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I. PODSTAWA PRAWNA 

 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 
z późniejszymi zmianami). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów i słuchaczy a szkołach publicznych (Dz. U. 2015.843 ze zmianami). 

3. Statut VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 
w Radomiu – rozdział V – Ocenianie Wewnątrzszkolne. 

4. Program nauczania przedmiotu ratownictwo autorstwa p. Doroty Hebdzyńskiej, 
oparty na podstawie programowej przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. 
W szkolnym zestawie programów nauczania widnieje pod numerem: 
RM2/2017/2018. 

 

II. CELE EDUKACYJNE 

 

 zdobycie przez uczniów wiedzy teoretycznej dotyczącej najczęstszych 
przypadków zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego, zarówno u dorosłych jak 
i u dzieci, 

 nabycie praktycznych umiejętności wykonywania resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej, z użyciem defibrylatora, 

 kształtowanie wśród uczniów właściwej postawy etycznej 
w podejmowanych czynnościach ratunkowych, 
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 ścisła korelacja z biologią w zakresie znajomości fizjologii i anatomii 
człowieka. 

 

III. CELE OCENIANIA 

 

a) Wdrażanie do systematycznej pracy i samooceny.  
b) Określenie stopnia opanowania wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu 
ratownictwa medycznego.  
c) Wspieranie szkolnej kariery uczniów i ich motywowanie.  
d) Oddziaływanie na uczniów najzdolniejszych, ale także słabych oraz 
przeciętnych, których w szkole jest najwięcej.  
e) Dostarczanie rodzicom i uczniom informacji o poziomie osiągnięć 
edukacyjnych i postępach w tym zakresie oraz indywidualnych potrzebach.  
f) Dostarczenie nauczycielom informacji o poziomie osiągnięć edukacyjnych 
i postępach tym zakresie.  
g) Ustalenie oceny śródrocznej i rocznej.  

 

 

II. OGÓ LNE KRYTERIA OCENY 

 

