  

 wpisanie ocen przewidywanych do dziennika elektronicznego uznaje się za poinformowanie  
ucznia oraz jego rodziców (prawnych opiekunów); 

 śródroczna ocena niedostateczna z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa musi zostać 
poprawiona przez ucznia w terminie i na zasadach ustalonych przez nauczyciela. 

 

a) Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa; 

1) w razie braku akceptacji przewidywanej oceny uczeń może zwrócić się w formie pisemnej do 
nauczyciela danego przedmiotu z prośbą o ponowne sprawdzenie jego wiadomości  
i umiejętności najpóźniej na 7 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady 
pedagogicznej. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie; 

 

Warunkiem uzyskania zgody na poprawę jest: 

a) systematyczne uczęszczanie na zajęcia (z wyjątkiem zdarzeń losowych, np. 
udokumentowane choroby ucznia), 

b) obecność na wszystkich sprawdzianach pisemnych, 

c) systematyczne i staranne prowadzenie zeszytu przedmiotowego, 

d) właściwy stosunek do obowiązków szkolnych; 

2) nauczyciel może nie wyrazić zgody na dodatkowy sprawdzian wiadomości w razie 
niespełnienia w/w warunków; 

3) uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny powinien wykazać się wiedzą  
z całego zakresu materiału realizowanego w roku szkolnym; 

4) dodatkowy sprawdzian wiadomości i umiejętności ma formę pisemną i nie może odbyć się 
później niż 3 dni przed zebraniem rady pedagogicznej; 

5) uzyskana w wyniku tego sprawdzianu ocena nie może być niższa od przewidywanej przez 
nauczyciela i jest ostateczna. 

6) rodzice (prawni opiekunowie) informowani są o osiągnięciach i zachowaniu uczniów przez 
dziennik elektroniczny i na zebraniach; 

 
e) Uczeń nieklasyfikowany 

 
1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 
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2. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub jego 
rodziców (prawnych opiekunów), rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 
klasyfikacyjny.  

3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący indywidualny tok nauki. Egzaminy te są 
przeprowadzane zgodnie z przepisami art. 44l ustawy o systemie oświaty. 

4. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 
opiekunami). Jednak przeprowadza się go nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności 
wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć 
edukacyjnych.  

6. Egzamin klasyfikacyjny obejmuje sprawdzenie wiadomości z całego roku szkolnego.  
7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.  
8. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół. Protokół stanowi 

załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 
informację o ustnych odpowiedziach ucznia.  

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego  
w terminie ustalonym zgodnie z ust. 6, ma prawo zdawać go w terminie dodatkowym 
wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest 
ostateczna, z zastrzeżeniem § 47. ust. 2.  

10. Uczeń, który otrzymał w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego, roczną ocenę niedostateczną z zajęć 
edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego.  

11. Szczegółowy tryb przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego określa Ustawa z dnia 7 września 
1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zmianami) oraz §17 Rozporządzenia 
MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 843 ze zmianami) 

 
f) Egzamin poprawkowy 

 
1. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej oraz praktycznej, 
2.  Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor Zespołu Szkół do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się  
w ostatnim tygodniu ferii letnich.  

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.  
4. W skład komisji wchodzą:  

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole stanowisko kierownicze - jako 
przewodniczący komisji;  
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminator;  
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.  

 5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego  
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez 
dyrektora Zespołu Szkół, jednak nie później niż do końca września.  
6. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo 
wyższej z zastrzeżeniem § 46 pkt. 2.  
- Rada pedagogiczna może podjąć decyzję o promowaniu konkretnego ucznia do klasy programowo 
wyższej pomimo niezdania przez tego ucznia egzaminu poprawkowego z jednego obowiązkowego 
przedmiotu pod warunkiem, że dany przedmiot jest realizowany w klasie programowo wyższej 
(dotyczy to ucznia, który z powodu wyjątkowych zdarzeń losowych nie opanował wymaganego 
materiału) 
7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, który stanowi załącznik do 
arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 
odpowiedziach ucznia.  
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8. Szczegółowy tryb przeprowadzania egzaminu poprawkowego określa Ustawa z dnia 7 września 
1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zmianami) oraz §18 Rozporządzenia 
MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 843 ze zmianami) 
 

g) Odwołania od oceny rocznej 
 
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli 
uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami 
prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia muszą być zgłoszone na piśmie w terminie 
do 2 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  
2. Ewentualne zastrzeżenia do rocznej oceny klasyfikacyjnej uzyskanej w wyniku egzaminu 
poprawkowego mogą być złożone na piśmie w terminie do 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia 
egzaminu.  
3. W razie stwierdzenia zasadności zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1 i 2,  dyrektor szkoły powołuje 
komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej 
oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.  
4. Termin sprawdzianu, o których mowa w ust. 3, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 
opiekunami).  
5. Sprawdzian ten przeprowadza komisja powołana przez dyrektora w składzie:  
 dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole stanowisko kierownicze - jako 

