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I. Ogólne warunki i sposób oceniania 

1. Szkoła ma spójne zasady oceniania osiągnięć uczniów. 

2. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne  

oraz końcowe. 

3. Ocenianie ma charakter ciągły, a stopnie wystawiane są systematycznie, zgodnie  

zeszczegółowymi warunkami i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego uczniów określonymi  

w statucie szkoły. 

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu  

i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności. 

5. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia  

oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających  

w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak 

powinien dalej się uczyć. 

6. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych 

odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia. 

II. Sprawdzanie i ocenianieosiągnięć edukacyjnych ucznia 

1. Osiągnięcia ucznia sprawdzane są za pomocą metod oraz narzędzi skonstruowanych  

z zachowaniem obiektywizmu, trafności i rzetelności. 

2. Ustala się metody oraz narzędzia sprawdzania i oceniania określone w poniższej tabeli 

L.p. METODY NARZĘDZIA 

1) sprawdzanie ustne: 

a) pogadanka sprawdzająca, 

b) odpytywanie, 

c) testy ustne, 

d) prezentacje uczniowskie, 

2) sprawdzanie pisemne: 

a) sprawdziany, 

b) kartkówki, 

c) dłuższe wypowiedzi pisemne, 

3) projekty i badania uczniowskie: 

a) projekty zespołowe, 

b) testy praktyczne: w sytuacji 

naturalnej, w warunkach 

symulowanych, 

 

3. Sprawdzanie pisemne obejmujące treści nauczania z ostatniego działu lub kilku jednostek 

lekcyjnych przeprowadza się według następujących zasad: 

1) o planowanej pracy klasowej nauczyciel informuje uczniów co najmniej na tydzień przed jej 

przeprowadzeniem wpisując temat do dziennika lekcyjnego; 

2) przed zapowiedzianą pracą klasową, nauczyciel ma obowiązek przeprowadzić lekcję 

powtórzeniową oraz przekazać informacje o wymaganiach; 

3) zapowiedziany przez nauczyciela sprawdzian pisemny (10 – 20 min.) może obejmować 

treśćz trzech ostatnich lekcji; 

4) nauczyciel ma obowiązek wpisać termin sprawdzianu do dziennika lekcyjnego (nie krócej niż 

trzy dni przed terminem pisania); 



5) kartkówki sprawdzające wiedzę z ostatniej lekcji mogą być przeprowadzane  

bez zapowiedzenia na wszystkich zajęciach. 

4. Uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy oceny z pracy klasowej. Ocena z poprawy pracy 

klasowej wpisywana jest do dziennika, jeżeli jest wyższa od oceny poprawianej. 

5. Czas, w jakim ocena powinna być poprawiona, ustalony będzie przez nauczyciela przedmiotu,  

nie może on być jednak dłuższy niż dwa tygodnie od otrzymania oceny. 

6. Formy poprawy oceny: 

1) ustna; 

2) pisemna; 

3) praktyczne wykonanie pracy. 

7. Jeżeli uczeń nie pisał pracy klasowej z powodu nieobecności: 

1) tylko w tym dniu – zalicza tę pracę klasową na najbliższej lekcji, na której jest obecny;   

2) krótszej niż tydzień – zalicza tę pracę klasową w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły; 

3) dłuższej niż tydzień – zalicza tę pracę klasową w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły; 

4) spowodowanej długotrwałą chorobą lub sytuacją losową – zalicza tę pracę klasową w 

terminie ustalonym z nauczycielem; 

5) i nie umówił się na jej zaliczenie w wyżej wymienionych terminach, zalicza tę pracę 

klasowąna pierwszej lekcji, na której jest obecny po ich upłynięciu. 

8. Uczeń może poprawiać ocenę z pracy klasowej lub zaliczyć pracę klasową, na której nie był 

obecny, tylko na tym przedmiocie, którego ocena/nieobecność dotyczy lub po ukończeniu zajęć 

lekcyjnych. 

9. Uczeń uzupełnienia materiał z zajęć edukacyjnych w przypadku nieobecności: 

1) jednodniowej – na następną lekcję z danych zajęć edukacyjnych; 

2) krótszej niż tydzień – w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły; 

3) dłuższej niż tydzień – w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły; 

4) spowodowanej długotrwałą chorobą lub sytuacją losową – w terminie ustalonym  

z nauczycielem. 

10. Uczeń ma prawo na początku zajęć, zgłosić nieprzygotowanie do lekcji raz w ciągu półrocza. 

11. Za nieprzygotowanie do lekcji rozumie się: 

a) brak pracy domowej - oznaczenie w dzienniku „bz”; 

b) nieopanowanie wiadomości i umiejętności z poprzedniej lekcji -   oznaczenie w dzienniku 

„np”.  

