
 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA 

POSZCZEGÓLNYCH OCEN ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH – KLASA VIII 

Podstawa programowa 

Uczeń... 

OCENY 

Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący 

I. Bezpieczeństwo państwa 

1) Zna i charakteryzuje 

podstawowe pojęcia 

związane z 

bezpieczeństwem 

państwa, rozumie istotę 

problemu 

bezpieczeństwa; 

wymienia składniki 

bezpieczeństwa państwa. 

wymienia podstawowe 

pojęcia związane z 

bezpieczeństwem 

państwa. 

wymienia podstawowe 

pojęcia związane z 

bezpieczeństwem 

państwa. 

 

Zna i charakteryzuje 

podstawowe pojęcia 

związane z 

bezpieczeństwem 

państwa. 

Zna i charakteryzuje 

podstawowe pojęcia 

związane z 

bezpieczeństwem 

państwa, rozumie istotę 

problemu 

bezpieczeństwa. 

 

 Zna i charakteryzuje 

podstawowe pojęcia 

związane z 

bezpieczeństwem 

państwa, rozumie istotę 

problemu 

bezpieczeństwa; 

wymienia składniki 

bezpieczeństwa państwa. 

2) Rozumie i 

przedstawia historyczną 

ewolucję 

bezpieczeństwa Polski. 

     Rozumie i przedstawia 

historyczną ewolucję 

bezpieczeństwa Polski. 

3) Jest zorientowany w 

geopolitycznych 

uwarunkowaniach 

bezpieczeństwa, 

wynikających z 

położenia Polski. 

   Jest zorientowany w 

geopolitycznych 

uwarunkowaniach 

bezpieczeństwa, 

wynikających z 

położenia Polski. 

Wymienia i 

charakteryzuje 

geopolityczne 

uwarunkowania 

bezpieczeństwa, 

wynikające z położenia 

Polski. 

4) Zna i przedstawia rolę 

organizacji 

międzynarodowych w 

zapewnieniu 

bezpieczeństwa Polski. 

  Wymienia organizacje 

międzynarodowe mające 

wpływ na 

bezpieczeństwo Polski. 

Zna i przedstawia rolę 

organizacji 

międzynarodowych w 

zapewnieniu 

bezpieczeństwa Polski. 

 



5) Wymienia i 

charakteryzuje 

współczesne problemy 

bezpieczeństwa 

międzynarodowego 

   Wymienia współczesne 

problemy 

bezpieczeństwa 

międzynarodowego 

Wymienia i 

charakteryzuje 

współczesne problemy 

bezpieczeństwa 

międzynarodowego 

II. Przygotowanie do działań ratowniczych w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń. 

1) Zna i określa typy 

nadzwyczajnych 

zagrożeń (zdarzenia 

pojedyncze, zdarzenia 

mnogie, zdarzenia 

masowe, kataklizmy). 

  Wymienia typy 

nadzwyczajnych 

zagrożeń (zdarzenia 

pojedyncze). 

 Zna i określa typy 

nadzwyczajnych 

zagrożeń (zdarzenia 

pojedyncze, zdarzenia 

mnogie). 

 Zna i określa typy 

nadzwyczajnych 

zagrożeń (zdarzenia 

pojedyncze, zdarzenia 

mnogie, zdarzenia 

masowe, kataklizmy). 

 

2) Zna zasady 

ostrzegania ludności o 

zagrożeniach; rozróżnia 

poszczególne sygnały 

alarmowe i środki 

alarmowe; potrafi 

właściwie zachować się 

w razie uruchomienia 

sygnałów alarmowych. 

  Zna zasady ostrzegania 

ludności o zagrożeniach 

 Zna zasady ostrzegania 

ludności o zagrożeniach; 

rozróżnia poszczególne 

sygnały alarmowe i 

środki alarmowe. 