przewodniczący komisji;  
 nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;  
 dwóch nauczycieli prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członkowie 

komisji (z tej lub innej szkoły).  
6. Z prac komisji sporządza się protokół, do którego dołącza się prace pisemne ucznia.  
7. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną 
prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.  
8. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od 
ustalonej wcześniej oceny.  
9. Ocena ustalona przez komisję, (o której mowa w ust. 1) jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej 
rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.  
10. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, 
egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do 
wglądu uczniowi lub jego rodzicom. Dokumentację udostępnia do wglądu wychowawca klasy lub 
osoba z kierownictwa szkoły. 
 

V. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA  
 

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 

Skala ocen:  

Dla wszystkich rodzajów oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów przyjmuje się następującą 

skalę ocen:  

a) stopień celujący – 6,  

b) stopień bardzo dobry – 5,  

c) stopień dobry – 4,  

d) stopień dostateczny – 3,  

e) stopień dopuszczający – 2,  

f) stopień niedostateczny – 1; 
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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 
nauczania;         
- wykorzystywane  
w sytuacjach szkolnych 
i pozaszkolnych; 
- uniwersalne 
umiejętności. 

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; 
 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; 
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 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; 
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 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 
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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. 
 

VI. Oczekiwane osiągnięcia absolwenta IV etapu edukacyjnego  
w poszczególnych obszarach  

 
Po zakończeniu nauki w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa na IV etapie kształcenia uczeń 
będzie mógł wykazać się wiedzą i umiejętnościami oraz odpowiednimi postawami zdobytymi na 
lekcjach. 
W zakresie wiedzy: 

 cele strategiczne obrony Rzeczypospolitej Polskiej; 
 polityczne i militarne warunki bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej;  
 struktury obronne Rzeczypospolitej Polskiej i ich zadania; 
 organizacja Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 
 powinności obronne władz samorządowych, instytucji i obywateli; 
 prawo humanitarne; 
 pozarządowe organizacje humanitarne; 
 zasady wolontariatu; 
 ochrona ogólna i specjalna dóbr kultury; 
 obowiązki obywateli po usłyszeniu alarmu w miejscu przebywania; 
 zasady i sposoby ochrony zwierząt na wypadek zagrożenia; 
 zasady i sposoby ewakuacji z terenów zagrożonych; 
 środki ochrony indywidualnej i zespołowej; 
 współczesne środki rażenia; 
 oddziaływanie broni masowego rażenia na ludzi, zwierzęta i środowisko; 
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 współczesne zagrożenia czasu pokoju; 
 zasady wyszukiwania i wynoszenia ofiar z rejonów porażenia; 
 zasady postępowania na miejscu wypadku; 
 materiały i środki do udzielania pierwszej pomocy. 

 
W zakresie umiejętności: 

 oznakowanie dóbr kultury; 
 rozróżnianie alarmów; 
 stosowanie  procedur postępowania po usłyszeniu alarmu i komunikatu o zagrożeniach; 
 ewakuacja z budynku w czasie alarmu; 
 ewakuacja z budynku szkolnego podczas alarmu; 
 sposoby ochrony indywidualnej i zbiorowej przed współczesnymi środkami rażenia; 
 postępowanie w przypadku katastrofy komunikacyjnej, budowlanej, awarii w domu, na szlaku 

komunikacyjnym, w szkole, na miejscu rekreacji; 
 postępowanie w czasie powodzi; 
 rozpoznawanie i zapobieganie panice; 
 zachowanie podczas ataku terrorystycznego; 
 zachowanie po otrzymaniu przesyłki niewiadomego pochodzenia; 
 zachowanie podczas ataku gazowego; 
 zachowanie podczas wybuchu ładunku; 
 zachowanie po zauważeniu bagażu pozostawionego bez opieki w miejscu publicznym; 
 przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zagrożeń; 
 schemat postępowania ratowniczego na miejscu zdarzenia; 
 wzywanie pomocy; 
 bezpieczeństwo ratownika i poszkodowanego na miejscu zdarzenia; 
 stosowanie środków do udzielania pierwszej pomocy; 
 ocena stanu poszkodowanego; 
 kontrola funkcji życiowych poszkodowanego; 
 pierwsza pomoc w przypadku oparzeń; 
 pierwsza pomoc w przypadku urazów kostnych; 
 pierwsza pomoc w przypadku krwotoków;  
 pierwsza pomoc w przypadku utraty przytomności; 
 pierwsza pomoc w przypadku zadławienia się ciałem obcym; 
 resuscytacja i defibrylacja dorosłego poszkodowanego; 
 resuscytacja dziecka i niemowlęcia; 
 pierwsza pomoc w przypadku wstrząsu pourazowego. 