12. W przypadku: 

1) pkt. 11 lit. a, nieprzygotowanie, w sytuacjach powtarzających się, zależnych od ucznia,  

a uniemożliwiających prowadzenie procesu nauczania – uczenia się wpływa na obniżenie 

oceny zachowania; 

2) pkt.11 lit. b uczeń za każde kolejne nie przygotowanie otrzymuje ocenę niedostateczną.  

13. W klasach czwartych na początku roku szkolnego stosuje się czterotygodniowy okres 

„ochronny” (bez sprawdzianów i ocen niedostatecznych). 

14. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oceny bieżące oraz  śródroczne i roczne oceny 

klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustala się w stopniach według następującej skali: 

1) Stopień celujący                        6; 

2) Stopień bardzo dobry                5; 

3) Stopień dobry                            4; 

4) Stopień dostateczny                   3; 

5) Stopień dopuszczający               2; 

6) Stopień niedostateczny               1; 

z zastrzeżeniem § 51 statutu szkoły. 

15. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ustala się następujące przedziały procentowe  

dla poszczególnych stopni z prac pisemnych: 

1) 95% - 100%      -     stopień celujący; 



2) 94% - 89%        -     stopień bardzo dobry; 

3) 88% - 69%        -     stopień dobry; 

4) 68% - 49%        -     stopień dostateczny; 

5) 48% - 34%        -     stopień dopuszczający; 

6) 33% - 0%          -     stopień niedostateczny. 

16. Dostosowanie przedziałów procentowych dla poszczególnych stopni z prac pisemnych  

w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 

1) 95% - 100%      -     stopień celujący; 

2) 94% - 85%        -     stopień bardzo dobry; 

3) 84% - 66%        -     stopień dobry; 

4) 65% - 46%        -     stopień dostateczny; 

5) 45% - 23%        -     stopień dopuszczający; 

6) 22% - 0%          -     stopień niedostateczny. 

17. Ogólne wymagania edukacyjne: 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach 

edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole 

programów nauczania uwzględniających tę podstawę, 

b) samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia, 

c) jest kreatywny, oryginalnie rozwiązuje problemy, 

d) osiągasukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych oraz 

konkursach artystycznych, 

e) jest laureatem w ramach konkursu przedmiotowego organizowanego  

przez KO; 

2) stopień bardzo dobry  otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował bardzo dobrze wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach 

edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole 

programów nauczania uwzględniających tę podstawę, 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami; rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne ujęte podstawą programową i programem nauczania, 

c) potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo - skutkowych wykorzystując 

wiedzę przewidzianą w programie, 

d) rozwiązuje problemy i zadania dodatkowo stawiane przez nauczyciela, 

e)  potrafi łączyć wiedzę z kilku przedmiotów przy rozwiązywaniu zadania; 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone podstawąprogramową 

nauczania w danej klasie, 

b)  w ciągu trwania roku szkolnego (półrocza) wykazuje się odpowiedzialnym stosunkiem 

do przedmiotu; 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone podstawą 

programową, które są konieczne do dalszego kształcenia, 

b) rozwiązuje i wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o średnim stopniu 

trudności; 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

a) posiada braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych 

podstawąprogramową, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia, 

b) wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności; 

6) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował typowych wiadomości i umiejętności określonych podstawąprogramową, 

które są konieczne do dalszego kształcenia, 



b) nie potrafi rozwiązywać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu 

trudności nawet z pomocą nauczyciela. 

18. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki/zajęć technicznych, plastyki,  muzyki, 

informatyki/zajęć komputerowych bierze się  pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia  

w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

19. Przy ustalaniu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej nauczyciel może brać pod uwagę 

średnią ważoną ocen, zgodnie z ustalonymi w szkole wagami ocen kategoriach. 

1) ustala się następujące wagi ocen w głównych kategoriach, spójnych dla wszystkich zajęć 

edukacyjnych: 

a) Praca klasowa – waga 10, 

b) Sprawdzian – waga 8, 

c) Odpowiedź ustna – waga 6, 

d) Kartkówka – waga 6, 

e) Praca na lekcji – waga 3, 

f) Praca domowa – waga 3, 

g) Przygotowanie do lekcji – waga 3; 

2) nauczyciel może oceniać osiągnięcia ucznia stosując znaki „ +” i „-”:, przy czym ustala się,  

że konwertując plusy i minusy otrzymane za poszczególne aktywności: 

a) 3 „+” jest równoważne z oceną określoną stopniem „6”, 

b) 3 „-” jest równoważne z oceną określoną stopniem „1”. 

