
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 
 Z  

EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA 

 
1. W ocenianiu stosuje się skalę przyjętą w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 

 
2. Wszystkie oceny są jawne i służą informowaniu ucznia oraz jego rodziców o postępach w 

zdobywaniu wiedzy i umiejętności. 
 

3. Najdłuższą formą sprawdzenia wiadomości uczniów są całogodzinne sprawdziany, 
zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. W semestrze planuje się do 2 takich prac 
pisemnych.  
 

4. Sprawdzone prace oddaje się uczniom do wglądu i dokonuje poprawy pisemnej lub ustnej. 
Sprawdziany pozostają w pracowni biologicznej do końca roku szkolnego. Rodzice mają 
możliwość obejrzenia prac podczas wywiadówek i rozmów indywidualnych. 
 

5. Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni 
od daty oddania sprawdzianu. 

6. Podczas oceny prac pisemnych stosuje się progi procentowe: 
- na ocenę celującą -98% (plus zadanie dodatkowe) 
- na ocenę bardzo dobrą – 90-97% 
- na ocenę dobrą – 70-89% 
- na ocenę dostateczną – 55-69% 
- na ocenę dopuszczającą – 40-54% 
 

7. W ciągu roku szkolnego uczeń uzyskiwał będzie również oceny za: 
 kartkówki (niezapowiedziane, krótkie odpowiedzi pisemne, do 3 w semestrze, obejmują 

materiał z trzech ostatnich lekcji.) 
 odpowiedzi ustne (obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji) 
 ĆWICZENIA PRAKTYCZNE 
 prace domowe 
 aktywność na lekcji 
 prace dodatkowe podejmowane z własnej inicjatywy oraz zaproponowane przez nauczyciela. 

 
7. Oceny śródroczne i końcoworoczne wystawia nauczyciel przedmiotu w oparciu o załączone 

kryteria. 
8. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej uczeń i jego rodzice są 

informowani o ocenie przewidywanej na koniec semestru lub roku szkolnego. 
9. Nauczyciel informuje ucznia o możliwości uzyskania oceny wyższej niż przewidywana. Z 

każdym uczniem nauczyciel analizuje jego oceny i ustala formy pracy i terminy ich 
realizacji. W celu podwyższeni oceny uczeń może mieć zaproponowane m.in.: poprawę 
sprawdzianów, wykonanie prezentacji multimedialnej, wykonanie pomocy naukowej, 
napisanie referatu lub inną formę. 
 

10. Uczeń ma prawo do zgłoszenia nie przygotowania do lekcji jeden raz w ciągu semestru bez 
podania przyczyny. 
 

11. Uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru przynajmniej 3 oceny cząstkowe, jeśli 
systematycznie uczęszcza na zajęcia. Zastrzega się mniejszą ilość ocen przy 1 godzinie 



tygodniowo lub gdy uczeń jest często nieobecny. 
 

12. Uczeń, który opuścił zajęcia ma obowiązek uzupełnić braki spowodowane nieobecnością. Jeśli 
uczeń opuścił pracę pisemną ma obowiązek ją zaliczyć w terminie uzgodnionym z nauczycielem.  
Ma przy tym prawo zwrócić się o pomoc do nauczyciela.   
 

13. Uczeń może poprawić oceny cząstkowe z dłuższych prac pisemnych po uwzględnieniu 
przyczyn i uzgodnieniu z nauczycielem terminu i formy sprawdzenia wiadomości. W przypadku 
pozostałych ocen może poprawiać tylko oceny niedostateczne. 
 

14.  Brak pracy domowej oznacza się minusem. Trzy minusy są równoważne z  oceną 
niedostateczną. 

15.   Dłuższe prace domowe będą oceniane zgodnie z istniejącym systemem ocenienie. 
 

16. Uczeń aktywnie pracujący na lekcji wyróżniany jest pochwałą ustną i plusem, przy czym trzy 
plusy oznaczają ocenę bardzo dobrą. 
 

17. Uczniowie, w stosunku do których podjęto decyzję o dostosowaniu wymagań edukacyjnych są 
traktowani według odrębnych kryteriów uwzględniających ich specyficzne trudności w 
uczeniu się i zalecenia Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej. Uczniom przysługuje: 
- wydłużenie czasu pracy podczas sprawdzianów 
- możliwość zamiany odpowiedzi ustnej na pisemną i odwrotnie 
- dostosowanie prac domowych 
Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zastosowane zostaną 
dodatkowo obniżone progi procentowe podczas prac pisemnych: 
- na ocenę bardzo dobrą – 86-100% 
- na ocenę dobrą – 70-85% 
- na ocenę dostateczną – 50-69% 
- na ocenę dopuszczającą – 30-49%.  
W stosunku do wszystkich uczniów z dysfunkcjami zastosowane zostaną zasady 
wzmacniania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy. 
 

18. Rodzice są informowani o postępach dziecka w nauce poprzez zapisy w dzienniczku ucznia, 
konsultacje indywidualne i zebrania wywiadówkowe. 
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Cha rak te ry sty ka pro gra mu

Usta wa o po wszech nym obo wiąz ku obro ny Rze czy po spo li tej Pol skiej sta -
no wi, że mło dzież uczęsz cza ją ca do szkół ogól no kształ cą cych i za wo do -
wych pod le ga obo wiąz ko wi od by wa nia edu ka cji dla bez pie czeń stwa. Jest
ona obo wiąz ko wym przed mio tem na ucza nia w gim na zjach i szko łach po -
nad gim na zjal nych.

Edu ka cja dla bez pie czeń stwa w gim na zjum ma na ce lu: za po zna nie
uczniów z pro ble ma ty ką po wszech nej sa mo obro ny i obro ny cy wil nej, przy -
go to wa nie ich do dzia ła nia ra tow ni cze go oraz ukształ to wa nie umie jęt no ści
udzie la nia pierw szej po mo cy w na głych wy pad kach. 

Ni niej szy pro gram zo sta ła opra co wa ny na pod sta wie na stę pu ją cych do ku -
men tów nor ma tyw nych:

1. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej z dnia 28 grud nia 2008
r. w spra wie pod sta wy pro gra mo wej wy cho wa nia przed szkol ne go, kształ ce -
nia ogól ne go w po szcze gól nych ty pach szkół (Dz.U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

2. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej z dnia 6 stycz nia 2009
r. w spra wie do pusz cza nia do użyt ku pro gra mów wy cho wa nia przed szkol -
ne go, pro gra mów na ucza nia i pod ręcz ni ków oraz co fa nia do pusz cze nia
(Dz.U. z 2009 r. Nr 4, poz. 18).

Przy go to wu jąc ni niej szy pro gram, przy ję to po znaw czą kon cep cję czło -
wie ka i po znaw cze po dej ście w pe da go gi ce. W myśl tych kon cep cji styl ży -
cia i funk cjo no wa nie czło wie ka za le żą przede wszyst kim od te go, w ja kim
stop niu ro zu mie on zdo by wa ne in for ma cje o so bie i świe cie oraz czy po sia -
da umie jęt ność prze twa rza nia i wy ko rzy sty wa nia ich do roz wią zy wa nia róż -
nych pro ble mów, za rów no teo re tycz nych, jak i prak tycz nych. Sku tecz ność
tych dzia łań okre śla ją ta kie war to ści jak ży cie, zdro wie, pra wa czło wie ka,
po moc czło wie ko wi w trud nej sy tu acji, obro na oj czy zny, od po wie dzial ność
za stan śro do wi ska na tu ral ne go i po sza no wa nie pra wa

Pro gram uwzględ nia ce le kształ ce nia – wy ma ga nia ogól ne, tre ści na ucza -
nia – wy ma ga nia szcze gó ło we, uję te w pod sta wie pro gra mo wej, me to dy ich
kon tro li i oce ny, a tak że uwa gi o re ali za cji programu.