Zna zasady ostrzegania 

ludności o zagrożeniach; 

rozróżnia poszczególne 

sygnały alarmowe i 

środki alarmowe; potrafi 

właściwie zachować się 

w razie uruchomienia 

sygnałów alarmowych. 

  

3) Zna metody 

ewakuacji ludności i 

właściwie zachowuje się 

w sytuacjach 

wymagających 

ewakuacji 

Właściwie zachowuje 

się w sytuacjach 

wymagających 

ewakuacji 

Przedstawia obowiązki 

ludności w sytuacjach 

wymagających 

ewakuacji 

 Zna metody ewakuacji 

ludności i właściwie 

zachowuje się w 

sytuacjach 

wymagających 

ewakuacji 

  

4) Rozumie rolę i 

zadania Państwowego 

Ratownictwa 

Medycznego; w razie 

potrzeby potrafi wezwać 

Potrafi wezwać pomoc 

medyczną 

Wymienia zadania 

Państwowego 

Ratownictwa 

Medycznego; w razie 

potrzeby potrafi wezwać 

Rozumie rolę i zadania 

Państwowego 

Ratownictwa 

Medycznego; w razie 

potrzeby potrafi wezwać 

  



pomoc medyczną. pomoc medyczną. pomoc medyczną. 

5) Rozumie rolę i 

zadania Państwowej 

Straży Pożarnej; w 

sytuacjach 

wymagających 

interwencji, wzywa 

Straż, a następnie 

bezwzględnie stosuje się 

do jej zaleceń. 

Potrafi wezwać straż 

pożarną 

Wymienia zadania 

Państwowej Straży 

Pożarnej 

Wymienia zadania 

Państwowej Straży 

Pożarnej; w sytuacjach 

wymagających 

interwencji, wzywa 

Straż, a następnie 

bezwzględnie stosuje się 

do jej zaleceń. 

 Rozumie rolę i zadania 

Państwowej Straży 

Pożarnej; w sytuacjach 

wymagających 

interwencji, wzywa 

Straż, a następnie 

bezwzględnie stosuje się 

do jej zaleceń. 

 

6) Wymienia i 

charakteryzuje 

ochotnicze służby i 

podmioty ratownicze. 

 

   Wymienia ochotnicze 

służby i podmioty 

ratownicze. 

 

 Wymienia i 

charakteryzuje 

ochotnicze służby i 

podmioty ratownicze. 

 

7) Rozpoznaje 

zagrożenia 

środowiskowe. Zna 

zasady postępowania w 

czasie pożaru, w czasie 

zagrożenia powodzią, w 

przypadku katastrofy 

budowlanej, w 

przypadku wypadków 

komunikacyjnych, w 

czasie skażenia 

promieniotwórczego 

(radiacyjnego), w czasie 

intensywnej śnieżycy, w 

czasie uwalniania 

niebezpiecznych 

środków chemicznych, 

w przypadku zdarzeń 

 Podaje przykłady 

zagrożeń 

środowiskowych. 

 

Rozpoznaje zagrożenia 

środowiskowe. Zna 

zasady postępowania w 

czasie pożaru, w czasie 

zagrożenia powodzią, w 

przypadku katastrofy 

budowlanej, w 

przypadku wypadków 

komunikacyjnych. W 

sytuacjach zagrożeń 

właściwie postępuje 

przestrzegając zasad. 

 

 Rozpoznaje zagrożenia 

środowiskowe. Zna 

zasady postępowania w 

czasie pożaru, w czasie 

zagrożenia powodzią, w 

przypadku katastrofy 

budowlanej, w 

przypadku wypadków 

komunikacyjnych, w 

czasie skażenia 

promieniotwórczego 

(radiacyjnego), w czasie 

intensywnej śnieżycy, w 

czasie uwalniania 

niebezpiecznych 

środków chemicznych, 

w przypadku zdarzeń 

terrorystycznych. W 

 



terrorystycznych. W 

sytuacjach zagrożeń 

właściwie postępuje 

przestrzegając zasad. 

sytuacjach zagrożeń 

właściwie postępuje 

przestrzegając zasad. 