III. Informowanie o poziomie i postępach w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich 

rodziców/opiekunów prawnych o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych  

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z  realizowanego przez siebie programu nauczania;  

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów określonych w pkt. 1; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

3. Nauczyciel sprawdzone i ocenione prace pisemne udostępnia uczniom w terminie nie dłuższym 

niż 14 dni od przeprowadzenia sprawdzania pisemnego. 

4. Sprawdzone i ocenione prace uczniów przekazuje się do wglądu uczniom, w czasie zajęć 

edukacyjnych, na których nauczyciel omawia je z odwołaniem do zakresu treści, które 

obejmowała praca, ze wskazaniem pozytywnych rozwiązań oraz trudności, na które napotkali 

uczniowie oraz udzieleniu wskazówek w jaki sposób poprawić swoją pracę i w jaki sposób 

należy dalej się uczyć, aby pokonać trudności. 

5. Dla ucznia nieobecnego na zajęciach edukacyjnych, w czasie którym nauczyciel udostępniał 

sprawdzone i ocenione prace wszystkim obecnym uczniom w danej klasie, obowiązkiem 

nauczyciela jest udostępnienie uczniowi sprawdzonej i ocenionej pracy pisemnej w czasie 

najbliższych zajęć edukacyjnych, na których uczeń będzie obecny i krótkie jej omówienie  

z uczniem. 

6. Uzyskane przez ucznia oceny wpisywane są do dziennika lekcyjnego. 

7. Nauczyciel udostępnia pisemne prace zgodnie z zapisem w Statucie. 

8. Uczniowi oraz jego rodzicom udostępniana jest tylko jego własna praca. 

9. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel powinien uzasadnić ustaloną ocenę. 

10. Uzasadnienie to powinno nastąpić w formie indywidualnego spotkania w terminie najkrótszym 

po wniesieniu prośby. 

11. Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek: 

1) przekazać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia  

lub dodatkowej pracy ze strony ucznia; 



2) wskazać uczniowi, jak powinien się dalej uczyć. 

12. Na miesiąc przed rocznym/śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej 

nauczyciel zobowiązany jest poinformować ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych 

o przewidywanych dla niego rocznych/śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych, za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

13. Jeżeli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną,  

z którą zostali zapoznani, a uczeń chciałby uzyskać wyższą ocenę niż przewidywana, możliwe 

jest złożenie wniosku o sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia na zasadach określonych w § 

64 statutu szkoły. 

14. Śródroczne oceny klasyfikacyjne przekazywane są rodzicom na zebraniu w formie pisemnego 

zestawienia opatrzonego podpisem wychowawcy. 

IV. Ogólne wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

rocznych/śródrocznych ocen klasyfikacyjnych 

V. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

ocen bieżących. 
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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

Nr i temat lekcji 
Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

Uczeo potrafi: 

Dział 1. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach 

1. Istota 
udzielania 
pierwszej 
pomocy 

 wyjaśnid zasady 
zachowania się 
ratujących (świadków 
zdarzenia) w miejscu 
wypadku. 

 

 uzasadnid znaczenie 
udzielania pierwszej 
pomocy; 

 omówid zasady 
zabezpieczenia 
miejsca wypadku. 

 

 przedstawid  metody 
zapewnienia 
bezpieczeostwa 
własnego, osoby 
poszkodowanej i 
otoczenia w sytuacjach 
symulowanych podczas 
zajęd. 

 wyjaśnid znaczenie 
podejmowania działao 
z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy 
przez świadka 
zdarzenia; 

 podad przykłady 
zagrożeo w 
środowisku 
domowym, ulicznym, 
wodnym, 
w przestrzeniach 
podziemnych, w 
lasach. 

 przedstawid rolę 
świadka zdarzenia w 
pierwszej pomocy; 

 ocenid zachowanie 
się świadków 
zdarzenia 
(ratujących) na 
miejscu wypadku. 
 