Na re ali za cję pro gra mu prze zna cza się 30 go dzin w cią gu jed ne go ro ku
na uki (naj le piej w dru giej kla sie gim na zjum).

W pro gra mie i pod ręcz ni ku spo ro miej sca po świę co no za sa dom i me to -
dom udzie la nia pierw szej po mo cy przed przy by ciem le ka rza w przy pad ku
ob ra żeń i na głych za cho ro wań, gdyż za mia rem au to ra jest na ucze nie prak -
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tycz ne go udzie la nia pierw szej po mo cy, zgod nie z ak tu al ny mi stan dar da mi
obo wią zu ją cy mi w Unii Eu ro pej skiej (Wy tycz ne 2005 Eu ro pej skiej Ra dy Re -
su scy ta cji) i Pol skim Czer wo nym Krzy żu (Pod ręcz nik pierw szej po mo cy
Pol skie go Czer wo ne go Krzy ża, Za rząd Głów ny PCK, War sza wa 2007). 
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Pod sta wa pro gra mo wa kształ ce nia ogól ne go
dla gim na zjów i szkół po nad gim na zjal nych

Edu ka cja dla bez pie czeń stwa

III etap edu ka cyj ny – gim na zjum

Ce le kształ ce nia – wy ma ga nia ogól ne

III. Zna jo mość po wszech nej sa mo obro ny i obro ny cy wil nej.
III. Uczeń ro zu mie zna cze nie po wszech nej sa mo obro ny i obro ny cy wil nej.
III. Przy go to wa nie do dzia ła nia ra tow ni cze go.
III. Uczeń zna za sa dy pra wi dło we go dzia ła nia w przy pad ku wy stą pie nia za -

gro że nia ży cia i zdro wia.
III. Na by cie umie jęt no ści udzie la nia pierw szej po mo cy.
III. Uczeń umie udzie lać pierw szej po mo cy w na głych wy pad kach.

Tre ści na ucza nia –- wy ma ga nia szcze gó ło we

1. Głów ne za da nia ochro ny lud no ści i obro ny cy wil nej. Uczeń:
1. 1) oma wia pod sta wy praw ne funk cjo no wa nia ochro ny lud no ści i obro ny

cy wil nej w Rze czy po spo li tej Pol skiej;
1. 2) wy mie nia pod sta wo we do ku men ty ONZ re gu lu ją ce funk cjo no wa nie

obro ny cy wil nej na świe cie.
2. Ochro na przed skut ka mi róż no rod nych za gro żeń. Uczeń:
1. 1) przed sta wia ty po we za gro że nia zdro wia i ży cia pod czas po wo dzi, po -

ża ru, itp.;
1. 2) oma wia za sa dy ewa ku acji lud no ści, zwie rząt z te re nów za gro żo nych;
1. 3) wy ja śnia za sa dy za opa try wa nia lud no ści ewa ku owa nej w wo dę i żyw -

ność:
1. 4) cha rak te ry zu je za gro że nie po ża ro we w do mu, szko le i naj bliż szej oko -

li cy;
1. 5) wy ja śnia, jak na le ży ga sić za rze wie ognia;
1. 6) wy ja śnia, jak na le ży ga sić odzież pa lą cą się na czło wie ku;
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1. 7) oma wia za sa dy za cho wa nia się pod czas wy pad ków i ka ta strof ko mu -
ni ka cyj nych, tech nicz nych i in nych;

1. 8) uza sad nia po trze bę prze ciw dzia ła nia pa ni ce.
3. Źró dła pro mie nio wa nia ją dro we go i je go skut ki. Uczeń:
1. 1) oma wia wpływ środ ków pro mie nio twór czych na lu dzi, zwie rzę ta, żyw -

ność i wo dę;
1. 2) wy mie nia spo so by za bez pie cza nia żyw no ści i wo dy przed ska że nia mi,
1. 3) wy ja śnia zna cze nie po jęć: od ka ża nie, dez ak ty wa cja, de zyn fek cja, de -

ra ty za cja;
1. 4) wy ja śnia, na czym po le ga ją za bie gi sa ni tar ne i spe cjal ne;
4. Ozna ko wa nie sub stan cji tok sycz nych na środ kach trans por to wych i ma -

ga zy nach. Uczeń:
1. 1) wy mie nia ro dza je zna ków sub stan cji tok sycz nych i miej sca ich eks po -

no wa nia;
1. 2) roz po zna je zna ki sub stan cji tok sycz nych na po jaz dach i bu dow lach;
1. 3) wy ja śnia za sa dy po stę po wa nia w przy pad ku awa rii in sta la cji che micz -

nej, środ ka trans por tu lub roz sz czel nie nia zbior ni ków z sub stan cja mi
toksycz ny mi;

1. 4) wy ko rzy stu je róż ne ma te ria ły na za stęp cze środ ki ochro ny dróg od de -
cho wych i skó ry.

5. Ostrze ga nie lud no ści o za gro że niach, alar mo wa nie. Uczeń:
1. 1) de fi niu je i roz po zna je ro dza je alar mów i sy gna łów alar mo wych;
1. 2) cha rak te ry zu je za sa dy za cho wa nia się lud no ści po ogło sze niu alar mu;
1. 3) umie za cho wy wać się w szko le po ogło sze niu alar mu.
6. Bez pie czeń stwo i pierw sza po moc. Uczeń:
1. 1) uza sad nia zna cze nie udzie la nia pierw szej po mo cy;
1. 2) oma wia za sa dy po stę po wa nia asep tycz ne go i bez piecz ne go dla ra tow -

ni ka;
1. 3) wzy wa od po wied nią po moc;
1. 4) roz po zna je sto pień za gro że nia oso by po szko do wa nej i wy ja śnia za sa -

dy bez piecz ne go po stę po wa nia w re jo nie wy pad ku;
1. 5) oma wia za sa dy za bez pie cze nia miej sca wy pad ku:
1. 6) wy ja śnia, jak na le ży udzie lać pierw szej po mo cy w wy pad ku dro go -

wym, pod czas ką pie li, za ła ma nia lo du, po ra że nia prą dem;
1. 7) oma wia spo sób wy no sze nia po szko do wa ne go ze stre fy za gro że nia;
1. 8) roz po zna je stan przy tom no ści, ba da od dech i tęt no;
1. 9) wy mie nia za gro że nia dla oso by nie przy tom nej;
1. 10) ukła da oso bę nie przy tom ną w po zy cji bez piecz nej;
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1. 11) wy ko nu je sa mo dziel nie re su scy ta cję krą że nio wo -od de cho wą;
1. 12) udzie la po mo cy oso bie po ra żo nej prą dem;
1. 13) wy ja śnia, dla cze go du ży krwo tok i wstrząs po ura zo wy za gra ża ją ży -

ciu;
1. 14) ta mu je krwo tok za po mo cą opa trun ku;
1. 15) udzie la po mo cy przy zła ma niach i zwich nię ciach;
1. 16) udzie la po mo cy przy za tru ciach po kar mo wych, le ka mi, ga za mi, środ -

ka mi che micz ny mi;
1. 17) oma wia skut ki dzia ła nia ni skiej i wy so kiej tem pe ra tu ry na or ga nizm

ludz ki;
1. 18) udzie la po mo cy oso bie po szko do wa nej przy opa rze niu ter micz nym

i che micz nym.
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Tre ści podręcznika

I. Za gro że nia cza su po ko ju

1. Głów ne za da nia ochro ny lud no ści i obro ny cy wil nej.
Na ro dzi ny i roz wój obro ny cy wil nej. Praw ne pod sta wy funk cjo no wa nia
obro ny cy wil nej w Rze czy po spo li tej Pol skiej. Ce le i za da nia obro ny cy wil -
nej w cza sie po ko ju i woj ny. Struk tu ra or ga ni za cyj na obro ny cy wil nej.