III. Podstawy pierwszej pomocy. 

1) Posiada niezbędną 

wiedzę na temat 

anatomii i fizjologii 

człowieka. 

 

     Posiada niezbędną 

wiedzę na temat 

anatomii i fizjologii 

człowieka. 

 

2) W razie zagrożenia 

życia i zdrowia 

postępuje zgodnie z 

„łańcuchem przeżycia”. 

  W razie zagrożenia 

życia i zdrowia 

postępuje zgodnie z 

„łańcuchem przeżycia”. 

 W razie zagrożenia 

życia i zdrowia 

postępuje zgodnie z 

„łańcuchem przeżycia”. 

  

3) Zna rolę świadka 

zdarzenia, w sytuacji 

wypadku postępuje 

zgodnie z zasadami 

udzielania pierwszej 

pomocy. 

   Zna rolę świadka 

zdarzenia, w sytuacji 

wypadku postępuje 

zgodnie z zasadami 

udzielania pierwszej 

pomocy. 

  

4) Zna i stosuje w 

miejscu zdarzenia 

podstawowe zasady 

bezpieczeństwa. 

Wymienia podstawowe 

zasady bezpieczeństwa w 

miejscu zdarzenia 

 Zna i stosuje w miejscu 

zdarzenia podstawowe 

zasady bezpieczeństwa. 

   

5) Prawidłowo reaguje 

na zdarzenia, stosując 

zasady prawidłowego 

wzywania pomocy. 

Stosuje zasady 

prawidłowego wzywania 

pomocy. 

 Prawidłowo reaguje na 

zdarzenia, stosując 

zasady prawidłowego 

wzywania pomocy. 

  

 

 

 

6) Do czasu przejęcia 

ofiar wypadku przez 

osoby uprawnione, 

właściwie postępuje z 

osobą nieprzytomną, 

Sprawdza przytomność, 

układa poszkodowanego 

w pozycji bezpiecznej. 

Sprawdza przytomność, 

układa poszkodowanego 

w pozycji bezpiecznej. 

Właściwie postępuje z 

osobą nieprzytomną, 

zaczynając od oceny jej 

stanu poprzez 

prawidłowe ułożenie w 

Do czasu przejęcia ofiar 

wypadku przez osoby 

uprawnione, właściwie 

postępuje z osobą 

nieprzytomną, 

Do czasu przejęcia ofiar 

wypadku przez osoby 

uprawnione, właściwie 

postępuje z osobą 

nieprzytomną, 



zaczynając od oceny jej 

stanu poprzez 

prawidłowe ułożenie w 

pozycji bezpiecznej do 

ponawiania oceny jej 

oddechu. 

pozycji bezpiecznej do 

ponawiania oceny jej 

oddechu. 

zaczynając od oceny jej 

stanu poprzez 

prawidłowe ułożenie w 

pozycji bezpiecznej do 

ponawiania oceny jej 

oddechu. 

zaczynając od oceny jej 

stanu poprzez 

prawidłowe ułożenie w 

pozycji bezpiecznej do 

ponawiania oceny jej 

oddechu. Uzasadnia 

znaczenie pozycji 

bezpiecznej dla  życia 

poszkodowanego. 

7) Rozpoznaje 

zatrzymanie krążenia i 

właściwie reaguje, 

podejmując podstawowe 

czynności resuscytacji 

krążeniowo-

oddechowej. 

 

Podejmuje podstawowe 

czynności resuscytacji 

krążeniowo-oddechowej. 

 

 Rozpoznaje zatrzymanie 

krążenia i właściwie 

reaguje, podejmując 

podstawowe czynności 

resuscytacji krążeniowo-

oddechowej. 

 

 Rozpoznaje zatrzymanie 

krążenia i właściwie 

reaguje, podejmując 

podstawowe czynności 

resuscytacji krążeniowo-

oddechowej. 