2. Łaocuch 
ratunkowy – 
nie masz prawa 
go zerwad 
 

 rozpoznad osobę w 
stanie zagrożenia życia; 

 unikad narażania 
własnego zdrowia na 
niebezpieczeostwo; 

 ocenid własne 
możliwości;  

 wezwad odpowiednią 
pomoc. 

 omówid zasady 
postępowania 
bezpiecznego dla 
ratownika; 

 wyjaśnid zasady 
bezpiecznego 
postępowania w 
rejonie wypadku; 
 

 rozpoznad stopieo 
zagrożenia osoby 
poszkodowanej;  

 podad przykład aplikacji 
na telefon komórkowy 
wspierającej udzielanie 
pierwszej pomocy; 

 wskazad sposoby 
zabezpieczenia się przed 

 wyjaśnid pojęcie „stan 
zagrożenia życia”; 

 rozpoznad 
potencjalne źródła 
zagrożeo w kontakcie 
z poszkodowanym. 

 
 

 uzasadnid, że 
prawidłowe 
wezwanie pomocy 
może mied istotne 
znaczenie dla 
ratowania życia 
poszkodowanych; 

 scharakteryzowad 
poszczególne ogniwa 
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 zakażeniem w kontakcie 
z krwią i płynami 
ustrojowymi, stosowania 
uniwersalnych środków 
ochrony osobistej. 

 

łaocucha 
ratunkowego; 

 wskazad przyczyny i  
okoliczności 
prowadzące do 
szybkiego 
pogorszenie stanu 
zdrowia lub 
zagrożenia życia. 

3. Ocena stanu 
poszkodowanyc
h  
 

 ocenid przytomnośd 
poszkodowanego; 

 ocenid czynnośd 
oddychania u osoby 
nieprzytomnej (trzema 
zmysłami, przez okres 
do 10 sekund); 

 udrożnid drogi 
oddechowe 
rękoczynem czoło–
żuchwa; 

 systematycznie 
ponawiad ocenę 
oddychania u osoby 
nieprzytomnej; 

 wezwad odpowiednią 
pomoc. 

 rozpoznad u osoby  
stan zagrożenia 
życia; 

 wyjaśnid mechanizm 
niedrożności dróg 
oddechowych u 
osoby 
nieprzytomnej; 

 postępowad według 
poznanego 
schematu  
ratunkowego. 

 

 omówid zasady 
postępowania 
bezpiecznego dla 
ratownika; 

 odwrócid na plecy 
poszkodowanego 
leżącego na brzuchu, gdy 
zachodzi taka 
koniecznośd; 

 rozpoznad stopieo 
zagrożenia osoby 
poszkodowanej. 

 
 

 wymienid objawy 
utraty przytomności; 

 wyjaśnid zasady 
bezpiecznego 
postępowania w 
rejonie wypadku;  

 podad przykłady 
zagrożeo w 
środowisku 
domowym, ulicznym, 
wodnym, 
w przestrzeniach 
podziemnych, w 
lasach. 
 

 dowieśd 
konieczności 
udzielania pierwszej 
pomocy w przypadku 
zaburzeo czynności 
życiowych 
poszkodowanego; 

 wyjaśnid rolę układu 
nerwowego, układu 
krwionośnego i 
układu oddechowego 
w utrzymywaniu 
podstawowych 
funkcji życiowych. 
 

4. 
Postępowanie 

 ocenid przytomnośd  postępowad według  wyjaśnid mechanizm  wykazad związek  wyjaśnid rolę układu 
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podczas utraty 
przytomności i 
zasłabnięd  
 

poszkodowanego; 

 udrożnid drogi 
oddechowe 
rękoczynem czoło–
żuchwa; 

 ocenid czynnośd 
oddychania u osoby 
nieprzytomnej (trzema 
zmysłami, przez okres 
do 10 sekund); 

 systematycznie 
ponawiad ocenę 
oddychania u osoby 
nieprzytomnej; 

 ułożyd osobę 
nieprzytomną w pozycji 
bezpiecznej; 

 wezwad odpowiednią 
pomoc. 

poznanego schematu  
ratunkowego; 

 udzielid pomocy 
osobie omdlałej; 

 wymienid 
zagrożenia dla osoby 
nieprzytomnej. 
 

niedrożności dróg 
oddechowych u osoby 
nieprzytomnej; 

 omówid zasady 
postępowania 
bezpiecznego dla 
ratownika. 
 

między utratą 
przytomności a 
zagrożeniem życia; 

 wymienid  przyczyny i 
objawy nagłych 
zasłabnięd i utraty 
przytomności. 
 

nerwowego, układu 
krwionośnego i 
układu 
oddechowego 
w utrzymywaniu 
podstawowych 
funkcji życiowych; 

 omówid zasady 
postępowania z 
osobą nieprzytomną. 

