
Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa 

w Szkole Podstawowej nr 8 w Lubinie 

 
1. Wymagania edukacyjne dla uczniów: 

 

 
Temat Oczekiwanie wiadomości i umiejętności 

Uczeń: 

 

Bezpieczeństwo 

państwa 

-zna i charakteryzuje podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem 

państwa,  

-rozumie istotę problemu bezpieczeństwa;  

-wymienia składniki bezpieczeństwa państwa; 

 

 

Bezpieczeństwo 
         państwa 

-jest zorientowany w geopolitycznych uwarunkowaniach bezpieczeństwa 

wynikających z położenia Polski; 

-zna i przedstawia rolę organizacji międzynarodowych w zapewnieniu 

bezpieczeństwa Polski; 

-zna misję Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ich rolę, podstawowe 

zadania w systemie obronności państwa oraz strukturę organizacyjną i 

uzbrojenie. 

 

 
 

Działania w sytuacjach 
nadzwyczajnych 

zagrożeń 

 

-wymienia przykłady nadzwyczajnych zagrożeń (pochodzenia naturalnego i 

wywołanych przez człowieka); 

-wymienia przykłady zagrożeń środowiskowych, w tym zna zasady 

postępowania w razie : 

• pożaru,  

• wypadku komunikacyjnego,  

• zagrożenia powodzią, 

• intensywnej śnieżycy,  

• uwolnienia niebezpiecznych środków chemicznych,  

• zdarzenia terrorystycznego. 

 

 

     Ostrzeganie o        

     zagrożeniach i    

     alarmowanie 

-wymienia zasady ostrzegania ludności o zagrożeniach;  

-rozróżnia poszczególne sygnały alarmowe i środki alarmowe;  

-omawia zasady właściwego zachowania się w razie uruchomienia sygnałów 

alarmowych; 

 

Ewakuacja 
-przedstawia obowiązki ludności w sytuacjach wymagających ewakuacji; 

-omawia rolę różnych służb i innych podmiotów,  

-uzasadnia znaczenie bezwzględnego stosowania się do ich zaleceń; 
 

 

      Ekstremalne      

warunki pogodowe 

– wymienia pogodowe zagrożenia dla bezpieczeństwa człowieka 
– opisuje praktyczne sposoby przeciwdziałania zagrożeniom podczas 

intensywnych opadów śniegu oraz ekstremalnie niskich temperatur 

– omawia sposoby ochrony przed niszczącymi skutkami upałów, wichury i 

gwałtownych burz 



 

Zagrożenia 
powodziowe 

– wymienia główne przyczyny powodzi 

– wymienia zadania państwa w zakresie ochrony przeciwpowodziowej 

– wyjaśnia, jak należy się zachowywać w czasie powodzi 

– opisuje zasady postępowania po opadnięciu wód powodziowych 
– planuje niezbędne zapasy, które powinien zgromadzić dla swojej rodziny, 

aby przetrwać kilka dni w sytuacji kryzysowej 

– uzasadnia bezwzględny nakaz stosowania się do poleceń służb 
ratowniczych i sanitarnych w czasie powodzi 

Wypadki i katastrofy 

komunikacyjne. 

Uwolnienie 

niebezpiecznych 

substancji chemicznych 

– wymienia główne przyczyny wypadków komunikacyjnych 

– opisuje zagrożenia towarzyszące tym wypadkom 
– wymienia czynności, które należy wykonać, aby ocenić sytuację na miejscu 

zdarzenia, i stosuje tę wiedzę w praktyce 

– omawia sposoby zapewnienia bezpieczeństwa poszkodowanym, 
ratownikowi, osobom postronnym i w miejscu zdarzenia 

– omawia podstawowe zasady postępowania ratownika w miejscu zdarzenia 
(wypadek komunikacyjny) 

– opisuje zasady kodowania informacji na tablicach ADR 

– opisuje zasady zachowania się po uwolnieniu substancji toksycznych 

 

Zagrożenia 

terrorystyczne 

– omawia genezę i formy współczesnych aktów terroru 

– opisuje zasady zachowania się na wypadek: 

 strzelaniny 

 znalezienia się w sytuacji zakładniczej 

 ataku bombowego 

 ataku gazowego 

 otrzymania podejrzanej przesyłki 

– rozumie konieczność powiadamiania służb porządkowych (policji, straży 
miejskiej) o podejrzanie zachowujących się osobach lub podejrzanych 

przedmiotach zauważonych w miejscach publicznych 
–  

 

Podstawy pierwszej 

pomocy 

– wyjaśnia termin „pierwsza pomoc” 

-rozumie znaczenie podejmowania działań z zakresu udzielania 

pierwszej pomocy przez świadka zdarzenia oraz przedstawia jego rolę; 