 
W zakresie postaw: 

 odpowiedzialność i planowanie działań na miejscu zdarzenia; 
 przeciwdziałanie występowaniu zachorowań i urazów; 
 ekologiczny styl życia; 
 działalność na rzecz ochrony środowiska;  
 odpowiedzialność za życie i zdrowie swoje oraz innych; 
 aktywność w procesie nauczania; 
 doskonalenie umiejętności ratowniczych; 
 gotowość do niesienia pomocy potrzebującym; 
 współpraca, przywództwo i komunikacja w zespole. 
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VII. Szczegółowy plan tematyki edukacji dla bezpieczeństwa 

Temat Treści edukacyjne 
Przewidywane  wiadomości 

i umiejętności ucznia 

Kształcone 
umiejętności 

interdyscyplinarne 

I. System Obronny Rzeczypospolitej Polskiej (3 godziny) 
I.1. 
Uwarunkowania  
i główne 
założenia 
Systemu 
Obronnego 
Rzeczypospolitej 
Polskiej 

1. Cele strategiczne 
obronności 
Rzeczypospolitej Polskiej 
2. Polityczne i militarne 
uwarunkowania polityki 
bezpieczeństwa 
Rzeczypospolitej Polskiej 
3. Elementy Systemu 
Obronnego 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

Uczeń: 
 przedstawia polityczne  

i militarne uwarunkowania 
Systemu Obronnego 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

 charakteryzuje strategiczne 
cele obronności 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

 charakteryzuje współpracę  
z NATO; 

 przedstawia rolę Polski  
w systemie 
bezpieczeństwa 
europejskiego; 

 opisuje udział Sił 
Zbrojnych RP w Siłach 
Pokojowych ONZ; 

 wymienia i charakteryzuje 
elementy Systemu 
Obronnego 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

I.2. Siły Zbrojne 
Rzeczypospolitej 
Polskiej 

1. Organizacja Sił 
Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej 
2. Wojska Lądowe 
3. Siły Powietrzne 
4. Marynarka Wojenna 
5. Wojska Specjalne 
6. Narodowe Siły Rezerwy 

Uczeń: 
 przedstawia organizację 

Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

 wymienia rodzaje wojsk  
i służb w Siłach Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

 przedstawia zadania 
poszczególnych rodzajów 
wojsk i służb. 

 

I.3. Powinności 
obronne władz 
samorządowych  
i obywateli 

1. Akty prawne o 
powinnościach obronnych 
na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej 
2. Powinności obronne 
obywateli 
3. Służba wojskowa 
4. Służba zawodowa 
żołnierzy 
5. Służba wojskowa kobiet 
6. Powinności obronne 
władz samorządowych, 
instytucji i przedsiębiorstw 

Uczeń:  
 podaje  swoje powinności 

obronne; 
 wymienia akty prawne 

mówiące o powszechnym 
obowiązku obrony 
obywateli polskich; 

 przedstawia powinności 
obronne władz 
samorządowych  
i instytucji; 

 charakteryzuje powinności 
obronne obywateli 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

II. Zagrożenia czasu wojny – współczesne środki rażenia (3 godziny) 
II.1. Broń 
konwencjonalna 

1. Współczesne środki 
rażenia 

Uczeń: 
 wymienia współczesne 
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Temat Treści edukacyjne 
Przewidywane  wiadomości 

i umiejętności ucznia 

Kształcone 
umiejętności 

interdyscyplinarne 

2. Broń konwencjonalna i 
jej możliwości rażenia 
3. Środki ochrony 
indywidualnej przed 
bronią konwencjonalną 
 
 

środki rażenia; 
 wymienia sposoby 

ochrony indywidualnej 
przed współczesną bronią 
konwencjonalną; 

 charakteryzuje  broń 
konwencjonalną i jej 
możliwości rażenia; 

 przedstawia historię 
niektórych rodzajów broni 
konwencjonalnej. 