5. Pierwsza 
pomoc w 
zaburzeniach 
oddychania i 
krążenia 
 

 rozpoznad czynności 
życiowe 
poszkodowanego lub 
ich brak; 

 postępowad według 
poznanego schematu  
ratowniczego; 

 wykonad na manekinie 
uciski klatki piersiowej; 

 wykonad na 
manekinie uciski 
klatki piersiowej i 
oddech zastępczy, 
samodzielnie i we 
współpracy z drugą 
osobą. 
 

 

 wymienid najczęstsze 
przyczyny zaburzeo 
czynności życiowych 
poszkodowanego; 

 omówid uniwersalny 
algorytm w nagłym 
zatrzymaniu krążenia; 

 wyjaśnid pojęcie „nagłe 
zatrzymanie krążenia”. 

 opisad zastosowanie 
automatycznego 
defibrylatora 
zewnętrznego (AED); 

 wykazad wpływ 
zastosowania AED na 
zwiększenie 
skuteczności akcji 
resuscytacyjnej; 

 uzasadnid 
koniecznośd 
udzielania pierwszej 
pomocy w przypadku 
zaburzeo czynności 
życiowych 
poszkodowanego; 

 wymienid warunki i 
czynniki 
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 wezwad odpowiednią 
pomoc. 

  wymienid oznaki 
nagłego zatrzymania 
krążenia. 

zapewniające 
resuscytację 
wysokiej jakości. 

6. Ciała obce w 
organizmie 
 

 wykonad na manekinie 
rękoczyny ratunkowe w 
przypadku zadławienia; 

 wezwad odpowiednią 
pomoc. 
 

 zastosowad poznany 
schemat ratunkowy; 

 wymienid przykłady 
działao 
zapobiegających 
zadławieniu u 
małych dzieci.  
 

 wyjaśnid pojęcie i 
mechanizm zadławienia; 

 postępowad według 
poznanego schematu 
ratunkowego. 

 omówid schemat 
postępowania w 
przypadku 
zadławienia. 

 

 uzasadnid 
koniecznośd 
udzielania pierwszej 
pomocy w przypadku 
zakrztuszenia lub 
zadławienia. 

 

7. Pierwsza 
pomoc w 
zranieniach, 
skaleczeniach i 
ranach 

 wymienid środki 
stanowiące 
wyposażenie apteczki 
pierwszej pomocy; 

 wyjaśnid zastosowanie 
poszczególnych 
materiałów 
opatrunkowych; 

 wykonad opatrunek 
osłaniający na ranę w 
obrębie kooczyny; 

 posługiwad się chustą 
trójkątną podczas 
opatrywania ran i 
unieruchamiania 
kooczyn; 

 wymienid 
przedmioty, jakie 
powinny znaleźd się 
w apteczce 
domowej; 

 opatrzyd rany 
kooczyn chustą 
trójkątną; 

 zastosowad 
podstawowe zasady 
opatrywania ran; 

 zastosowad 
właściwe opatrunki 
w zależności od 
rodzaju urazu i 
umiejscowienia rany. 

 wymienid przedmioty, 
jakie powinny się znaleźd 
w apteczce 
przygotowanej na 
wyprawę turystyczną; 

 omówid zasady 
pierwszej pomocy w 
urazach kooczyn; 

 wymienid przedmioty, 
jakie powinny się znaleźd 
w apteczce 
samochodowej; 

 wykonad opatrunek 
osłaniający na ranę 
głowy, szyi, twarzy, klatki 
piersiowej i jamy 

 wyjaśnid pojęcie rany;  

 wskazad zależnośd 
między sposobem 
opatrzenia rany a jej 
gojeniem się; 

 zaplanowad 
wyposażenie apteczki 
dla kilkuosobowej 
grupy na wyprawę 
turystyczną w 
zależności od pory 
roku. 

 

 uzasadnid 
koniecznośd 
opatrywania ran; 

 rozpoznad stopieo 
zagrożenia osoby 
poszkodowanej i 
wyjaśnid zasady 
bezpiecznego 
postępowania w 
rejonie wypadku. 
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 bezpiecznie zdjąd 
rękawiczki ochronne; 

 wezwad odpowiednią 
pomoc. 

 brzusznej. 
 

8. Tamowanie 
krwotoków  

 

 wykonad opatrunek 
uciskowy; 

 zatamowad krwotok za 
pomocą opatrunku; 

 wezwad odpowiednią 
pomoc; 

 bezpiecznie zdjąd 
rękawiczki ochronne. 

 wyjaśnid, jak 
rozpoznad krwotok 
zewnętrzny; 

 opisad opatrunek 
uciskowy. 

 ułożyd poszkodowanego 
w odpowiedniej pozycji, 
w zależności od 
umiejscowienia urazu. 
 

 wyjaśnid pojęcia: 
„rana”, „krwotok”;  

 wyjaśnid, dlaczego 
silny krwotok zagraża 
życiu.  
 

 wyjaśnid zagrożenie 
związane z silnym 
krwotokiem; 

 rozpoznad stopieo 
zagrożenia osoby 
poszkodowanej i 
wyjaśnid zasady 
bezpiecznego 
postępowania w 
rejonie wypadku. 