-potrafi rozpoznać osobę w stanie zagrożenia życia: 

-wyjaśnia pojęcie stanu zagrożenia życia, 

-wskazuje przyczyny i okoliczności prowadzące do szybkiego pogorszenia 

stanu zdrowia lub zagrożenia życia, 

-wyjaśnia rolę układu nerwowego, układu krążenia i układu oddechowego w 

utrzymywaniu podstawowych funkcji życiowych; 
 

 

Postępowanie w miejscu 

zdarzenia 

-zna zasady bezpiecznego postępowania w miejscu zdarzenia, w tym: 

• unikania narażania własnego zdrowia, 

• oceniania własnych możliwości, 

• rozpoznawania potencjalnych źródeł zagrożenia w kontakcie z 

poszkodowanym, 

• wskazywania sposobu zabezpieczenia się przed zakażeniem w 

kontakcie z krwią i płynami ustrojowymi, stosowania uniwersalnych 

środków ochrony osobistej; 
 

 

  Apteczka 

pierwszej pomocy 

-zna wyposażenie apteczki pierwszej pomocy: wymienia przedmioty, które 

powinny znaleźć się w apteczce domowej, samochodowej, przygotowanej na 

wyprawę turystyczną; 

 



 

Podstawy pierwszej 

pomocy 

-podaje przykłady zagrożeń w środowisku domowym, ulicznym, wodnym, w 

przestrzeniach podziemnych, w lasach; 

-przedstawia metody zapewnienia bezpieczeństwa własnego, osoby 

poszkodowanej i otoczenia w sytuacjach symulowanych podczas zajęć; 

-wie, jak prawidłowo wezwać pomoc: 

-wymienia nazwy służb ratunkowych i podaje ich numery alarmowe, 

-wskazuje, kiedy wezwać pomoc i w jaki sposób przekazać informacje o 

zdarzeniu; 

-podaje przykład aplikacji na telefon komórkowy wspierającej udzielanie 

pierwszej pomocy; 

 

 

Pomoc osobie 

nieprzytomnej 

-zna zasady postępowania z osobą nieprzytomną: 

-wymienia objawy utraty przytomności, 

-ocenia przytomność poszkodowanego, 

-ocenia czynność oddychania u osoby nieprzytomnej (trzema zmysłami 

przez okres do 10 sekund), 

-wyjaśnia mechanizm niedrożności dróg oddechowych u osoby 

nieprzytomnej, 

-udrażnia drogi oddechowe rękoczynem czoło – żuchwa, 

-układa osobę nieprzytomną w pozycji bocznej bezpiecznej, 

-zapewnia osobie nieprzytomnej komfort termiczny; 

-systematycznie ponawia ocenę oddychania u osoby nieprzytomnej; 

 

 

Resuscytacja 

krążeniowo- 

-oddechowa 

Zna i wykonuje podstawowe czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowej: 

-wyjaśnia pojęcie nagłego zatrzymania krążenia i wymienia jego oznaki, 

-wymienia warunki i czynniki zapewniające resuscytację wysokiej jakości, 

-omawia uniwersalny algorytm w nagłym zatrzymaniu krążenia, 

-wykonuje na manekinie uciski klatki piersiowej i sztuczne oddychanie 

samodzielnie i we współpracy z drugą osobą, 

-opisuje zastosowanie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) oraz 

-wskazuje na jego znaczenie dla zwiększenia skuteczności akcji 

resuscytacyjnej; 

 

      Pierwsza pomoc  

               przy  

          zadławieniu 

wykonuje podstawowe czynności pierwszej pomocy w zadławieniu: 

-wyjaśnia pojęcie i mechanizm zadławienia, 

-omawia schemat postępowania w przypadku zadławienia, 

-wykonuje na manekinie rękoczyny ratunkowe w przypadku zadławienia, 

-wymienia  przykłady  działań  zapobiegających  zadławieniu u małych 

dzieci; 

 
Zasady pierwszej 

pomocy w sytuacji 
wystąpienia zagrożenia z 

użyciem broni 
konwencjonalnej 

-potrafi rozróżnić rodzaje krwotoków, 

-potrafi zatamować krwotok przy użyciu dłoni oraz opatrunku uciskowego, 

-zna zasady zachowania się w sytuacji zagrożenia (zasada „uciekaj, schowaj się, 

walcz”). 
 