2. Za gro że nia spo wo do wa ne si ła mi przy ro dy.
Po wódź. La wi na. Bu rza. Mgła. Go ło ledź. Su sza. Mróz. Trzę sie nie zie mi.

3. Za gro że nia che micz ne
Nie bez piecz ne sub stan cje che micz ne. Za nie czysz cze nie śro do wi ska. Prze -

ciw dzia ła nie po wsta wa niu ska żeń che micz nych.

4. Za gro że nie po ża ro we
Przy czy ny po wsta wa nia po ża rów. Tra gicz ne skut ki po ża rów. Obo wiąz ki ad -
mi ni stra cji te re no wej i lud no ści w za kre sie za po bie ga nia po ża rom. Po stę po -
wa nie w przy pad ku po wsta nia po ża ru. Pod ręcz ny sprzęt ga śni czy. Ra to wa nie
lu dzi i dóbr z re jo nu po ża ru.

5. Za gro że nie po wo dzio we
Przy czy ny i ro dza je po wo dzi. Za po bie ga nie po wo dzi. Stop nie za gro że nia
po wo dzio we go. Ewa ku acja lud no ści. In dy wi du al na ochro na przed po wo -
dzią. Za opa try wa nie do tknię tych po wo dzią w wo dę i żyw ność. Wspo ma ga -
nie od bu do wy znisz czo nych go spo darstw.

6. Ka ta stro fy i wy pad ki
Kla sy fi ka cja ka ta strof. Przy czy ny ka ta strof i wy pad ków. Za sa dy za cho wa -
nia się pod czas  wy pad ków i ka ta strof. Ataki terrorystyczne na szkoły.

7. Za po bie ga nie pa ni ce 
Przy czy ny wy bu chu pa ni ki. Po stę po wa nie w przy pad ku wy bu chu pa ni ki.

8. Źró dła pro mie nio wa nia jądrowego i je go skut ki
Bio lo gicz ne skut ki na pro mie nio wa nia or ga ni zmu. Skut ki na pro mie nio wa -
nia zwie rząt. Ska że nie ro ślin. Ska że nie żyw no ści i wo dy. Za da nia władz pań -
stwo wych i sa mo rzą do wych oraz za cho wa nie się lud no ści w przy pad ku
ska żeń pro mie nio twór czych.
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9. Za bez pie cze nie żyw no ści i wo dy przed ska że nia mi
Izo la cja po miesz czeń. Opa ko wa nia żyw no ści. Za bez pie cze nie źró deł po bo -
ru wo dy i ujęć wod nych.

10. Li kwi da cja ska żeń i za ka żeń oraz szkod ni ków
Za bie gi sa ni tar ne. Za bie gi spe cjal ne. Za bie gi we te ry na ryj ne. De ra ty za cja.

11. Ozna ko wa nie sub stan cji 
Kla sy fi ka cja i ozna ko wa nie nie bez piecz nych sub stan cji che micz nych. Ozna -
ko wa nie miejsc prze cho wy wa nia sub stan cji nie bez piecz nych. Ozna ko wa nie
środ ków trans por tu. Po stę po wa nie w przy pad ku emi sji nie bez piecz nych sub -
stan cji che micz nych

12. Środ ki ochro ny przed ska że nia mi
Za stęp cze środ ki ochro ny dróg od de cho wych. Środ ki ochro ny sko ry.

13. Ostrze ga nie i alar mo wa nie lud no ści o za gro że niach
Ro dza je alar mów i ko mu ni ka tów ostrze gaw czych. Za cho wa nie się lud no ści
po ogło sze niu alar mu

II. Bez pie czeń stwo i pierw sza po moc

14. Zna cze nie udzie la nia pierw szej po mo cy
Bez po śred nie za gro że nie ży cia: utra ta przy tom no ści, brak od de chu, du ży
krwo tok, opa rze nia, ból w klat ce pier sio wej, tru ci zny, udar. Isto ta i ce le
udzie la nia pierw szej po mo cy.

15. Pod sta wo we za sa dy i psy cho lo gicz ne aspek ty udzie la nia pierw szej
po mo cy

Etycz ne i praw ne aspek ty udzie la nia pierw szej po mo cy. Na wią za nie kon -
tak tu z po szko do wa nym. Ni we lo wa nie lę ku. Współ pra ca z człon ka mi ro dzi -
ny i świad ka mi wy pad ku. Za pew nie nie sta łej opie ki.

16. Za pew nie nie bez pie czeń stwa
Upew nie nie się, czy sy tu acja jest bez piecz na. Uni ka nie za ka że nia. Prze no -
sze nie po szko do wa ne go w na głych wy pad kach. 

17. Oce na sta nu po szko do wa ne go
Oce na przy tom no ści po szko do wa ne go. Spraw dza nie od de chu. Kon tro la tęt -
na. Od wra ca nie po szko do wa ne go na ple cy. Po zy cja bez piecz na.
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18. We zwa nie kwa li fi ko wa nej po mo cy
Alar mo we nu me ry te le fo nu do służb dy żur nych. Treść we zwa nia te le fo nicz -
ne go.

19. Uci śnię cia klat ki pier sio wej i od de chy ra tow ni cze
Uci śnię cia klat ki pier sio wej. Od de chy ra tow ni cze. Uci śnię cia klat ki pier sio -
wej i od de chy ra tow ni cze.

20. Omdle nie
Isto ta omdle nia. Sche mat po stę po wa nia ra tow ni cze go. Po pra wa krą że nia
u po szko do wa ne go w po zy cji sie dzą cej.

21. Za dła wie nie
Ob ja wy za dła wie nia. Tech ni ki usu wa nia cia ła ob ce go z dróg od de cho wych.
Za dła wie nie u nie mow ląt i dzie ci.

22. Krwo to ki
Za gro że nia dla po szko do wa ne go. Uci śnię cia w miej scu krwa wie nia. Za sto -
so wa nie opa trun ku uci sko we go.

23. Krwa wie nie z no sa
Przy czy ny krwa wień z no sa. Sche mat po stę po wa nia ratowniczego.

24. Ra ny skó ry
Za ka że nia ran i ich ob ja wy. Opa tru nek ochron ny. Czyn no ści ra tow ni ka
w przy pad ku zra nie nia. Opa try wa nie ran z cia łem ob cym.

25. Opa rze nia
Za gro że nia dla po szko do wa ne go. Stop nie opa rzeń i ich ob ja wy. Czyn no ści
ra tow ni ka w przy pad ku opa rzeń.