 

Rozpoznaje zatrzymanie 

krążenia i właściwie 

reaguje, podejmując 

podstawowe czynności 

resuscytacji krążeniowo-

oddechowej. Omawia 

znaczenie zastosowania 

AED w ratowaniu życia. 

 

Rozpoznaje zatrzymanie 

krążenia i właściwie 

reaguje, podejmując 

podstawowe czynności 

resuscytacji krążeniowo-

oddechowej. Uzasadnia 

warunki i czynniki 

zastosowania RKO 

wysokiej jakości. 

8) Orientuje się w 

podstawowych 

aplikacjach dostępnych 

w telefonii komórkowej, 

pomocnych w udzielaniu 

pierwszej pomocy. 

  Orientuje się w 

podstawowych 

aplikacjach dostępnych 

w telefonii komórkowej, 

pomocnych w udzielaniu 

pierwszej pomocy. 

  

9) Zna wyposażenie 

apteczki pierwszej 

pomocy, wie gdzie jest 

zlokalizowana w domu i 
w szkole, właściwie 

charakteryzuje elementy 

jej wyposażenia i 

korzysta z nich zgodnie 

z potrzebą i zasadami. 

  Zna wyposażenie 

apteczki pierwszej 

pomocy, potrafi 

zastosować podstawowe 

środki opatrunkowe. 

 Zna wyposażenie 

apteczki pierwszej 

pomocy, wie gdzie jest 

zlokalizowana w domu i 
w szkole, potrafi 

zastosować podstawowe 

środki opatrunkowe. 

 Zna wyposażenie 

apteczki pierwszej 

pomocy, wie gdzie jest 

zlokalizowana w domu i 
w szkole, właściwie 

charakteryzuje elementy 

jej wyposażenia i 

korzysta z nich zgodnie z 

potrzebą i zasadami. 
 

 



10) Zna i stosuje w razie 

potrzeby pierwszą 

pomoc w obrażeniach 

ciała, krwawieniach, 

zranieniach i drgawkach; 

w podejrzeniu urazu 

kręgosłupa; potrafi 

doraźnie unieruchomić 

uszkodzone okolice 

ciała. 

 

Wykonuje w razie 

potrzeby pierwszą 

pomoc w obrażeniach 

ciała, krwawieniach, 

zranieniach, w 

podejrzeniu urazu 

kręgosłupa. 

 

Wykonuje w razie 

potrzeby pierwszą 

pomoc w obrażeniach 

ciała, krwawieniach, 

zranieniach i 

drgawkach; w 

podejrzeniu urazu 

kręgosłupa; potrafi 

doraźnie unieruchomić 

uszkodzone okolice 

ciała. 

 

 Zna i stosuje w razie 

potrzeby pierwszą 

pomoc w obrażeniach 

ciała, krwawieniach, 

zranieniach i 

drgawkach; w 

podejrzeniu urazu 

kręgosłupa; potrafi 

doraźnie unieruchomić 

uszkodzone okolice 

ciała. 

 

Zna i stosuje w razie 

potrzeby pierwszą 

pomoc w obrażeniach 

ciała, krwawieniach, 

zranieniach i 

drgawkach; w 

podejrzeniu urazu 

kręgosłupa; potrafi 

doraźnie unieruchomić 

uszkodzone okolice 

ciała. Rozpoznaje 

stopień zagrożenia osoby 

poszkodowanej. 

 

Zna i stosuje w razie 

potrzeby pierwszą 

pomoc w obrażeniach 

ciała, krwawieniach, 

zranieniach i 

drgawkach; w 

podejrzeniu urazu 

kręgosłupa; potrafi 

doraźnie unieruchomić 

uszkodzone okolice 

ciała. Uzasadnia 

konieczność 

opatrywania ran, 

złamań, obrażeń ciała. 

11) Zna i prawidłowo 

stosuje zasady pierwszej 

pomocy w zadławieniu. 