II. 2. Broń 
masowego 
rażenia 

1. Broń jądrowa i jej 
rodzaje 
2. Czynniki rażenia bronią 
jądrową  i ich 
oddziaływanie na 
organizmy żywe 
3. Rodzaje bojowych 
środków trujących i ich 
działanie na organizmy 
żywe 
4. Toksyczne środki 
przemysłowe 
5. Rodzaje i skutki 
działania broni 
biologicznej 
6. Bojowe środki 
zapalające, ich rodzaje  
i sposoby gaszenia 
7. Sposoby ochrony przed 
bronią masowego rażenia 

Uczeń: 
 wymienia rodzaje i opisuje 

broń masowego rażenia; 
 podaje sposoby ochrony 

przed bronią masowego 
rażenia; 

 omawia działanie 
czynników rażenia broni 
jądrowej; 

 charakteryzuje działanie 
broni biologicznej, 
bojowych środków 
trujących i bojowych 
środków zapalających; 

 wymienia i charakteryzuje 
działanie toksycznych 
środków przemysłowych; 

 omawia działanie broni 
masowego rażenia na 
organizm człowieka i 
uzasadnia sposoby 
ochrony przed nią. 

Uczeń: 
 wykorzystuje 

wiedzę naukową 
do 
identyfikowania 
i rozwiązywania 
problemów. 

 

III. Ochrona ludności i obrona cywilna (8 godzin) 
III.1. 
Międzynarodowe 
prawo 
humanitarne 

1. Zasady prawa 
humanitarnego 
2. Dokumenty 
międzynarodowego prawa 
humanitarnego 
3. Ochrona osób 
cywilnych podczas wojny 
4. Ochrona ofiar 
niemiędzynarodowych 
konfliktów zbrojnych 
5. Działalność organizacji 
humanitarnych 
6. Wolontariat 

Uczeń: 
 przedstawia zasady 

międzynarodowego prawa 
humanitarnego; 

 wymienia akty prawa 
humanitarnego i 
interpretuje przepisy; 

 przedstawia  organizacje 
humanitarne i ich 
działalność; 

 opisuje zasady działalności 
wolontariatu. 

 

Uczeń:  
 przetwarza 

informacje 
tekstowe  
i wnioskuje. 

III.2. Realizacja 
zadań obrony 
cywilnej 

1. Prawne aspekty 
realizacji zadań obrony 
cywilnej w Polsce 
2. Zadania obrony 

 Uczeń: 
 przedstawia zadania 

obrony cywilnej w czasie 
pokoju i wojny; 

Uczeń: 
 współpracuje  

w zespole; 
 posługuje się 



Strona 21 z 28 
 

Temat Treści edukacyjne 
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cywilnej w czasie pokoju  
i wojny 
3. Krajowy System 
Ratowniczo-Gaśniczy 
 

 przedstawia instytucje 
realizujące zadania obrony 
cywilnej; 

 charakteryzuje zadania 
obrony cywilnej w myśl 
prawa międzynarodowego 
i polskiego. 

technologiami 
informacyjnymi, 
wyszukuje i 
selekcjonuje 
informacje; 

 przetwarza 
informacje 
tekstowe i 
wnioskuje. 

III.3. Ochrona 
dóbr kultury 

1. Przepisy dotyczące 
ochrony dóbr kultury 
2. Ochrona ruchomych  
i nieruchomych dóbr 
kultury 
3. Oznakowanie dóbr 
kultury 

Uczeń: 
 rozpoznaje 

międzynarodowe znaki 
ochrony zabytków; 

 podaje przykłady dóbr 
ruchomych  
i nieruchomych oraz 
sposoby ich ochrony; 

 przedstawia  prawne 
podstawy ochrony dóbr 
kultury; 

 przedstawia dobra kultury 
objęte ochroną specjalną; 

 wymienia dobra kultury 
swojego regionu objęte 
ochroną ogólną  
i specjalną.  

Uczeń:  
 przetwarza 

informacje 
tekstowe i 
wnioskuje; 

 współpracuje  
w zespole. 

III.4. 
Alarmowanie  
i ostrzeganie 
przed 
zagrożeniami 

1. Środki i sposoby 
alarmowania i ostrzegania 
przed zagrożeniami 
2. Rodzaje sygnałów 
alarmowych i zasady 
zachowania się po ich 
usłyszeniu 
3. Komunikaty 
ostrzegawcze i zasady 
zachowania się po ich 
usłyszeniu 
4. Odwołanie alarmu lub 
uprzedzenia 

Uczeń: 
 podaje sposób 

postępowania po 
usłyszeniu alarmu podczas 
przebywania w domu; 

 wymienia sposoby oraz 
środki stosowane do 
ostrzegania i alarmowania 
ludności o zagrożeniach; 

 rozpoznaje sygnały 
alarmowe; 

 przedstawia zasady 
zachowania się oraz 
obowiązki po usłyszeniu 
alarmów  i komunikatów 
ostrzegawczych w różnych 
miejscach przebywania. 