26. Skut ki od dzia ły wa nia ni skiej tem pe ra tu ry na or ga nizm ludzki
Od mro że nia miej sco we i ich stop nie. Wy chło dze nie or ga ni zmu, je go przy -
czy ny i ob ja wy
Udzie la nie pierw szej po mo cy w przy pad ku od mro że nia. Za sa dy po stę po wa -
nia w przy pad ku wy chło dze nia or ga ni zmu.

27. Ura zy ko ści, mię śni i sta wów
Udzie la nie pierw szej po mo cy. Udzie la nie po mo cy przez oso by prze szko lo -
ne, gdy kwalifikowana po moc przy bę dzie ze znacz nym opóź nie niem.

28. Za tru cia
Za po bie ga nie za tru ciom. Udzie la nie pierw szej po mo cy.
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29. Uto nię cia
Za sa dy bez piecz nej ką pie li. Spo so by ra to wa nia (wy cią ga nia) tonącego.
Czyn no ści ra tow ni cze.

30. Za ła ma nie lo du
Cha rak te ry sty ka lo du. Bez pie czeń stwo na ta fli lo do wej. Udzie la nie po mo -
cy po szko do wa ne mu.

31. Wy pa dek ko mu ni ka cyj ny
Za bez pie cze nie po jaz du ra tow ni ka. Za pew nie nie bez pie czeń stwa w miej scu
zda rze nia. Udzie la nie pierw szej po mo cy.
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Prze wi dy wa ne osią gnię cia, ich kon tro la i oce na 

Re ali za cja pro ce su na ucza nia i ucze nia się po win na być pod po rząd ko wa -
na osią gnię ciu okre ślo nych ce lów każ dej jed nost ki lek cyj nej, a tak że opa no -
wa niu umie jęt no ści prak tycz nych i sto sow nych za cho wań.

Przy ję to tak so no mię ce lów (we dług B. Nie mier ki (1991), Ce le kształ ce -
nia (w) Sztuka na ucza nia, PWN), zgodnie z którą można wyróżnić na stę pu -
ją ce ka te go rie:

A – za pa mię ty wa nie wia do mo ści – ozna cza go to wość ucznia do przy po -
mnie nia pew nych ter mi nów, fak tów, praw, za sad dzia ła nia,

B – zro zu mie nie wia do mo ści – ozna cza, że uczeń po tra fi je upo rząd ko -
wać, stre ścić, uczy nić pod sta wą pro ste go wnio sko wa nia,

C – sto so wa nie wia do mo ści w sy tu acjach ty po wych – ozna cza opa no wa nie
przez ucznia umie jęt no ści prak tycz ne go po słu gi wa nia się wia do mo ścia mi,

D – sto so wa nie wia do mo ści w sy tu acjach pro ble mo wych – ozna cza opa -
no wa nie przez ucznia umie jęt no ści roz wią zy wa nia pro ble mów oraz świad -
czy o tym, że uczeń zna, ro zu mie i po tra fi za sto so wać wie dzę w sy tu acjach
nie ty po wych.

Kry te ria oce nia nia:
• oce na do pusz cza ją ca – speł nie nie wy ma gań ka te go rii A,
• oce na do sta tecz na – speł nie nie wy ma gań ka te go rii A i B,
• oce na do bra – speł nie nie wy ma gań ka te go rii A, B i C,
• oce na bar dzo do bra – speł nie nie wy ma gań ka te go rii A, B, C i D,
• oce na ce lu ją ca – speł nie nie wy ma gań ka te go rii A, B, C, i D, 
wy ko rzy sta nie wia do mo ści z in nych przed mio tów i zna czą ce osią gnię cia

w kon kur sach i za wo dach.
Na podstawie po wyż szych kry te riów są opra co wa ne Kar ty ćwi czeń.
Wy mie nio ne ka te go rie są upo rząd ko wa ne hie rar chicz nie (od A do D), co

ozna cza, że osią gnię cie ce lu wyż sze go jest tak że osią gnię ciem ce lu niż sze -
go. Wszyst kie kry te ria oce ny po win ny być zna ne uczniom

Prze wi dy wa ne osią gnię cia

Po zre ali zo wa niu te ma tów z dzia łu I „Za gro że nia cza su po ko ju”
uczeń po wi nien:

1. Głów ne za da nia ochro ny lud no ści i obro ny cy wil nej
A – wy mie nić pod sta wo we do ku men ty ONZ re gu lu ją ce funk cjo no wa nie

obro ny cy wil nej na świe cie,
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B – omó wić za sa dy praw ne funk cjo no wa nia ochro ny lud no ści i obro ny
cy wil nej w Rze czy po spo li tej Pol skiej,

C – skla sy fi ko wać pod sta wo we za da nia obro ny cy wil nej w cza sie po ko -
ju i woj ny,

D – do wieść, że za da nia obro ny cy wil nej zwią za ne z ochro ną lud no ści
ma ją cha rak ter  hu ma ni tar ny.

2. Za gro że nia spo wo do wa ne si ła mi przyrody
A – wy mie nić ro dza je za gro żeń na tu ral nych,
B – wy mie nić ro dza je za gro żeń na tu ral nych na te re nie swo je go mia sta

(po wia tu),
C – umieć zde fi nio wać po szcze gól ne za gro że nia spo wo do wa ne si ła mi na -

tu ry,
D – usta lić, któ re z tych za gro żeń są naj bar dziej nie bez piecz ne i dla cze -

go.
3. Za gro że nia che micz ne
A – wy mie nić głów ne przy czy ny za nie czysz cze nia śro do wi ska,
B – wie dzieć, co na zy wa my tok sycz ny mi środ ka mi prze my sło wy mi,
C – ro zu mieć po ję cie świa do mość eko lo gicz na i wie dzieć, jak ją kształ to -

wać,
D – za pro po no wać spo so by za po bie ga nia ska że niom che micz nym.
4. Za gro że nie po ża ro we
A – znać pod sta wo we przy czy ny po wsta wa nia po ża rów,
B – wy ja śnić, jak na le ży ga sić za rze wie ognia, 
C – wy ja śnić, jak na le ży ga sić odzież pa lą cą się na czło wie ku,
D – za pro po no wać dzia ła nia zmie rza ją ce do za po bie ga nia po wsta wa niu

po ża rów.
5. Za gro że nie po wo dzio we
A – wie dzieć, co to jest po wódź i wy mie nić jej ro dza je,
B – wy ja śnić, na czym po le ga ochro na przed po wo dzią,
C – wy ja śnić, co ozna cza ją po szcze gól ne stop nie za gro że nia po wo dzio -

we go,
D – za pro po no wać dzia ła nia zmie rza ją ce do in dy wi du al nej ochro ny

przed po wo dzią.
6. Ka ta stro fy i wy pad ki
A – wie dzieć, ja kie zda rze nia na zy wa my wy pad ka mi i ka ta stro fa mi,
B – omó wić pod sta wo we przy czy ny ka ta strof i wy pad ków,
C – za pro po no wać czyn no ści świad ka ka ta stro fy dro go wej,
D – za pro po no wać czyn no ści na wy pa dek ka ta stro fy bu dow la nej.
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7. Zapobieganie pa ni ce
A – wie dzieć, gdzie tkwią źró dła pa ni ki,
B – umieć okre ślić, kie dy wy stę pu ją mo men ty kry tycz ne w sfe rze za cho -

wań ludz kich,
C – przed sta wić moż li wo ści środ ków ma so we go prze ka zu w prze ciw dzia -