9. Urazy kości i 
uszkodzenia 
stawów  

 

 zastosowad 
unieruchomienie 
obłożeniowe; 

 wezwad odpowiednią 
pomoc. 

 stosowad zasady 
unieruchamiania 
doraźnego kości i 
stawów.  

 wykorzystad podręczne 
środki do 
unieruchomienia urazu. 

 wyjaśnid pojęcie 
„złamanie”; 

 wymienid przyczyny 
urazów kostno-
stawowych. 

 wymienid przykłady 
zapobiegania urazom 
w sporcie, w domu, w 
pracy. 

10. Wpływ 
wysokiej 
temperatury 
na organizm 
człowieka 

 

 zademonstrowad 
metodę chłodzenia w 
przypadku oparzenia 
kooczyny; 

 wezwad odpowiednią 
pomoc. 

 wyjaśnid, na czym 
polega udzielanie 
pierwszej pomocy w 
oparzeniach; 

 wymienid przykłady 
zapobiegania 
oparzeniom, ze 
szczególnym 

 scharakteryzowad 
stopnie oparzeo 
termicznych; 

 omówid zasady 
postępowania w 
przypadku oparzenia 
termicznego. 

 omówid skutki 
działania wysokiej 
temperatury na 
organizm człowieka; 

 wyjaśnid pojęcie 
„oparzenie”. 

 przedstawid metody 
zapewnienia 
bezpieczeostwa 
własnego, osoby 
poszkodowanej 
i otoczenia w 
sytuacjach 
symulowanych 
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uwzględnieniem 
środowiska 
domowego i małych 
dzieci. 

podczas lekcji. 

11. Wpływ 
niskiej 
temperatury 
na organizm 
człowieka  

 

  udzielid pomocy w 
przypadku odmrożenia 
miejscowego; 

  wezwad odpowiednią 
pomoc. 

 wyjaśnid, na czym 
polega udzielanie 
pierwszej pomocy w 
odmrożeniach. 
 

 omówid zasady 
postępowania w 
przypadku odmrożenia 
miejscowego; 

 wyjaśnid pojęcia: 
„odmrożenie”, 
”wychłodzenie”. 

 przedstawid metody 
zapewnienia 
bezpieczeostwa 
własnego, osoby 
poszkodowanej 
i otoczenia w 
sytuacjach 
symulowanych 
podczas lekcji. 

 scharakteryzowad 
stopnie odmrożeo; 

 omówid skutki 
działania niskiej 
temperatury na 
organizm człowieka. 

12. 
Postępowanie 
w sytuacjach 
zagrożenia 
życia i zdrowia  

 

 rozpoznad stan 
poszkodowanego, 
sprawdzid czynności 
życiowe; 

 wymienid zagrożenia 
dla osoby 
nieprzytomnej; 

 wezwad odpowiednią 
pomoc. 

 rozpoznad u osoby 
stan zagrożenia życia; 

 przedstawid metody 
zapewnienia 
bezpieczeostwa 
własnego, osoby 
poszkodowanej 
i otoczenia w 
sytuacjach 
symulowanych 
podczas lekcji. 

 udzielid pomocy osobie 
porażonej prądem; 

 omówid zasady 
postępowania w 
zależności  od sytuacji 
urazowej. 

 podad przykłady 
zagrożeo w środowisku 
domowym, ulicznym, 
wodnym, 
w przestrzeniach 
podziemnych, w 
lasach; 

 wyjaśnid, jak należy 
udzielad pomocy 
podczas kąpieli, 
załamania lodu, 
porażenia prądem. 

 rozpoznad stopieo 
zagrożenia osoby 
poszkodowanej i 
wyjaśnid zasady 
bezpiecznego 
postępowania w 
rejonie wypadku. 