Wymagania podstawowe (P) obejmują wiadomości i umiejętności potrzebne w życiu 
codziennym, stosunkowo łatwe i niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym 
poziomie kształcenia. Są to wymagania na ocenę dopuszczającą, jeśli zostały 
spełnione w co najmniej 40%, dostateczną, jeśli zostały spełnione w 60%. 
Uczeń potrafi: 
- definiować podstawowe pojęcia związane z tematem lekcji, 
- rozpoznawać zaburzenia podstawowych funkcji życiowych organizmu 
- scharakteryzować czynności doraźne ratujące życie, 
- scharakteryzować przyczyny nagłych zasłabnięć, 
- udzielić pomocy w przypadku omdlenia, 
- wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową przez 1 osobę u osoby dorosłej, 
dziecka i niemowlęcia, 
- scharakteryzować podstawowe rodzaje ran oraz sposoby ich zabezpieczania, 
- stosować podstawowe zasady opatrywania ran, 
- scharakteryzować rodzaje i niebezpieczeństwo krwotoków, 
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- zatamować krwotok zewnętrzny, 
- zastosować opatrunek uciskowy, 
- ułożyć poszkodowanego w odpowiedniej pozycji, 
- udzielić pomocy w przypadku złamania, zwichnięcia lub skręcenia, 
- przeciwdziałać rozwojowi wstrząsu, 
- scharakteryzować stopnie oparzeń,  
- udzielić pierwszej pomocy w przypadku oparzeń termicznych, 
- udzielić pomocy w przypadku odmrożenia, 
- scharakteryzować rodzaje oparzeń, 
- udzielić pierwszej pomocy w zależności od rodzaju oparzenia, 
- scharakteryzować najczęstsze przyczyny zatruć, 
- udzielić pomocy ugryzionemu przez zwierzę, w przypadku użądlenia, 
- omówić sposoby postępowania podczas usuwania ciał obcych, 
- posługiwać się chustą trójkątną podczas opatrywania ran i unieruchomienia złamań, 
-zademonstrować podstawowe techniki podnoszenia, przenoszenia 
poszkodowanych, 
Wymagania ponad podstawowe  (PP) obejmują wiadomości i umiejętności złożone, 
mające zastosowanie w sytuacjach typowych i problemowych, przydatne ale nie 
niezbędne na wyższych poziomach kształcenia. Są to wymagania na stopień dobry 
i bardzo dobry.  
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował 75% wymagań podstawowych + 50% 
wymagań ponad podstawowych. 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował 90% wymagań podstawowych 
+ 75% wymagań ponad podstawowych. 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował 100% wymagań podstawowych 
oraz za zaangażowanie na lekcjach, skończone kursy PP, udział w olimpiadzie PCK, 
Mistrzostwach PP, wykonane pozoracje. 
Uczeń potrafi: 
- postępować wg etapów udzielania PP, 
- omówić zasady udzielania PP, 
- wymienić dokumenty traktujące o PP, 
- uzasadnić, że prawidłowy meldunek może mieć istotne znaczenia dla ratowania 
życia poszkodowanego, 
- prawidłowo wykonać RKO osoby dorosłej w dwie osoby, dziecka i niemowlęcia, 
- prowadzić RKO z użyciem defibrylatora, 
- zastosować pozycję bezpieczną i odwrócić poszkodowanego leżącego na brzuchu – 
gdy zachodzi taka potrzeba – na plecy, 
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- rozpoznać krwawienia na podstawie objawów pośrednich, 
- uzasadnić,, że krwotoki i silne krwawienia stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia, 
- przeciwdziałać rozwojowi wstrząsu, 
- omówić podstawowe przyczyny urazów kostno-stawowych, 
- rozróżnić na podstawie charakterystycznych objawów rodzaje urazów 
kostno-stawowych, 
- unieruchomić złamanie skomplikowane, 
- ocenić głębokość oparzenia na podstawie objawów, 
- scharakteryzować rodzaje zagrożeń towarzyszących rozległym oparzeniom lub 
odmrożeniom, 
- ocenić stopień odmrożenia na podstawie objawów miejscowych, 
- uzasadnić, że w przypadku urazów termicznych znajomość zasad postępowania 
ratowniczego skutecznie ratuje życie, 
- scharakteryzować rodzaje zagrożeń występujących podczas udzielania pomocy, 
- określić ogólne zasady postępowania w przypadku oparzeń wymagających 
szczególnej troski, 
- rozpoznać zatrucie na podstawie typowych objawów i określić zakres pierwszej 
pomocy, 
- scharakteryzować poszczególne rodzaje ran kąsanych, 
- udzielić pomocy w przypadku ukąszenia przez żmiję, 
- prawidłowo postępować w chorobach układu krążenia, drgawek, omdleń, 
- zastosować prawidłowo chwyt Heimlicha, 
- uzasadnić, że niewłaściwie udzielona pomoc może stanowić dodatkowe zagrożenia 
zdrowia lub życia człowieka, 
- wyjaśnić zastosowanie poszczególnych materiałów opatrunkowych, 
- uzasadnić, że umiejętne opatrywanie urazów łagodzi ból i sprzyja gojeniu się ran, 
- ułożyć poszkodowanego w zależności od umiejscowienia ran, 
- zna sposoby ewakuacji poszkodowanego. 

 

III. SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIAGNIĘĆ EDUKACYJNYCH 

 

Formy aktywności. 
1. Odpowiedź ustna:  

pozwalająca na dokładne sprawdzenie wiadomości i umiejętności oraz 
natychmiastową korektę ewentualnych błędów ucznia. 
a) częstotliwość  – według uznania nauczyciela, 
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b) zakres – trzy ostatnie tematy, 
c) zasada przeprowadzania – bez zapowiedzi, 
d) kryteria oceny – poprawność użytej terminologii, poprawność merytoryczna, 
wg wymagań edukacyjnych, 
e) poprawiania otrzymanych ocen nie przewiduje się.  
 

