WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE EDB
Dział: Bezpieczeństwo państwa.
• świadomość wagi bezpieczeństwa państwa i obywateli dla zachowania warunków ich
nieskrępowanego, wszechstronnego rozwoju
• znajomość podstawowych pojęć z zakresu bezpieczeństwa państwa oraz jego składników
• znajomość roli aktywności Polski i organizacji międzynarodowych w zapewnieniu
bezpieczeństwa

Dział: Działania w sytuacji nadzwyczajnych zagrożeń.
• rozpoznawanie sygnałów alarmowych
• znajomość zasad profilaktyki pożarowej oraz postępowania przy gaszeniu zarzewia ognia
• znajomość zasad ewakuacji z zagrożonego obiektu
(rejonu) oraz praktyczna ich realizacja po ogłoszeniu alarmu
• umiejętność podjęcia skutecznych działań ochronnych wobec typowych zagrożeń
(środowiskowych i społecznych, w tym aktów terroru)
• identyfikacja głównych znaków ewakuacyjnych
i ochrony przeciwpożarowej
• znajomość algorytmów zachowań ratowniczych
i ochronnych w odniesieniu do zagrożeń poznanych oraz podobnych

Dział: Podstawy pierwszej pomocy.
• rozpoznawanie stanów zagrożenia życia i zdrowia
• wykonywanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej
• kompletowanie apteczki pierwszej pomocy
• dobór środków opatrunkowych stosownie do rodzaju i miejsca zranienia
• opatrywanie ran i urazów kończyn
• umiejętność podejmowania działań ratowniczych w razie wypadków komunikacyjnych
• umiejętność wzywania fachowej pomocy
• zabezpieczenie ratownika, poszkodowanych i miejsca zdarzenia
• świadomość znaczenia wczesnej defibrylacji dla ratowania życia poszkodowanych

Dział : Edukacja zdrowotna.
• znajomość zagadnień związanych ze zdrowiem w wymiarze indywidualnym i zbiorowym
• umiejętność pozyskiwania rzetelnych informacji o stanie własnego zdrowia
• wiedza na temat praktycznych sposobów ochrony zdrowia (własnego oraz najbliższych)
• świadomość złożonych relacji pomiędzy stanem zdrowia a wieloma czynnikami
zewnętrznymi i wewnętrznym.

Kryteria oceniania z Edukacji dla Bezpieczeństwa
Ocenę celującą uzyskuje uczeń , który posiada wiedzę obejmującą wiadomości i umiejętności
wykraczające poza programem nauczania Edukacji dla bezpieczeństwa, wynikające z
indywidualnych zainteresowań i ponadto:
Wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem i literaturą popularnonaukową;
Ze sprawdzianów i kartkówek otrzymuje 100% punktów możliwych do uzyskania;
Uczestniczy w konkursach i zawodach właściwych dla przedmiotu i uzyskuje wyróżniające
wyniki, godnie reprezentując szkołę;
Podejmuje się wykonania zadań dodatkowych (indywidualnie lub w zespole), znacznie
wykraczających poza podstawę programową.
Ocenę bardzo dobrą uzyskuje uczeń , który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności
określonych w programie nauczania i spełnia wymagania takie jak:
ma wiadomości na poziomie treści dopełniających;
samodzielnie poszukuje informacji w różnych źródłach oraz je selekcjonuje
właściwie interpretuje nowe sytuacje i zjawiska, w sposób twórczy rozwiązuje problemy
Ze sprawdzianów i kartkówek otrzymuje 94-100% punktów możliwych do uzyskania
Uczestniczy w konkursach i zawodach właściwych dla przedmiotu i uzyskuje wyróżniające
wyniki na poziomie szkolnym.
Ocenę dobrą uzyskuje uczeń , który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności
określonych w programie nauczania i spełnia wymagania takie jak:
Rozumie polecenia i instrukcje
Zna omawianą na zajęciach problematykę na poziomie rozszerzonym oraz w sposób logiczny
i spójny ją prezentuje
Rozumie omawiane treści i umie wyjaśnić je innym
Uogólnia i formułuje wnioski

Aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych
Poprawnie i sprawnie wykonuje ćwiczenia praktyczne i inne zadania
Samodzielnie i poprawnie stosuje zdobytą wiedzę w praktyce
Wykazuje zainteresowanie omawianą na zajęciach problematyką
Ze sprawdzianów i kartkówek otrzymuje 70-87% punktów możliwych do uzyskania
Ocenę dostateczną uzyskuje uczeń , który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności
określonych w programie nauczania i spełnia wymagania takie jak:
Rozumie polecenia i instrukcje
Pamięta podstawowe wiadomości dla danego działu i samodzielnie je prezentuje.
Rozumieć omawiane zagadnienia
Dokonuje selekcji i porównania poznanych zjawisk
Zna podstawowe procedury zachowań i regulaminy oraz stosuje je samodzielnie lub z
pomocą nauczyciela
Samodzielnie i poprawnie wykonuje proste ćwiczenia i zadania praktyczne
Samodzielnie stosuje zdobytą wiedzę w praktyce
Aktywnie uczestniczy w pracach i zadaniach zespołowych
Ze sprawdzianów i kartkówek otrzymuje 55-69% punktów możliwych do uzyskania
Ocenę dopuszczającą uzyskuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i
umiejętności określonych w programie nauczania i spełnia wymagania takie jak:
Częściowo rozumie polecenia i instrukcje
Pamięta wiadomości konieczne do elementarnej orientacji w treściach danego działu
tematycznego i z pomocą nauczyciela je odtwarza
Poprawnie rozpoznaje, nazywa i klasyfikuje poznane pojęcia, zjawiska, urządzenia itp.
Wykonuje samodzielnie lub z pomocą nauczyciela proste ćwiczenia i polecenia
Współpracuje w zespole przy wykonywaniu zadań praktycznych;
Ze sprawdzianów i kartkówek otrzymuje 35-52% punktów możliwych do uzyskania.
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności
wymaganych na ocenę dopuszczającą określonych w programie nauczania. Ze sprawdzianów i
kartkówek otrzymał oceny niedostateczne. Był notorycznie nie przygotowany do zajęć.