 

III.5. Ewakuacja  
z budynku w 
trybie alarmowym 

1. Zasady ewakuacji 
2. Zasady i sposoby 
ewakuacji w szkole 
3. Drogi ewakuacyjne i ich 
oznakowanie 
4. Ewakuacja z terenów 
zagrożonych 
 

Uczeń: 
 przedstawia sposoby 

postępowania podczas 
ewakuacji w szkole; 

 przedstawia oznakowanie 
dróg ewakuacyjnych;  

 przedstawia zasady 
ewakuacji z budynku 

Uczeń:  
 współpracuje  

w zespole; 
 zapobiega 

panice; 
 służy pomocą 

kolegom  
i nauczycielowi. 
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Kształcone 
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szkoły po usłyszeniu 
sygnału alarmowego, 
potrafi podać obowiązki 
uczniów i pracowników 
szkoły w takiej sytuacji; 

 opisuje stopnie i sposoby 
ewakuacji z terenów 
zagrożonych. 

III.6. 
Indywidualne 
środki ochrony 
ludności 

1. Indywidualne środki 
ochrony dróg 
oddechowych 
2. Indywidualne środki 
ochrony skóry 
 

Uczeń: 
 wymienia etatowe środki 

ochrony dróg 
oddechowych i skóry; 

 wymienia środki zastępcze 
dla siebie; 

 charakteryzuje 
indywidualne środki 
ochrony dróg 
oddechowych i skóry; 

 kompletuje dla siebie  
indywidualne środki 
ochrony dróg 
oddechowych i skóry; 

 kompletuje oraz prezentuje 
zastępcze środki ochrony  
i uzasadnia ich 
zastosowanie. 

 

III.6. Zbiorowe 
środki ochrony 
ludności 

1. Rodzaje budowli 
ochronnych 
2. Schrony, ukrycia  
i szczeliny przeciwlotnicze 
3. Wykorzystanie budowli 
komunikacyjnych 
4. Zasady zachowania się 
ludności w zbiorowych 
środkach ochrony 

Uczeń: 
 wymienia budowle 

ochronne; 
 podaje  swój sposób 

zachowania się w 
budowlach ochronnych; 

 charakteryzuje 
poszczególne budowle 
ochronne;  

 porównuje zbiorowe 
środki ochrony, ich 
przeznaczenie  
i wyposażenie; 

 przedstawia sposób 
wykorzystania budowli 
komunikacyjnych. 

 

III.8. Ochrona 
zwierząt  

1. Zasady i sposoby 
ochrony zwierząt 
gospodarskich 
2. Ewakuacja zwierząt 

Uczeń: 
 podaje sposoby 

postępowania ze 
zwierzętami w przypadku 
zagrożeń; 

 przedstawia procedury 
ochrony zwierząt  
w gospodarstwie na 
wypadek ewakuacji; 

Uczeń:  
 posługuje się 

technologiami 
informacyjnymi, 
wyszukuje  
i selekcjonuje 
informacje; 

 przetwarza 
informacje 
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 przedstawia procedury 
ewakuacji zwierząt. 

tekstowe  
i wnioskuje. 

IV. Zagrożenia naturalne i spowodowane działalnością człowieka (6 godzin) 
IV.1. Rodzaje 
zagrożeń 

1. Zagrożenia naturalne  
i spowodowane 
działalnością człowieka 
2. Zagrożenia lokalne 
3. Skutki zagrożeń 
4. Zasady zachowania się 
podczas pobytu w górach  
i nad wodą w czasie 
nawałnicy i huraganowego 
wiatru 

Uczeń: 
 wymienia zagrożenia  

i podaje ich skutki; 
 przedstawia 

niebezpieczeństwa 
wynikające ze skutków 
zagrożeń dla najbliższej 
okolicy;  

 podaje propozycje 
niwelowania strat 
spowodowanych 
zagrożeniami; 

 przygotowuje prezentację 
multimedialną na temat 
zagrożeń lokalnych. 

Uczeń: 
 współpracuje  

w zespole; 
 posługuje się 

technologiami 
informacyjnymi, 
wyszukuje  
i selekcjonuje 
informacje; 

 przetwarza 
informacje 
tekstowe  
i wnioskuje. 

IV.2.Zagrożenia 
powodziowe 

1. Przyczyny i rodzaje 
powodzi 
2. Zasady postępowania na 
wypadek powodzi 
3. Postępowanie w czasie 
zagrożenia powodziowego 
i podczas powodzi 
4. Zasady i sposoby 
postępowania po 
ustąpieniu powodzi 

Uczeń: 
 podaje sposoby 

sygnalizacji potrzeb 
kolorami;  

 opisuje swoje 
postępowanie w trakcie 
powodzi i po jej 
ustąpieniu; 

 stosuje postępowanie 
przed wystąpieniem,  
w trakcie i po ustąpieniu 
powodzi; 

 sporządza plan działań na 
wypadek powodzi  
w gospodarstwie 
domowym; 

 proponuje sposoby  
zmniejszenia strat podczas 
powodzi w okolicy. 

