
Przedmiotowy System Oceniania 

z przysposobienia obronnego/edukacji dla bezpieczeństwa 

 

System oceniania z Przysposobienia Obronnego oraz Edukacji dla 
Bezpieczeństwa został opracowany na podstawie:  

1. Rozporządzenie MEN z dnia 21.03.2001 r. w sprawie zasad oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów.  

2. Rozporządzenie MEN z dnia 15.02.1999 r. w sprawie podstawy programowej                  

i kształcenia ogólnego.  

3. Statutu II LO im. M Konopnickiej w Katowicach.  
4. Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.  

I. Zasady ogólne:  

1. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów o 

wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu 

nauczania.  

2. Nauczyciel informuje uczniów i rodziców o sposobach sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych.  

3. Oceny są jawne - zarówno dla ucznia jak i jego rodziców.  

4. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń (jak i jego rodzic - w razie życzenia) 

otrzymuje do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela.  

5. Oceny klasyfikacyjne ustala się według skali określonej w Wewnątrzszkolnym 

Systemie Oceniania. 

6. Na ocenę semestralną i roczną z przysposobienia obronnego składa się wiedza 

merytoryczna, posługiwanie terminologią właściwą przedmiotowi, umiejętność 

uzasadniania, argumentowania, sposób rozwiązywania problemów, kreatywność, 

umiejętność komunikowania, jasność, precyzyjność wypowiedzi i wykorzystania 
posiadanej wiedzy w nowych sytuacjach poznawczych. 

II. Zasady oceniania bieżącego: 

 

1. Prace pisemne: 

    - zadania domowe (do 6 w roku szkolnym), brak zgłoszenia nieodrobionej pracy    

       domowej odkryty przez nauczyciela w czasie lekcji - ocena niedostateczna 

    

2. Kartkówki: 

    - 5-15 minutowe kartkówki (z ostatnich 3 lekcji) – do 3 w semestrze, 

    - kartkówka może obejmować również materiał będący tematem pracy domowej  

      oraz materiał będący tematem lekcji bieżącej (uczeń może korzystać z własnych  

       notatek sporządzonych na lekcji po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem), 

    - przez kartkówkę należy rozumieć pisemną formę sprawdzenia wiadomości  

      trwająca nie dłużej niż 15 minut, obejmującą materiał do trzech ostatnich lekcji, 

    - zgłoszenie nieprzygotowania zgodnie z punktem 6 zwalnia z pisania kartkówki,  

 

3. Sprawdziany: 

    - sprawdzian przeprowadza się po zrealizowaniu każdego działu programowego,    

    - sprawdzian powinien być zapowiedziany co najmniej jeden tydzień przed terminem jego  

       przeprowadzenia,  

    - uczeń powinien być zapoznany z kryteriami stosowanymi przy ocenie danego  

      sprawdzianu,  

    - w przypadku nieuczestniczenia w pisemnym sprawdzianie, bez względu na przyczyny,   

      uczeń ma obowiązek poddać się tej formie sprawdzania osiągnięć w określonym przez  

      nauczyciela terminie, niepoddanie się tej formie sprawdzania osiągnięć jest równoznaczne   

      z wystawieniem oceny niedostatecznej,  



    - w przypadku nieobecności nauczyciela w dniu zapowiedzianego sprawdzianu lub   

      uzasadnionej nieobecności klasy, termin zostanie uzgodniony ponownie ale nie  

      obowiązuje wtedy termin tygodniowego wyprzedzenia,  

    - termin podania wyników sprawdzianu nie powinien przekraczać dwóch tygodni od czasu  

      jego przeprowadzenia,  

    - na koniec semestru nie przewiduje się końcowego sprawdzianu zaliczeniowego.  
   - Prace pisemne (w tym kartkówki i sprawdziany) są punktowane zgodnie z WSO.  

     Przeliczanie punktów na stopnie szkolne odbywa się według następującej skali  

     procentowej w stosunku do ilości wszystkich, możliwych do uzyskania punktów: 

ocena              skala 1 - 6    

ndst                0 – 40 %                  

dop  41 - 50 %   

dst  51 - 70 %        

db  71 - 89 %    

bdb  90 - 100 % 

   

    - uczeń, który otrzymał z kartkówki,  ocenę niedostateczną ma prawo do  

      jej poprawy w formie ustnej w ciągu pierwszego tygodnia od oddania przez  

      nauczyciela ocenianych prac, ocena odnotowana jest w dzienniku obok poprawianej      

      i obydwie brane są pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej lub rocznej. 

4. Wypowiedź ustna:  

    - uczeń powinien przynajmniej raz w semestrze uczestniczyć w tej formie sprawdzania  

      wiadomości i umiejętności,  

    - w odpowiedzi ustnej ucznia ocenie podlega: zawartość merytoryczna wypowiedzi,  

      kompozycja logiczna i spójność rozwiązania, poprawność językowa,  
    - wystawiona ocena powinna być krótko uzasadniona.  

5. Aktywność ucznia na lekcji:  

    - uczeń może otrzymać ocenę bardzo dobry za aktywne uczestniczenie w lekcji oraz za  

      przedstawienie ciekawego rozwiązania zadania czy problemu,  

    - brak pracy na lekcji - mimo kontroli i zwracania uwagi, uczeń nie wykonał żadnego  
      ćwiczenia w czasie lekcji - ocena niedostateczna  

6. Nieprzygotowanie: 

    - uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania jeden raz w semestrze, jeśli zajęcia  

      obejmują jedną godzinę w tygodniu, lub dwa razy w semestrze,  

    - zgłoszenie nieprzygotowania obejmuje brak opanowania wiadomości z poprzednich  

      zajęć, brak zadania domowego oraz brak wymaganych pomocy naukowych (podręcznik,  

      zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy, inne wymagane na dane zajęcia pomoce), 

    - w przypadku kiedy uczeń nie jest przygotowany do zajęć, a nie zgłosił tego faktu,  

      otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 

 
III. Inne postanowienia  

1. Każdej z wymienionych form sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia 

powinna odpowiadać jedna ocena cząstkowa w dzienniku.  

2. Uczeń jest zobowiązany do posiadania (wybranego przez nauczyciela) podręcznika 

oraz odpowiedniego zbioru zadań.  

3. Ocena z przysposobienia obronnego/edukacji dla bezpieczeństwa nie jest średnią 

arytmetyczną ocen cząstkowych.  

4. Nauczyciel w ramach indywidualnych konsultacji w wyznaczonym terminie udziela 

rodzicom informacji o ocenach bieżących i postępach ucznia w nauce. 

Opracował 

mgr Z. Lech 



 

 

  

 

 

 

 

 