Dział 2. Edukacja zdrowotna  
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1. 13. Zdrowie i 
czynniki je 
warunkujące 

  wymienid zachowania, 
które sprzyjają zdrowiu 
(prozdrowotne) oraz 
zagrażają zdrowiu, a 
także wskazad te, które 
szczególnie często 
występują wśród 
nastolatków. 

  ocenid własne 
zachowania związane 
ze zdrowiem. 

  odróżnid czynniki 
środowiskowe i społeczne 
(korzystne i szkodliwe), na 
które człowiek może mied 
wpływ, od takich, na 
które nie może mied 
wpływu; 

 wyjaśnid wpływ stresu 
na zdrowie. 

  omówid 
krótkoterminowe i 
długoterminowe skutki 

zachowao 
sprzyjających 
(prozdrowotnych) i 
zagrażających zdrowiu; 

 wyjaśnid zależności 
między zdrowiem 
fizycznym, 
psychicznym, 
emocjonalnym i 
społecznym. 

 wymienid rzetelne 
źródła informacji o 
zdrowiu, chorobach, 
świadczeniach i 
usługach 
zdrowotnych. 

1. 14. 
Komunikacja 
interpersonaln
a 

 dobrad i 
zademonstrowad 
umiejętności 
komunikacji 
interpersonalnej istotne 
dla zdrowia i 
bezpieczeostwa 
(odmowa). 

 dobrad i 
zademonstrowad 
umiejętności 
komunikacji 
interpersonalnej 
istotne dla zdrowia i 
bezpieczeostwa 
(odmowa, 
zachowania 
asertywne, 
negocjowanie). 

 ustalid indywidualny 
plan działania 
uwzględniający rozwój 
umiejętności komunikacji 
interpersonalnej.  

 ustalid, co sam może 
zrobid, aby stworzyd 
warunki środowiskowe 
i społeczne, które są 
korzystne dla zdrowia, 
a także służące 
rozwojowi komunikacji 
interpersonalnej. 

 zaplanowad rozwój 
umiejętności  
komunikacji 
interpersonalnej, 
uwzględniającej 
zachowania 
asertywne oraz 
negocjacje.  

Dział 3. Bezpieczeostwo paostwa  

15. Bezpieczne 
paostwo  

 wymienid składniki 
bezpieczeostwa 

 wyjaśnid, co 
rozumie przez 

 wymienid i 
scharakteryzowad 

 określid istotę 
problemu 

 podjąd dyskusję na 
temat 
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 paostwa. pojęcie „bezpieczne 
paostwo”. 

podstawowe pojęcia 
związane z 
bezpieczeostwem 
paostwa. 

bezpieczeostwa. bezpieczeostwa 
paostwa. 

16. Polska a 
bezpieczeostw
o 
międzynarodo
we 
 

 orientowad się w 
geopolitycznych 
uwarunkowaniach 
bezpieczeostwa, 
wynikających z 
położenia Polski.  

 wymienid czynniki 
mające wpływ na 
bezpieczeostwo 
Polski. 

 wymienid organizacje 
międzynarodowe i 
przedstawid ich rolę w 
zapewnieniu 
bezpieczeostwa Polski. 

 omówid filary 
współczesnego 
bezpieczeostwa Polski. 

 omówid rolę 
organizacji 
międzynarodowych w 
zapewnieniu 
bezpieczeostwa 
Polski. 

Dział 4. Działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeo   

17. 
Ostrzeganie i 
alarmowanie 
ludności o 
zagrożeniach 
 

 rozróżnid poszczególne 
sygnały alarmowe i 
środki alarmowe; 

 omówid zasady 
właściwego 
zachowania się w razie 
uruchomienia 
sygnałów alarmowych; 

 zachowad się po 
ogłoszeniu alarmu w 
szkole.  

 omówid sposób 
zachowania się 
uczniów po 
usłyszeniu sygnału 
alarmu; 

 wskazad drogi 
ewakuacji w szkole. 
 

 omówid rodzaje 
alarmów; 

 wymienid zasady 
ostrzegania ludności o 
zagrożeniach; 

 wyjaśnid zasady 
zachowania się ludności 
po usłyszeniu sygnału 
alarmowego. 

 omówid rolę różnych 
służb i innych 
podmiotów; 

 uzasadnid znaczenie 
bezwzględnego 
stosowania się do 
zaleceo służb i innych 
podmiotów; 

 omówid rodzaje 
alarmów. 

 uzasadnid znaczenie 
bezwzględnego 
stosowania się do 
zaleceo służb i innych 
podmiotów; 

 uzasadnid 
przydatnośd 
znajomości sygnałów 
alarmowych. 

18. Zagrożenia 
powodziowe 
 

 wymienid przykłady 
zagrożeo związanych z 
wystąpieniem 
powodzi; 

 podad zasady 

 omówid znaczenie 
kolorów 
stosowanych w 
ratownictwie 
powodziowym. 

 omówid rolę różnych 
służb i innych podmiotów 
w sytuacji wystąpienia 
powodzi. 

 uzasadnid znaczenie 
bezwzględnego 
stosowania się do 
zaleceo służb 
ratowniczych. 

 wyjaśnid, dlaczego 
na terenach 
powodziowych należy 
przeciwdziaład 
panice. 
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postępowania w razie 
zagrożenia powodzią. 