Uczeń: 
 wyszukuje  

i analizuje 
informacje  
z różnych 
źródeł; 

 wykorzystuje 
wiedzę naukową 
do 
identyfikowania 
i rozwiązywania 
problemów. 

 

IV.3. 
Postępowanie  
w przypadku 
awarii i katastrof 

1. Przyczyny i skutki 
awarii 
2. Postępowanie  
w przypadku katastrofy 
cysterny ze środkami 
chemicznymi 
3. Postępowanie  
w przypadku awarii 
elektrowni jądrowej 
4. Katastrofy drogowe,  
kolejowe, lotnicze, 
morskie, w kopalniach 
 
 

Uczeń: 
 podaje procedury 

postępowania podczas 
katastrof w rejonie 
zamieszkania; 

 opisuje postępowanie 
podczas katastrofy 
drogowej; 

 podaje zasady 
oznakowania środków 
transportu przewożących 
substancje toksyczne; 

 uzasadnia procedury 
postępowania podczas 

Uczeń: 
 wyszukuje  

i analizuje 
informacje  
z różnych 
źródeł; 

 wykorzystuje 
wiedzę naukową 
do 
identyfikowania 
i rozwiązywania 
problemów. 
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 wycieku substancji 
toksycznych; 

 uzasadnia procedury 
postępowania podczas 
zagrożeń 
promieniotwórczych; 

 analizuje zagrożenia 
najbliższej okolicy  
i proponuje rozwiązania 
zmierzające do 
zmniejszenia strat  
w przypadku ich 
wystąpienia. 

IV.4. Katastrofy 
budowlane  
i pożary 

1. Przyczyny katastrof 
budowlanych 
2. Procedury  
postępowania w czasie 
katastrofy budowlanej 
3. Wyszukiwanie  
i ratowanie ludzi z pożaru 
4. Sposoby ratowania 
zwierząt 
5. Zasady gaszenia pożaru 
6. Zagrożenia pożarami  
i katastrofą budowlaną  
w regionie 
7. Skutki błędów  
w procedurach  
postępowania w czasie 
katastrofy budowlanej  
i pożaru 

Uczeń:  
 podaje zasady swojego 

postępowania  podczas 
katastrofy budowlanej  
i pożaru; 

 omawia sposoby ratowania 
ludzi i zwierząt z pożaru; 

 przedstawia postępowanie 
w przypadku zawalenia na 
budowie i podczas pożaru; 

 charakteryzuje sposoby 
gaszenia pożaru; 

 proponuje  sposoby 
zmniejszenia strat  
w przypadku wystąpienia 
zagrożeń w regionie. 

Uczeń:  
 współpracuje  

w zespole; 
 posługuje się 

technologiami 
informacyjnymi, 
wyszukuje  
i selekcjonuje 
informacje. 

IV.5. Zamach 
terrorystyczny 

1. Cechy, sposoby, cele  
i akty współczesnego 
terroryzmu 
2. Postępowanie  
w przypadku ataku 
terrorystycznego, 
chemicznego  
i bioterrorystycznego 
3. Postępowanie w sytuacji 
podłożenia ładunku 
wybuchowego 
4. Postępowanie w sytuacji 
porwania 
5. Zagrożenia wynikające 
z  nieumiejętnego 
postępowania 
 

Uczeń: 
 podaje przykłady znanych 

ataków terrorystycznych; 
 przedstawia  sposoby 

ataków terrorystycznych; 
 stosuje zasady zachowania 

podczas porwania i ataku 
terrorystycznego; 

 charakteryzuje 
współczesny terroryzm;  

 omawia możliwe oznaki 
wystąpienia ataku;  

 stosuje procedury 
postępowania, gdy jest 
świadkiem wybuchu 
bomby;  

 stosuje procedury 
postępowania podczas 
ataku chemicznego;  

 stosuje procedury 

Uczeń:  
 wykorzystuje  

i przetwarza 
teksty. 
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postępowania  
z podejrzanym bagażem 
zostawionym na lotnisku; 

 stosuje procedury 
postępowania w 
przypadku otrzymania 
przesyłki niewiadomego 
pochodzenia. 