ła niu pa ni ce,
D – za pro po no wać czyn no ści w przy pad ku, gdy lu dzi ogarnia panika.
8. Źró dła pro mie nio wa nia jądrowego i je go skut ki
A – wie dzieć, co na zy wa my pro mie nio twór czo ścią i ko mu ona za gra -

ża,
B – omó wić wpływ środ ków pro mie nio twór czych na lu dzi, zwie rzę ta,

żyw ność i wo dę,
C – oce nić za gro że nie pro mie nio twór cze na te re nie swo je go po wia tu,
D – za pro po no wać dzia ła nie władz pań stwo wych i sa mo rzą do wych w sy -

tu acji wska zu ją cej na ska że nie pro mie nio twór cze.
9. Za bez pie cze nie żyw no ści i wo dy przed ska że nia mi
A – wy mie nić spo so by za bez pie cza nia żyw no ści i wo dy prze ska że nia -

mi,
B – przed sta wić czyn no ści, któ re na le ży wy ko nać, aby za bez pie czyć stud -

nię pom po wą,
C – oce nić wła ści wo ści ochron ne nie któ rych opa ko wań,
D – za pro po no wać czyn no ści, któ re na le ży wy ko nać, aby móc po bie rać

wo dę ze ska żo ne go du że go zbior ni ka wod ne go.
10. Li kwi da cja ska żeń i za ka żeń oraz szkod ni ków
A – wy ja śnić zna cze nie po jęć: od ka ża nie, de zyn fek cja i de ra ty za cja,
B – wy ja śnić na czym po le ga ją za bie gi sa ni tar ne i spe cjal ne,
C – przed sta wić zna cze nia po ję cia dez ak ty wa cja i pod sta wo we spo so by

jej wy ko ny wa nia,
D – za pro po no wać eta py de ra ty za cji i opi sać każ dy z nich.
11. Ozna ko wa nie sub stan cji
A – wy mie nić ro dza je zna ków sub stan cji tok sycz nych i miej sca ich eks -

po no wa nia,
B – wie dzieć, jak ozna cza się po jem ni ki i zbior ni ki sto so wa ne do prze -

cho wy wa nia nie bez piecz nych sub stan cji che micz nych,
C – roz po znać zna ki sub stan cji tok sycz nych na po jaz dach i bu dow lach,
D – wy ja śnić za sa dy po stę po wa nia w przy pad ku awa rii in sta la cji che -

micz nej, środ ka trans por tu lub roz sz czel nie nia zbior ni ków z sub stan -
cja mi tok sycz ny mi.
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12. Środ ki ochro ny przed skażeniami
A – wy mie nić pod sta wo we za stęp cze środ ki ochro ny dróg od de cho wych

i skó ry,
B – wie dzieć, przed ja ki mi sub stan cja mi chro nią one cał ko wi cie,
C – oce nić ma te ria ły, z któ rych są wy ko na ne po szcze gól ne przed mio ty

co dzien ne go użyt ku, pod ką tem wy ko rzy sta nia ich jako za stęp cze
środ ki ochro ny dróg od de cho wych i skó ry, 

D – skom ple to wać z przed mio tów co dzien ne go użyt ku ze staw środ ków
ochro ny skó ry.

13. Ostrze ga nie i alar mo wa nie lud no ści o zagrożeniach
A – wy mie nić ro dza je alar mów i sy gna łów alar mo wych,
B – umieć roz po znać po da wa ne sy gna ły alar mo we za po mo cą sy re ny,

gon gu i dzwo nów ko ściel nych,
C – wie dzieć, jak na le ży za cho wać się po usły sze niu alar mu,
D – umieć za cho wać się pod czas alar mu w szko le.

Po zre ali zo wa niu te ma tów z dzia łu II „Bez pie czeń stwo i pierw sza po -
moc” uczeń po wi nien:

14. Zna cze nie udzie la nia pierw szej po mo cy
A – wy mie nić pod sta wo we ce le udzie la nia pierw szej po mo cy,
B – wie dzieć, w ja kich sy tu acjach ma my do czy nie nia z bez po śred nim za -

gro że niem ży cia,
C – uza sad nić, dla cze go du ży krwo tok i wstrząs po ura zo wy uwa ża się

za stan bez po śred nie go za gro że nia ży cia,
D – uza sad nić, dla cze go jest niezbędna zna jo mość za sad i umie jęt no ści

udzie la nia pierw szej po mo cy jest  w spo łe czeń stwie.
15. Pod sta wo we za sa dy i psy cho lo gicz ne aspek ty udzie la nia pierw szej

po mo cy
A – wy mie nić etycz ne aspek ty udzie la nia pierw szej po mo cy,
B – przed sta wić pod sta wo we za sa dy udzie la nia pierw szej po mo cy,
C – scha rak te ry zo wać for my współ pra cy ra tow ni ka z ro dzi ną po szko do -

wa ne go i świad ka mi wy pad ku,
D – umieć za pew nić sta łą opie kę po szko do wa ne mu.
16. Za pew nie nie bez pie czeń stwa
A – wie dzieć, na czym po le ga za bez pie cze nie miej sca wy pad ku,
B – omó wić spo sób wy no sze nia po szko do wa ne go ze stre fy za gro że nia,
C – wie dzieć, w ja ki spo sób uni kać za ka że nia,
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D – omó wić za sa dy za pew nie nia bez pie czeń stwa pod czas po ża ru bu dyn -
ku, po ra że nia prą dem elek trycz nym i wy pad ku ko mu ni ka cyj ne go.

17. Oce na sta nu po szko do wa ne go
A – wie dzieć, w ja ki spo sób na wią zać kon takt z po szko do wa nym le żą -

cym nie ru cho mo bez po śred nio na pod ło żu,
B – wie dzieć, co na le ży zro bić, gdy po szko do wa ny za re agu je na pró by

na wią za nia z nim kon tak tu,
C – umieć udroż nić dro gi od de cho we po szko do wa ne go i uło żyć go w po -

zy cji bez piecz nej,
D – umieć oce nić od dech po szko do wa ne go.
18. We zwa nie kwa li fi ko wa nej po mo cy
A – wiedzieć, jak we zwać kwa li fi ko wa ną po mo c,
B – wie dzieć, w ja kich sy tu acjach wzy wa się po moc na tych miast po przy -

by ciu do re jo nu wy pad ku,
C – we zwać od po wied nią po moc do kon kret ne go wy pad ku,
D – uza sad nić, dla cze go po da nie peł ne go za kre su in for ma cji o ro dza ju

wy pad ku, miej scu zda rze nia oraz sta nie po szko do wa ne go jest tak
waż ne dla je go dal sze go le cze nia.