Udziela  pomocy w 

zadławieniu. 

Zna i prawidłowo 

stosuje zasady pierwszej 

pomocy w zadławieniu. 

   

12) Stosuje prawidłowo 

pierwszą pomoc w 

termicznych i 

chemicznych 

oparzeniach ciała. 

Udziela pomocy przy 

oparzeniach termicznych 

 Stosuje prawidłowo 

pierwszą pomoc w 

termicznych 

ioparzeniach ciała. 

Stosuje prawidłowo 

pierwszą pomoc w 

termicznych i 

chemicznych 

oparzeniach ciała 

  

IV. Edukacja zdrowotna. Zdrowie w wymiarze indywidualnym. Zachowania prozdrowotne. 

1) Wyjaśnia czym jest 

zdrowie i rozumie 

znaczenie indywidualnej 

odpowiedzialności za 

zdrowie. 

 

Wyjaśnia czym jest 

zdrowie 

 

Wyjaśnia czym jest 

zdrowie i rozumie 

znaczenie indywidualnej 

odpowiedzialności za 

zdrowie. 

 

   

2) Analizuje zachowania 

zagrażające zdrowiu 

oraz sprzyjające 

zdrowiu, w tym: 

Wymienia zachowania 

zagrażające zdrowiu 

oraz sprzyjające 

zdrowiu, w tym: 

Wymienia zachowania 

zagrażające zdrowiu 

oraz sprzyjające 

zdrowiu, w tym: 

Analizuje zachowania 

zagrażające zdrowiu 

oraz sprzyjające 

zdrowiu, w tym: 

  



właściwe/racjonalne 

odżywianie, rozumie 

znaczenie aktywności 

fizycznej dla utrzymania 

zdrowia oraz wyjaśnia 

wpływ stresu na 

zdrowie. 

właściwe/racjonalne 

odżywianie, rozumie 

znaczenie aktywności 

fizycznej dla utrzymania 

zdrowia 

właściwe/racjonalne 

odżywianie, rozumie 

znaczenie aktywności 

fizycznej dla utrzymania 

zdrowia oraz wyjaśnia 

wpływ stresu na 

zdrowie. 

właściwe/racjonalne 

odżywianie, rozumie 

znaczenie aktywności 

fizycznej dla utrzymania 

zdrowia oraz wyjaśnia 

wpływ stresu na 

zdrowie. 

 

3) W przypadku 

problemów zdrowotnych 

i osobowościowych 

korzysta z profesjonalnej 

pomocy psychologicznej 

i lekarskiej. 

W przypadku 

problemów zdrowotnych 

i osobowościowych 

korzysta z profesjonalnej 

pomocy psychologicznej 

i lekarskiej. 

    

4) Ocenia własne 

zachowania związane ze 

zdrowiem, ustala 

indywidualny plan 

działania na rzecz 

własnego zdrowia. 

   

 

Ocenia własne 

zachowania związane ze 

zdrowiem, ustala 

indywidualny plan 

działania na rzecz 

własnego zdrowia. 

  

5) Rozumie i wyjaśnia 

znaczenie rzetelnej 

informacji o zdrowiu, 

wskazuje rzetelne źródła 

informacji o zdrowiu i 

chorobach, korzysta z 

profesjonalnych 

świadczeń zdrowotnych. 

  Rozumie i wyjaśnia 

znaczenie rzetelnej 

informacji o zdrowiu 

 Rozumie i wyjaśnia 

znaczenie rzetelnej 

informacji o zdrowiu, 

wskazuje rzetelne źródła 

informacji o zdrowiu i 

chorobach, korzysta z 

profesjonalnych 

świadczeń zdrowotnych. 

 

6) Zna zasady 

dostępności świadczeń 

zdrowotnych, 

finansowanych ze 

     Zna zasady dostępności 

świadczeń zdrowotnych, 

finansowanych ze 

środków publicznych. 



środków publicznych. 