IV.6. Panika i jej 
skutki 

1. Panika i czynniki ją 
powodujące 
2. Czynniki sprzyjające 
panice 
3. Zasady i sposoby 
zapobiegania panice 
indywidualnej i grupowej 
4. Zagrożenia wynikające 
z  błędnego postępowania 

Uczeń:  
 wymienia sposoby 

zapobiegania panice; 
 charakteryzuje czynniki 

powodujące zachowania 
paniczne; 

 proponuje sposoby 
przeciwdziałania  
występowaniu czynników 
sprzyjających panice. 

Uczeń:  
 współpracuje  

w zespole; 
 wykorzystuje 

wiedzę naukową 
do 
identyfikowania 
i rozwiązywania 
problemów. 

Pierwsza pomoc na miejscu wypadku. 10 godz. 

V.1. Zasady 
postępowania na 
miejscu wypadku 
V.2. Apteczka 
pierwszej pomocy 

1. Cele i zasady pierwszej 
pomocy 
2. Schemat postępowania 
na miejscu wypadku 
3. Ocena sytuacji  
i bezpieczeństwa 
4. Wzywanie pomocy 
5. Badanie obrażeń 
poszkodowanego 
6. Materiały i środki 
stosowane do udzielania 
pierwszej pomocy 
 

Uczeń: 
 podaje schemat 

postępowania 
ratowniczego na miejscu 
zdarzenia  
z uwzględnieniem zasad 
pierwszej pomocy;  

 wymienia materiały  
i środki służące do 
udzielania pierwszej 
pomocy oraz podaje 
warunki ich stosowania; 

 stosuje schemat 
postępowania 
ratowniczego na miejscu 
wypadku w sytuacjach 
problemowych; 

 podejmuje rolę ratownika 
w zespole ratowniczym. 

Uczeń: 
 współdziała  

w zespole. 

V.3. Pierwsza 
pomoc przy 
utracie 
przytomności 

1. Przyczyny utraty 
przytomności 
2. Schemat postępowania 
ratowniczego przy utracie 
przytomności 
3. Pozycja boczna ustalona 
4. Pierwsza pomoc przy 
omdleniu 
5. Pierwsza pomoc  
w przypadku ataku 
padaczki 
6. Zagrożenia wynikające 

Uczeń: 
 wymienia i charakteryzuje 

przyczyny utraty 
przytomności; 

 stosuje schemat pomocy 
poszkodowanemu 
nieprzytomnemu 
poszkodowanemu; 

 udziela pomocy  przy 
omdleniu; 

 udziela pomocy 
poszkodowanemu  

Uczeń: 
 wykorzystuje 

wiedzę naukową 
do 
identyfikowania 
i rozwiązywania 
problemów; 

 współpracuje  
w zespole 
ratowniczym. 

 



Strona 26 z 28 
 

Temat Treści edukacyjne 
Przewidywane  wiadomości 

i umiejętności ucznia 
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z  nieumiejętnego 
udzielenia pomocy 
7. Schorzenia sprzyjające  
i zapobieganie 

w przypadku ataku 
epileptycznego; 

 omawia niebezpieczeństwa 
wynikające  
z nieprawidłowego 
udzielania pomocy  
w przypadku 
nieprzytomnego 
poszkodowanego. 

V.4. Pierwsza 
pomoc  
w przypadku 
nagłego 
zatrzymania 
krążenia 

1. Podstawowe zabiegi 
resuscytacyjne  
2. Schemat postępowania 
ratowniczego przy 
resuscytacji 
3. Resuscytacja  
z  defibrylacją 
4. Zagrożenia wynikające 
z  błędnego udzielenia 
pomocy 
5. Schorzenia sprzyjające  
i zapobieganie 

Uczeń:  
 podaje algorytm  pomocy 

dorosłym przy 
resuscytacji; 

 wymienia warunki wyboru 
metody sztucznego 
oddychania; 

 sprawdza oddychanie  
i krążenie u osoby 
dorosłej;  

 stosuje schemat 
postępowania  
z poszkodowanym,  
u którego stwierdza 
zatrzymanie oddechu  
i krążenia; 

 stosuje schemat 
postępowania z użyciem 
defibrylatora w sytuacji, 
gdy u poszkodowanego 
stwierdza się zatrzymanie 
oddechu i krążenia; 

 stosuje schemat 
postępowania  
z poszkodowanym 
dzieckiem lub 
niemowlęciem w sytuacji, 
gdy stwierdza się u niego 
zatrzymanie oddechu lub 
krążenia; 

 przedstawia choroby 
układu krwionośnego  
i podaje propozycje 
zapobiegania ich 
wystąpieniu. 

Uczeń: 
 wykorzystuje 

wiedzę naukową 
do 
identyfikowania 
i rozwiązywania 
problemów; 

 współpracuje  
w zespole 
ratowniczym. 