19. Uci śnię cia klat ki pier sio wej i od de chy ra tow ni cze
A – wy mie nić pod sta wo we pa ra me try pod czas wy ko ny wa nia re su scy ta cji

krą że nio wo -od de cho wej (głę bo kość uci sku, czę sto tli wość, czas uci -
sku i zwol nie nia uci sku, czas wdmu chi wa nia, sto su nek uci śnięć
do od de chów ra tow ni czych),

B – wie dzieć, w któ rym mo men cie ak cji ra tow ni czej ra tow nik przy stę pu -
je do re su scy ta cji krą że nio wo -od de cho wej,

C – omó wić czyn no ści wy ko ny wa ne przez ra tow ni ka pod czas uci ska nia
klat ki pier sio wej i od de chów ratowniczych, 

D – wy ko nać sa mo dziel nie re su scy ta cję krą że nio wo -od de cho wą.
20. Omdle nie
A – wy mie nić pod sta wo we przy czy ny omdle nia,
B – wy mie nić za gro że nia dla po szko do wa ne go nie przy tom ne go,
C – omó wić czyn no ści ra tow ni ka w sy tu acji, gdy omdla ły po szko do wa -

ny od zy skał przy tom ność,
D – umieć udzie lić po mo cy omdla łe mu.
21. Za dła wie nie
A – wy mie nić ro dza je za dła wie ń,
B – wie dzieć, ja kie za gro że nia dla po szko do wa ne go po wo du je za dła wie -

nie,
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C – przed sta wić sche mat po stę po wa nia ra tow ni ka w przy pad ku za dła wie -
nia,

D – umieć udzie lić pierw szej po mo cy oso bie za dła wio nej.
22. Krwo to ki
A – wie dzieć, jak rozpoznać krwo tok,
B –wie dzieć, kie dy do cho dzi do wstrzą su krwo tocz ne go,
C – opi sać spo so by ta mo wa nia krwo to ków
D – umieć za ta mo wać krwo tok za po mo cą uci sku w miej scu krwa wie nia

i opa trun ku uci sko we go.
23. Krwa wie nie z no sa
A – wy mie nić naj czę ściej wy stę pu ją ce przy czy ny krwo to ku z no sa,
B – wie dzieć, w ja kich przy pad kach po szko do wa ny po wi nien skon tak to -

wać się z le ka rzem,
C – przed sta wić sche mat po stę po wa nia ra tow ni cze go,
D – umieć udzie lić pierw szej po mo cy w przy pad ku krwa wie nia z no sa.
24. Ra ny skó ry
A – wy mie nić za gro że nia spo wo do wa ne przez ra ny,
B – omó wić za sa dy po stę po wa nia asep tycz ne go i bez piecz ne go dla ra -

tow ni ka,
C – umieć udzie lić po mo cy po szko do wa ne mu w przy pad ku ran koń czyn

i gło wy,
D – umieć udzie lić po mo cy po szko do wa ne mu w przy pad ku ra ny z cia -

łem ob cym.
25. Opa rze nia
A – wie dzieć, ja kie za gro że nia po wo du ją opa rze nia,
B – umieć udzie lić po mo cy oso bie po ra żo nej prą dem elek trycz nym,
C – umieć udzie lić po mo cy po szko do wa ne mu przy opa rze niach ter micz -

nych,
D – umieć udzie lić po mo cy po szko do wa ne mu przy opa rze niach che micz -

nych.
26. Skut ki od dzia ły wa nia ni skiej tem pe ra tu ry na or ga nizm ludz ki
A – wy mie nić czyn ni ki sprzy ja ją ce od mro że niom i wy chło dze niu or ga -

ni zmu,
B – omó wić skut ki dzia ła nia ni skiej tem pe ra tu ry na or ga nizm ludz ki,
C – przed sta wić sche mat po stę po wa nia ra tow ni cze go w przy pad ku od -

mro że nia np. mał żo win usznych,
D – umieć udzie lić po mo cy w przy pad ku od mro że nia koń czyn i wy chło -

dze nia or ga ni zmu.
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27. Ura zy ko ści, mię śni i sta wów
A – wy mie nić pod sta wo we ura zy ko ści, mię śni i sta wów,
B – za pro po no wać sche mat po stę po wa nia ra tow ni cze go w przy pad ku po -

dej rze nia ura zu gło wy, szyi i ple ców,
C – umieć udzie lać pierw szej po mo cy przy skrę ce niach,
D – umieć udzie lić pierw szej po mo cy przy zła ma niach i zwich nię ciach.
28. Za tru cia
A – wie dzieć, ja ki mi dro ga mi mo że na stą pić za tru cie or ga ni zmu,
B – wie dzieć, jak za po bie gać za tru ciom po kar mo wym, le ka mi, po łknię ty -

mi środ ka mi che micz ny mi i przez dro gi od de cho we,
C – umieć udzie lić pierw szej po mo cy przy za tru ciach spa li na mi w ga ra -

żu,
D – umieć udzie lić pierw szej w przypadku za truć po kar mo wych, le ka mi,

ga za mi i środ ka mi che micz ny mi.
29. Uto nię cia
A – wy mie nić eta py to nię cia,
B – wie dzieć ja kie są przy czy ny uto nię cia,
C – wy ja śnić, jak na le ży udzie lać pierw szej po mo cy tonącemu,
D – umieć udzie lić pierw szej po mo cy po szko do wa ne mu to ną ce mu po wy -

cią gnię ciu go na brzeg.
30. Za ła ma nie lo du
A – wie dzieć, kie dy po kry wa lo do wa jest do sta tecz nie bez piecz na,
B – wie dzieć, ja kie są za sa dy bez piecz ne go za cho wa nia się na po kry wie

lo do wej,
C – wy ja śnić, jak na le ży udzie lać pierw szej po mo cy pod czas za ła ma nia

lo du,
D – umieć po stę po wać z po szko do wa nym, któ re go wy cią gnię to na brzeg

po za ła ma niu się lo du.
31. Wy pa dek ko mu ni ka cyj ny
A – wy mie nić fa zy udzie la nia pierw szej po mo cy pod czas wy pad ku dro -

go we go,
B – umieć za bez pie czyć po jazd ra tow ni ka, udzie la ją ce go pierw szej po -

mo cy pod czas wy pad ku dro go we go,
C – wy ja śnić, w ja ki spo sób na le ży udzie lić pierw szej po mo cy w wy pad -

ku dro go wym,
D – umieć ewa ku ować po szko do wa ne go, któ ry nie od dy cha i udzie lić mu

pierw szej po mo cy.
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Uwagi o re ali za cji pro gra mu na ucza nia

Kon tro la i oce na osią gnięć uczniów

Sys te ma tycz na, me to dycz na kon tro la i oce na na by tych przez uczniów
wia do mo ści i umie jęt no ści oraz pro ce su kształ to wa nia się ich po staw sta no -
wi waż ne ogni wo pro ce su dy dak tycz no -wy cho waw cze go.

Przed mio tem oce ny uczniów jest za kres wie dzy i umie jęt no ści uczniów,
a w szcze gól no ści ogól na zna jo mość fak tów, wi docz ne po stę py w na uce,
ogól ny roz wój umy sło wy, in te li gen cja oso bi sta, za in te re so wa nia, umie jęt -
ność wy ko rzy sta nia teo rii w prak ty ce, zdol ność sa mo dziel ne go my śle nia
i dzia ła nia oraz umie jęt ność roz wią zy wa nia pro ble mów.

Pod sta wo wy mi me to da mi kon tro li i oce ny wy ni ków na ucza nia przed mio -
tu edu ka cja dla bez pie czeń stwa są: py ta nia ust ne, pra ce pi sem ne i ćwi cze nia
prak tycz ne.