19. Zagrożenia 
pożarowe 
 

 scharakteryzowad 
zagrożenia pożarowe w 
domu, szkole i 
najbliższej okolicy; 

 rozpoznad i 
prawidłowo 
zareagowad na sygnał 
alarmu o pożarze w 
szkole. 

 omówid zasady 
zachowania się 
podczas pożarów; 

 omówid rolę 
różnych służb i 
innych podmiotów w 
sytuacji zagrożeo 
cywilizacyjnych; 

 uzasadnid znaczenie 
bezwzględnego 
stosowania się do 
zaleceo służb 
ratunkowych. 

 wskazad w szkole 
miejsca szczególnie 
zagrożone wystąpieniem 
pożaru i uzasadnid swój 
wybór. 

 wyjaśnid najczęstsze 
przyczyny 
powstawania 
pożarów;  

 uzasadnid celowośd 
przestrzegania zasad 
ochrony 
przeciwpożarowej. 

 uzasadnid potrzebę 
przeciwdziałania 
panice; 

 planowad 
postępowanie 
uczniów po 
usłyszeniu sygnału o 
pożarze. 

20. Zagrożenia 
związane z 
działalnością 
człowieka 
  

 wymienid przykłady 
nadzwyczajnych 
zagrożeo wywołanych 
przez człowieka. 

 uzasadnid znaczenie 
bezwzględnego 
stosowania się do 
zaleceo służb 
ratunkowych.   

 omówid zasady 
zachowania się podczas 
wypadków i katastrof 
komunikacyjnych, 
technicznych i innych. 

 opisad rodzaje 
zagrożeo związanych z 
działalnością 
człowieka; 

 omówid rolę różnych 
służb i innych 
podmiotów w sytuacji 
zagrożeo 
cywilizacyjnych. 

 uzasadnid potrzebę 
przeciwdziałania 
panice. 
 

21. Zagrożenia 
wywołane 
substancjami 

 wymienid przykłady 
zagrożeo 
środowiskowych; 

 opisad zasady 
postępowania w 
razie uwolnienia 

 omówid rolę różnych 
służb i innych podmiotów 
w sytuacji zagrożenia 

 wymienid przykłady 
nadzwyczajnych 
zagrożeo wywołanych 

 uzasadnid znaczenie 
bezwzględnego 
stosowania się do 
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toksycznymi 
 

 opisad pożądane 
zachowania ludności w 
sytuacji zagrożeo 
chemicznych. 

niebezpiecznych 
środków 
chemicznych. 

substancjami 
toksycznymi. 

przez człowieka;  

 zaplanowad kolejnośd 
działao domowników 
w sytuacji zagrożenia 
chlorem gazowym. 

zaleceo różnych służb 
i innych podmiotów; 

 opisad miejsca 
eksponowania 
znaków substancji 
toksycznych. 

22. Ewakuacja 
z terenu 
zagrożonego 

 wymienid przykłady 
zagrożeo 
środowiskowych 
mogących byd 
przyczyną ewakuacji. 

 przedstawid 
obowiązki ludności w 
sytuacjach 
wymagających 
ewakuacji. 

 uzasadnid znaczenie 
bezwzględnego 
stosowania się do zaleceo 
służb i innych podmiotów 
w sytuacji zagrożenia. 

 zaplanowad 
ewakuację rodziny na 
wypadek klęski 
żywiołowej; 

 uzasadnid potrzebę 
przeciwdziałania 
panice. 

 omówid rolę 
różnych służb i innych 
podmiotów w czasie 
prowadzenia 
ewakuacji z terenu 
zagrożonego. 

23. Zagrożenia 
terrorystyczne 

 omówid zasady 
postępowania w 
sytuacji wystąpienia 
zdarzenia 
terrorystycznego. 

 przedstawid zasady 
zachowania się 
ludności w sytuacji  
pojawienia się grupy 
antyterrorystycznej. 

 omówid rolę różnych 
służb i innych podmiotów 
w sytuacji wystąpienia 
zdarzenia 
terrorystycznego. 

 uzasadnid potrzebę 
przeciwdziałania 
panice. 

 uzasadnid znaczenie 
bezwzględnego 
stosowania się do 
zaleceo służb 
biorących udział w 
zdarzeniu 
antyterrorystycznym. 

 
 