 

V.5. Pierwsza 
pomoc  
w przypadku ciała 
obcego w drogach 
oddechowych 

1. Schemat postępowania  
z poszkodowanym  
w przypadku łagodnej  
i ciężkiej niedrożności 
dróg oddechowych 
2. Przyczyny i rodzaje 
niedrożności dróg 

Uczeń: 
 podaje przyczyny i objawy 

niedrożności dróg 
oddechowych; 

 stosuje schemat pomocy 
poszkodowanemu  
w przypadku łagodnej 
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oddechowych u niemowląt 
3. Zagrożenia wynikające 
z  nieumiejętnego 
udzielenia pomocy 
 

niedrożności dróg 
oddechowych; 

 stosuje schemat pomocy 
poszkodowanemu  
w przypadku ciężkiej 
niedrożności dróg 
oddechowych; 

 przedstawia schemat 
postępowania 
ratowniczego w przypadku 
niedrożności dróg 
oddechowych u dzieci  
i niemowląt. 

V.6. Pierwsza 
pomoc przy 
krwotokach 

1. Rodzaje krwotoków  
i ich objawy 
2. Sposoby tamowania 
krwotoków 
3. Schemat postępowania 
ratowniczego przy 
krwotokach  
i krwawieniach 
4. Sposoby postępowania 
przeciwwstrząsowego  
u poszkodowanych  
z krwotokiem 
5. Zagrożenia wynikające 
z  błędnego udzielenia 
pomocy 

Uczeń: 
 rozróżnia rodzaje 

krwotoków; 
 wymienia sposoby  

tamowania krwotoków 
zewnętrznych;  

 udziela pierwszej pomocy 
poszkodowanemu  
z krwawieniem z nosa;  

 tamuje krwotoki kończyn; 
 udziela pierwszej pomocy 

poszkodowanemu  
z krwotokiem  
i krwawieniem; 

 stosuje postępowanie 
przeciwwstrząsowe  
u poszkodowanego 
przytomnego  
i nieprzytomnego  
z krwotokiem; 

 przedstawia zasady 
stosowania opaski 
uciskowej. 

Uczeń:  
 współpracuje  

w zespole 
ratowniczym. 

V.7.  Pierwsza 
pomoc przy 
złamaniach, 
skręceniach  
i zwichnięciach 

1. Rodzaje urazów 
kostnych 
2. Objawy złamań, 
zwichnięć i skręceń 
3. Schemat postępowania 
ratowniczego przy 
skręceniu, zwichnięciu  
i złamaniu 
4. Zasady i sposoby 
postępowania 
przeciwbólowego, 
przeciwobrzękowego  
i przeciwwstrząsowego  
u poszkodowanych  
z urazami kostnymi 

Uczeń: 
 rozróżnia urazy kostne; 
 udziela pomocy przy 

uszkodzeniach kości  
i stawów; 

 udziela pierwszej pomocy 
poszkodowanemu ze 
złamaniem otwartym; 

 stosuje postępowanie 
przeciwbólowe, 
przeciwobrzękowe  
i przeciwwstrząsowe  
u  poszkodowanego  
z urazem kostnym; 

 wymienia choroby układu 

Uczeń:  
 współpracuje  

w zespole 
ratowniczym. 



Strona 28 z 28 
 

Temat Treści edukacyjne 
Przewidywane  wiadomości 

i umiejętności ucznia 

Kształcone 
umiejętności 

interdyscyplinarne 

5. Zagrożenia wynikające 
z  błędnego udzielania 
pomocy 
6. Schorzenia sprzyjające  
i zapobieganie 

kostnego i przedstawia 
sposoby przeciwdziałania 
im. 

V.8. Pierwsza 
pomoc przy 
oparzeniach 

1. Przyczyny i rodzaje 
oparzeń 
2. Schemat postępowania 
ratowniczego w przypadku 
oparzeń termicznych 
3. Postępowanie 
ratownicze przy 
oparzeniach chemicznych 
4. Oparzenia elektryczne 
5. Postępowania w 
przypadku oparzeń 
słonecznych 
6. Zagrożenia wynikające 
z  błędnego udzielenia 
pomocy 

Uczeń: 
 charakteryzuje przyczyny 

oparzeń;  
 udziela pomocy przy 

oparzeniach termicznych; 
 rozróżnia stopnie oparzeń 

termicznych; 
 podaje schemat 

postępowania 
ratowniczego w przypadku 
oparzeń chemicznych  
i elektrycznych; 

 przedstawia schemat 
postępowania  
z poszkodowanym  
z oparzeniami 
słonecznymi;  

 podaje sposoby 
zapobiegania oparzeniom 
słonecznym; 

 omawia postępowanie  
z poszkodowanym, na 
którym pali się odzież. 

 

 