Wy po wie dzi ust ne po zwa la ją spraw dzić, czy uczeń ro zu mie tre ści na -
ucza nia, po tra fi wy cią gać wła ści we wnio ski i roz wią zy wać pro ble my w kon -
kret nych sy tu acjach. Uczeń po wi nien for mu ło wać od po wie dzi w spo sób
zwię zły, uży wa jąc przy ję tej ter mi no lo gii.

Pra ce pi sem ne mo gą mieć cha rak ter tzw. kart ków ki, spraw dzia nu, kla -
sów ki lub te stu dy dak tycz ne go. Po le ga ją one na pi sem nym spraw dze niu wia -
do mo ści i umie jęt no ści wszyst kich uczniów w kla sie za po mo cą
iden tycz nych za zwy czaj py tań. Róż nią się od sie bie je dy nie za kre sem spraw -
dza ne go ma te ria łu na ucza nia. Kart ków ka obej mu je prze waż nie ostat nią lek -
cję, spraw dzian – do 3 te ma tów, a kla sów ka okre ślo ną część ma te ria łu
na ucza nia. Test dy dak tycz ny róż ni się od wy mie nio nych form prac pi sem -
nych tym, że za war te w nim py ta nia są z re gu ły py ta nia mi za mknię ty mi,
ogra ni cza ją cy mi swo bo dę wy po wie dzi ucznia. Naj czę ściej sto so wa ny mi pi -
sem ny mi spraw dzia na mi wia do mo ści są te sty: luk, wy bo ru, sys te ma ty za cji,
iden ty fi ka cji i pro ble mo wy. Ana li za prac pi sem nych, zwłasz cza ana li za pro -
wa dzo na w for mie ta be la rycz ne go ze sta wie nia po peł nio nych przez uczniów
błę dów, ujaw nia obok nie do stat ków w opa no wa niu ma te ria łu tak że błę dy
ty po we dla uczniów da nej kla sy. Zna jo mość tych dwóch ka te go rii błę dów
po zwo li za sto so wać dzia ła nia ko rek tyw ne.

Kon tro la czyn no ści prak tycz nych czę sto da je lep sze wy obra że nie o re -
zul ta tach na ucza nia niż in ne me to dy kon tro li. Obej mu je ona m.in. po słu gi -
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wa nie się sprzę tem ga śni czym, za stęp czy mi środ ka mi ochro ny dróg od de -
cho wych i skó ry oraz udzie la nie po mo cy przed me dycz nej.

Ob ser wa cję bie żą cą pro wa dzi się pod czas każ dej lek cji w ce lu po zna nia
wa run ków pra cy uczniów, ich zdol no ści, po stę pów, za cho wa nia, moż li wo -
ści i spo so bów dzia ła nia w okre ślo nych sy tu acjach. Wzbo ga ca ona i uści śla
wy obra że nia na uczy cie la o uczniach, ich wia do mo ściach, umie jęt no ściach,
po glą dach i prze ko na niach.

Uwa gi o re ali za cji programu nauczania

Pro gram po wi nien być zre ali zo wa ny w cią gu jed ne go ro ku, naj le piej
w dru giej kla sie. W kształ to wa niu po żą da ne go za an ga żo wa nia uczniów
i osią ga niu wy so kich wy ni ków bar dzo po moc ne są ak ty wi zu ją ce me to dy na -
ucza nie (np. de ba ta, dys ku sja, in sce ni za cja, me to da sy tu acyj na, na ucza nie
pro ble mo we) i środ ki dy dak tycz ne/ m.in. plan sze, wy kre sy, fo lio gra my, prze -
źro cza, frag men ty fil mów). 

I. Za gro że nia cza su po ko ju 

Od kie dy po ja wi ło się ży cie na na szej pla ne cie, za miesz ku ją cej ją lud no -
ści to wa rzy szy ły roż ne go ro dza ju zja wi ska przy rod ni cze, ka ta stro fy i wy -
pad ki. Szcze gól ny ich wzrost ob ser wu je się w ubie głym stu le ciu, wsku tek
szyb kie go roz wo ju na uki i tech ni ki oraz zwią za nych z ni mi ta kich dzie dzin,
jak: ener ge ty ka, ko mu ni ka cja, bu dow nic two, prze mysł che micz ny.

Nie któ rym za gro że niom, choć moż na je wcze śniej roz po znać po po prze dza -
ją cych je symp to mach, czło wiek nie mo że się sku tecz nie prze ciw sta wić. In ne
moż na zmi ni ma li zo wać, od po wied nio za bez pie cza jąc się przed ich skut ka mi.

Za po zna jąc uczniów z ro dza ja mi po ten cjal nych za gro żeń, na le ży wska zać
ich źró dła, metody prze ciw dzia ła nia ich po wsta wa niu oraz za sa dy po stę po -
wa nia w przy pad ku ich wy stą pie nia i po ustą pie niu.

Uka zu jąc przy czy ny za gro żeń dla środowiska przyrodniczego, na le ży pod -
kre ślić, że znacz na ich część jest. na stęp stwem bez tro skiej dzia łal no ści czło -
wie ka. Ce lo we jest uświa do mie nie uczniom ro li spo łecz nej świa do mo ści
za gro żeń oraz moż li wo ści dzia łań proeko lo gicz nych na ma łą i du żą ska lę.

Przy go to wu jąc uczniów do dzia ła nia w sy tu acji wystąpienia za gro żeń, na -
le ży rów nież za po znać ich z psy cho lo gicz ny mi skut ka mi sy tu acji kry zy so -
wych, a mia no wi cie z pa ni ka. Szcze gól nie wy eks po no wa ne po win ny być
przy czy ny pa ni ki oraz po stę po wa nie w przy pad ku jej wy bu chu. 
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W to ku re ali za cji ko lej nych te ma tów na le ży prze ka zać wia do mo ści do ty -
czą ce: li kwi da cji ska żeń i za ka żeń, ewa ku acji oraz ra to wa nia lu dzi i dóbr
z re jo nu po ża ru, bu dow li ochron nych, oraz ochro ny lud no ści przed skut ka -
mi po wo dzi. Ugrun to wa niu tych wia do mo ści do brze słu ży zor ga ni zo wa nie
wy ciecz ki do obiek tów obro ny cy wil nej.

Wpro wa dze niem do te go blo ku jest uświa do mie nie uczniom, roli obro ny
cy wil nej w sys te mie obron nym pań stwa. Na le ży wy eks po no wać ce le, ska lę
za dań i róż no rod ność nie zbęd nych przed się wzięć re ali zo wa nych przez obro -
nę cy wil ną.

Te ma tem za my ka ją cym ten dział mo że być re ali za cja tre ści z za kre su
ostrze ga nia i alar mo wa nia lud no ści o za gro że niach. Wy ko rzy stu jąc ręcz ną
sy re nę alar mo wą na le ży wy emi to wać okre ślo ne sy gna ły i omó wić za sa dy
po stę po wa nia po ich ogło sze niu (w do mu, szko le, na uli cy, w po lu itd.).

Na le ży pa mię tać, że w tym dzia le trze ba na uczyć wie lu umie jęt no ści prak -
tycz nych, ta kich jak np. po słu gi wa nie się pod ręcz ny mi środ ka mi ochro ny
dróg od de cho wych i skó ry, pod ręcz nym sprzę tem ga śni czym i ewa ku acja
po szko do wa nych z pło ną ce go bu dyn ku.