7) Charakteryzuje 

problem zdrowia w 

wymiarze zbiorowym; w 

tym w aspekcie 

współpracy na rzecz 

zdrowia. W tym celu 

identyfikuje czynniki 

środowiskowe i 

społeczne mające wpływ 

na zdrowie, jak: 

czynniki środowiska 

przyrodniczego, kulturę, 

normy społeczne i 

zwyczaje. 

    Charakteryzuje problem 

zdrowia w wymiarze 

zbiorowym; w tym w 

aspekcie współpracy na 

rzecz zdrowia. W tym 

celu identyfikuje 

czynniki środowiskowe i 

społeczne mające wpływ 

na zdrowie, jak: 

czynniki środowiska 

przyrodniczego, kulturę, 

normy społeczne i 

zwyczaje. 

8) Rozumie na czym 

polega wsparcie 

społeczne wobec 

problemu zdrowia; 

wyjaśnia jak może 

udzielać wsparcia 

społecznego oraz kiedy i 

jak może je otrzymywać. 

   Rozumie na czym 

polega wsparcie 

społeczne wobec 

problemu zdrowia. 

Rozumie na czym 

polega wsparcie 

społeczne wobec 

problemu zdrowia; 

wyjaśnia jak może 

udzielać wsparcia 

społecznego oraz kiedy i 

jak może je otrzymywać. 

9) Jest odpowiedzialny 

za swoje zdrowie; 

poczuwa się do 

odpowiedzialności za 

zdrowie innych osób; 

wyjaśnia na czym 

polega współpraca osób, 

instytucji, organizacji na 

rzecz zdrowia. 

Jest odpowiedzialny za 

swoje zdrowie 

 

Jest odpowiedzialny za 

swoje zdrowie 

 

 Jest odpowiedzialny za 

swoje zdrowie; poczuwa 

się do 

odpowiedzialności za 

zdrowie innych osób. 

 

 Jest odpowiedzialny za 

swoje zdrowie; poczuwa 

się do 

odpowiedzialności za 

zdrowie innych osób; 

wyjaśnia na czym 

polega współpraca osób, 

instytucji, organizacji na 

rzecz zdrowia. 

 

 



10) Rozumie i potrafi 

określić co sam może 

zrobić, aby tworzyć 

środowisko sprzyjające 

zdrowiu. 

    Rozumie i potrafi 

określić co sam może 

zrobić, aby tworzyć 

środowisko sprzyjające 

zdrowiu. 

 

11) Angażuje się w 

działania szkolne na 

rzecz zdrowia; 

podejmuje w tym 

zakresie współpracę. 

 

     Angażuje się w 

działania szkolne na 

rzecz zdrowia; 

podejmuje w tym 

zakresie współpracę. 

 

 

 

SPOSOBY OCENIANIA Z EDUKACJI  DLA BEZPIECZEŃSTWA – NAUKA STACJONARNA 

 

1. Wiadomości teoretyczne będą sprawdzane w formie sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi ustnej. 

2. Ocenie praktycznej podlegać będzie działanie ratownicze (ABC pomocy przedlekarskiej – 1 ocena w półroczu). 

3. Ocena za aktywność na lekcji – wg zaangażowania uczniów w czasie lekcji. 

4. Ocena za prezentacje multimedialną na wybrany temat z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa. 

  

SPOSOBY  OCENIANIA Z  EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA – NAUKA ZDALNA 

 

1. Wiadomości teoretyczne będą sprawdzane w formie sprawdzianów. 

2. Ocena za aktywność na lekcji on-line – wg zaangażowania uczniów w czasie lekcji. 

3. Ocena za prezentacje multimedialną na wybrany temat z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa. 

4. Ocena praktycznego działania ratowniczego w formie zdjęć, prezentacji (pozycja bezpieczna, bandażowanie – opatrunek osłaniający 

i uciskowy,  unieruchomienie złamań ). 

 

Opracował : Wiesław Rębiasz 

 