 

 

Złamania i zwichnięcia 

-wyjaśnia pojęcia rany, krwotoku, 

-wykonuje opatrunek osłaniający na ranę w obrębie kończyny, 

-wyjaśnia, jak rozpoznać krwotok zewnętrzny, 

-wykonuje opatrunek uciskowy, 

-bezpiecznie zdejmuje rękawiczki ochronne, 

-wyjaśnia pojęcia złamania, skręcenia, zwichnięcia, 

-stosuje zasady unieruchamiania doraźnego kości i stawów, 

-wymienia przykłady zapobiegania urazom w sporcie, w domu, w pracy; 

 



Oparzenia  -wyjaśnia pojęcie oparzenia, 

-omawia zasady postępowania w przypadku oparzenia termicznego, 

-demonstruje metodę chłodzenia w przypadku oparzenia kończyny, 

-wymienia przykłady zapobiegania oparzeniom, ze szczególnym -

uwzględnieniem małych dzieci i środowiska domowego; 
 

Terenoznawstwo -zna podstawy orientowania się w terenie, w tym potrafi wskazywać kierunki 

stron świata za pomocą np. kompasu, busoli, GPS oraz orientować się w 

terenie za pomocą charakterystycznych przedmiotów terenowych; 

-potrafi używać różnych rodzajów map do orientacji w terenie. 

 

Cyberbezpieczeństw

o w wymiarze 

wojskowym 

-zna istotę cyberbezpieczeństwa; 

-potrafi odbierać ze zrozumieniem, tworzyć i przedstawiać umiarkowanie 

złożone wypowiedzi dotyczące roli i miejsca cyberbezpieczeństwa

 militarnego w systemie cyberbezpieczeństwa państwa. 
 

 

Przygotowanie do 

szkolenia strzeleckiego 

 

-zna zasady bezpiecznego i efektywnego posługiwania się bronią strzelecką; 

-zna podstawowe części składowe broni strzeleckiej; 

-potrafi przyjmować postawy strzeleckie; 

-potrafi prawidłowo zgrywać przyrządy celownicze, regulować oddech w 

czasie składania się do strzału oraz ściągać język spustowy. 
 

 
 

2. Kryteria oceniania 
 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

- w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności określone programem nauczania edukacji dla 

bezpieczeństwa dla klasy VIII, 

- samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia związane tematycznie z przedmiotem edukacji 

dla bezpieczeństwa, 

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i 

praktycznych z programu nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w klasie VIII, 

- proponuje rozwiązania nietypowe, 

- rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w klasie 

VIII, 

- uczestniczy w konkursach i zawodach właściwych dla przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa i 

uzyskuje wyróżniające wyniki, godnie reprezentuje szkołę. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania edukacji dla 

bezpieczeństwa dla klasy VIII, 

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne 

ujęte programem nauczania edukacji dla bezpieczeństwa dla klasy VIII, 

- potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, 

- umie samodzielnie poszukiwać informacji w różnych źródłach oraz je selekcjonować; 

- właściwie interpretuje nowe sytuacje i zjawiska, w sposób twórczy rozwiązuje problemy; 

- kieruje pracą rówieśników. 



Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania edukacji dla bezpieczeństwa 

dla klasy VIII, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania podstawy programowej,  

- poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych zadań teoretycznych i praktycznych, 

- rozumie polecenia i instrukcje; 

- zna omawianą na zajęciach problematykę na poziomie dobrym oraz w sposób logiczny i spójny ją 

prezentuje; 

- rozumie omawiane treści i umie wyjaśnić je innym; 

- uogólnia i formułuje wnioski; 

- aktywnie uczestniczy na 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. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- opanował wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej w zakresie umożliwiającym mu 

postępy w dalszym uczeniu się, 

- rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności, 

- rozumie polecenia i instrukcje, 

- zapamiętuje podstawowe wiadomości dla danego działu tematycznego i samodzielnie je prezentuje; 

- rozumie omawiane zagadnienia; 

- dokonuje selekcji i porównywania poznanych zjawisk; 

- zna podstawowe procedury zachowań i regulaminy oraz umie je samodzielnie lub z pomocą 

nauczyciela zastosować; 

-samodzielnie i poprawnie wykonuje proste ćwiczenia i zdania praktyczne; 

- samodzielnie stosuje zdobytą wiedzę w praktyce; 

- aktywnie uczestniczy w pracach i zadaniach zespołowych. 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- ma braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności zawartych w podstawie programowej, ale nie 

przekreślają one możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki, 

- samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania teoretyczne lub praktyczne o 

niewielkim stopniu trudności, 

- częściowo rozumie polecenia i instrukcje; zapamiętuje wiadomości konieczne do elementarnej 

orientacji w treściach danego działu tematycznego i z pomocą nauczyciela je odtwarza; 

- poprawnie rozpoznaje, nazywa i klasyfikuje poznane pojęcia, zjawiska itp.; 

 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, a braki w 

wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy, 

- nie jest w stanie wykonywać zadań o niewielkim stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela, 

- nie opanował programu ustalonego w części dla oceny dopuszczającej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


