WYMAGANIA EDUKACYJNE
NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY KLASYFIKACYJNE Z
EDB
Stopień celujący
Uczeń:
 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w
danej klasie,
 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
 samodzielnie rozwiązuje proste i złożone problemy teoretyczne i praktyczne ujęte
programem nauczania,
 potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych
sytuacjach,
 inicjuje dyskusję
 przedstawia własne (racjonalne) koncepcje rozwiązań, działań i przedsięwzięć,
 systematycznie wzbogaca swoją wiedzę i umiejętności, dzieli się tym z grupą,
 wyraża własny, twórczy stosunek do omawianych zagadnień,
Stopień bardzo dobry
Uczeń:
 opanował większość wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w
danej klasie,
 bardzo dobrze wykonuje czynności ratownicze,
 bardzo dobrze wykorzystuje sprzęt i środki ratownicze,
 jest aktywny na lekcjach
 samodzielnie rozwiązuje proste i z pomocą nauczyciela złożone problemy teoretyczne i
praktyczne ujęte programem nauczania
 z niewielką pomocą nauczyciela potrafi zastosować posiadaną wiedzę do
rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,
Stopień dobry
Uczeń:
 opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w
danej klasie,
 z niewielką pomocą nauczyciela wykonuje czynności ratownicze
 samodzielnie wykorzystuje wiedzę do rozwiązywania zadań o podstawowym stopniu
trudności ujętych programem nauczania,
 potrafi podjąć działania podnoszące własne bezpieczeństwo
 dobrze wykonuje typowe zadania o podstawowym stopniu trudności
 sprawnie wyszukuje w różnych źródłach informacje o sposobach alternatywnego
działania,
 jest aktywny w czasie lekcji,

Stopień dostateczny
Uczeń:
 opanował umiejętności i wiadomości podstawowe i posługuje się nimi z pomocą
nauczyciela,
 z pomocą nauczyciela posługuje się zdobytymi, podstawowymi wiadomościami,
 z pomocą nauczyciela wykonuje proste zadania w trakcie zajęć,
 z pomocą nauczyciela wykorzystuje podstawowe źródła informacji,
Stopień dopuszczający
Uczeń:
 opanował większość umiejętności i wiadomości podstawowych i posługuje się nimi ze
znaczną pomocą nauczyciela,
 ze znaczna pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania ujęte programem nauczania,
 odbiera tylko wcześniej poznane komunikaty,
Stopień niedostateczny
Uczeń:
 nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej
klasie, a braki te uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z przedmiotu,
 nie potrafi wykonać prostych poleceń, wymagających zastosowania podstawowych
umiejętności
 nie potrafi przekazywać informacji,
 nie potrafi rozwiązać prostych zadań ujętych programem nauczania,
 nie wykazuje żadnego zainteresowania przedmiotem, odmawia wykonania zadań.