Re ali za cja po wyż szych te ma tów po win na uświa do mić uczniom ko niecz -
ność wspól nych dzia łań or ga nów wła dzy pań stwo wej, sa mo rzą dów te ry to -
rial nych, przed się biorstw, sił po li tycz nych, or ga ni za cji spo łecz nych
i oby wa te li. Na le ży tak że wy eks po no wać hu ma ni tar ną ro lę obro ny cy wil -
nej, a tak że zin te gro wa nie jej dzia łań z dzia ła nia mi in nych ogniw sys te mu
obron ne go, a przede wszyst kim z si ła mi zbroj ny mi.

II. Bez pie czeń stwo i pierw sza po moc

Nie szczę śli wy wy pa dek mo że zda rzyć się czło wie ko wi o każ dej po rze
dnia i no cy, w trud no do stęp nym miej scu, po ło żo nym da le ko od sie dzib ludz -
kich i pla có wek służ by zdro wia, pod czas wy ko ny wa nia obo wiąz ków służ -
bo wych lub pod czas wy po czyn ku – sło wem wszę dzie. Z da nych
sta ty stycz nych wy ni ka, że licz ba nie szczę śli wych wy pad ków wzra sta wprost
pro por cjo nal nie do roz wo ju cy wi li za cyjnego.

W za stra sza ją cym tem pie ro śnie licz ba wy pad ków dro go wych. W Pol sce
co ro ku w wy pad kach ko mu ni ka cyj nych gi nie po nad 7 tys. osób (ty le miesz -
kań ców ma ma łe mia stecz ko). Co dzien nie tra ci ży cie oko ło 20 osób (w tym
jed no dziec ko), a po nad 200 zo sta je ran nych.

Za gro że nia cza su po ko ju zmu sza ją do szko le nia ca łe go spo łe czeń stwa,
szcze gól nie dzie ci i mło dzie ży, w udzie la niu pierw szej po mo cy. Tym umie -
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jęt no ściom nada no wy so ką ran gę w ni niej szym pro gra mie (ok. 57 % cza su
prze zna czo ne go na edu ka cję dla bez pie czeń stwa).

Re ali zyjąc te ma ty z te go dzia łu, na le ży wy ko rzy stać tre ści przy swo jo ne
przez uczniów z in nych przed mio tów na ucza nia (m.in. z bio lo gii, che mii,
fi zy ki) ja ko pod bu do wę szko le nia w za kre sie udzie la nia pierw szej po mo cy
oraz stan dar dy przy ję te w kra jach Unii Eu ro pej skiej.

W przy pad kach utra ty przy tom no ści, za trzy ma nia od dy cha nia i krą że nia
lub du żych krwo to ków o lo sie po szko do wa ne go de cy du ją pierw sze mi nu ty
po wy pad ku, dla te go na le ży wy czu lić uczniów, aby przy każ dym ura zie
i cho ro bie kon tro lo wa li czyn no ści ży cio we po szko do wa ne go. 

Pod sta wo wym za da niem na ucza nia te go dzia łu jest wy ro bie nie sa mo dziel -
no ści po stę po wa nia ucznia (po prze szko le niu ra tow ni ka) w cza sie udzie la -
nia pierw szej po mo cy. Za da nie to zo sta nie wy ko na ne, je że li ukształ tu je my
u uczniów umie jęt no ści i na wy ki:

a) szyb kiej oce ny sy tu acji,
b) za pew nie nia bez pie czeń stwa w miej scu wy pad ku,
c) kon tro li pod sta wo wych czyn no ści ży cio wych,
d) roz po zna wa nia ura zów i cho rób na pod sta wie ich ob ja wów. 
e) wła ści we go i ter mi no we go wzy wa nia kwa li fi ko wa nej po mo cy,
f) wy ko ny wa nia nie zbęd nych za bie gów ra tow ni czych oraz
g) wła ści wej opie ki nad po szko do wa nym do cza su przy by cia służb me -

dycz nych.
Bar dzo po moc ne jest na ucze nie postępowania ratowniczego zgod nie

z usta lo ny mi sche ma ta mi.
Pod sta wo wą me to dą na ucza nia po win ny być ćwi cze nia prak tycz ne w ma -

łych gru pach, po prze dzo ne nie zbęd ny mi in for ma cja mi teo re tycz ny mi. Tre -
ści teo re tycz ne nie mo gą jed nak zdo mi no wać lek cji. Ćwi cze nia po win ny być
osa dzo ne w wa run kach rze czy wi stych, spo ty ka nych pod czas wy pad ków,
awa rii, wy cie czek i bi wa ków, prac do mo wych, rol nych itp. Nie zmier nie waż -
ną czyn no ścią na uczy cie la jest od po wied nie, re ali stycz ne przy go to wa nie
miej sca zda rze nia oraz po zo ran ta.

Aby na uczyć udzie la nia pierw szej po mo cy, nie zbęd ne jest od po wied nie
wy po sa że nie pra cow ni w środ ki opa trun ko we i sprzęt, w tym szcze gól nie
fan to my, w przy rzą dy wska zu ją ce po praw ność wy ko na nia okre ślo nych czyn -
no ści oraz środ ki po zo ra cji ura zów i cho rób.

Uzu peł nie niem i roz sze rze niem wie dzy i umie jęt no ści uczniów zdo by wa -
nych pod czas lek cji po win no być uczestnictwo w kół kach pierw szej po mo -
cy PCK oraz udział dru żyn szkol nych w za wo dach ra tow ni czych.
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Wy kaz pod sta wo wych po mo cy
i środ ków dy dak tycz nych nie zbęd nych

do re ali za cji tre ści na ucza nia

W za leż no ści od li czeb no ści kla sy (gru py) i kon cep cji pro wa dzo nej lek -
cji na uczy ciel po wi nien zgro ma dzić od po wied nią licz bę po mo cy i środ ków
dy dak tycz nych. 
1. Środ ki słow ne: 

– pod ręcz ni ki
– karty do ćwi czeń
– opra co wa nia zwią za ne te ma tycz nie z lek cją

2. Środ ki wzro ko we:
– prze kro je ana to micz ne, np. gło wy ludz kiej
– ta bli ce po glą do we
– sche ma ty
– wy kre sy
– fo lio gra my
– ty po we ze sta wy środ ków po zo ra cji

3. Me cha nicz ne środ ki wzro ko we:
– apa rat fo to gra ficz ny
– gra fo skop
– dia skop
– epi skop
– ka me ra fil mo wa
– kom pu ter

4. Środ ki słu cho we:
– ma gne to fon
– fil my dźwię ko we
– ma gne to wid
– sy re na ręcz na

5. Sprzęt:
– re spi ra tor prze my sło wy
– tor ba sa ni tar na
– opa ski (ban da że)
– ban da że ela stycz ne
– kom pre sy róż nych roz mia rów
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– wa ta i wa ta ce lu lo zo wa
– chu s ty trój kąt ne
– fan to my róż nych ty pów
– ma secz ki do sztucz ne go od dy cha nia, w tym do na uki na  fan to mach
– rę ka wicz ki ochron ne róż nych ty pów
– ko ce ter mo ochron ne (prze ciw wstrzą so we)
– opa trun ki sa mo przy lep ne
– opa trun ki co do fix roż nych roz mia rów
– sprzęt opa trun ko wy (no życz ki, ostrze skal pelra, pin ce ta)
– agraf ki lub za pin ki do ban da ży
– opa trun ki oso bi ste
– środ ki do od ka ża nia fan to mów
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