2. Kartkówka:  
krótki sprawdzian pisemny, pozwalający ocenić stopień przyswojenia 
wiadomości i umiejętności.  
a) czas trwania – 5 – 10 min.,  
b) częstotliwość  – według uznania nauczyciela, 
c) zakres – trzy ostatnie tematy, 
d) zasada przeprowadzania – bez zapowiedzi,  
e) kryteria oceny – poprawność odpowiedzi, 
f) poprawiania otrzymanych ocen nie przewiduje się. 
 

3. Sprawdzian:  
Samodzielna, pisemna praca ucznia, całogodzinna, pozwalająca ocenić stopień 
przyswojenia wiadomości i umiejętności z zakresu działu. 
a) czas trwania – do 40 min, 
b) częstotliwość  – po skończonym dziale lub działach tematycznych, 
c) zakres – przerabiany dział, 
d) zasada przeprowadzania – zapowiedź co najmniej 1 tydzień przed terminem 
pisania, wpisana w terminarzu w dzienniku elektronicznym, 
e) kryteria oceny – poprawność odpowiedzi, metoda rozwiązania, poprawność 
użytej terminologii, 
f) uczeń ma możliwość jednorazowej poprawy oceny niedostatecznej w terminie 
i formie ustalonej przez nauczyciela, 
g) uczeń nieobecny na sprawdzianie powinien napisać sprawdzian w terminie 
ustalonym z nauczycielem,  
h) uczeń, który korzysta podczas sprawdzianu z niedozwolonych form 
(np. telefon komórkowy, zeszyt, własne notatki) otrzymuje ocenę niedostateczną 
bez możliwości poprawy.  
 

4. Ćwiczenie praktyczne z udzielania pierwszej pomocy: 
a) częstotliwość  – według uznania nauczyciela, 
b) zakres – ćwiczenia praktyczne wypracowane na lekcjach, 
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d) kryteria oceny –poprawność wykonania wszystkich wykonywanych czynności 
zgodnie z procedurą,  
e) wymagana jest poprawa oceny niedostatecznej w terminie i formie ustalonej 
przez nauczyciela. 
 

5. Praca domowa: 
Pisemne opracowanie z zakresu realizowanego materiału, przypomnienie 
zrealizowanego wcześniej, zapoznanie się z treściami, których nie omówiono 
jeszcze w ramach zajęć. Wykonana samodzielnie w zeszycie przedmiotowym lub 
kartach pracy przy użyciu poprawnej terminologii.  
 

6. Notatki w zeszytach przedmiotowych: 
Uczniowie są zobowiązani do wykonywania notatek podczas lekcji. Zeszyty 
przedmiotowe sprawdzane są podczas lekcji a także wyrywkowo przez 
nauczyciela z szerszego zakresu tematów. 
 

7. Prace w formie elektronicznej: 
wykonane samodzielnie lub też w grupie projektowej - poza jednostką lekcyjną, 
wysłane w formie elektronicznej na adres podany przez nauczyciela. 
 

8. Inne formy aktywności:  

 aktywność w czasie lekcji, 

 opracowywanie i wygłaszanie referatów,  

 praca w grupach,  

 wykonywanie pomocy dydaktycznych,  

 samopomoc koleżeńska,  

 udział w konkursach, olimpiadach i turniejach przedmiotowych,  

 projekt i pozostałe. 
9. Aktywność na lekcji.  

a) kryteria oceny –  

 za aktywny udział podczas lekcji uczeń otrzymuje „+”, 

 za nieaktywny udział uczeń otrzymuje „-”, 
cztery „+” – ocena bardzo dobra, 
trzy „+” jeden „-” – ocena dobra, 
dwa „+” dwa „-” – ocena dostateczna, 
cztery „-” – ocena niedostateczna. 
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Ocenianie prac pisemnych: 

 0 – 39%    niedostateczny,  

 40 – 59%   dopuszczający, 

 60 – 74%   dostateczny,  

 75 – 89%   dobry, 

 90 – 99%   bardzo dobry,  

 100%   celujący.  
 

 Średnia ocen zaproponowana przez Zintegrowany System Zarządzania Oświatą 
nie jest wyznacznikiem oceny śródrocznej i rocznej, którą ustala nauczyciel, 
zorientowany jaką wiedzę posiada uczeń. 

 

 Uczeń, który uzyskał ocenę śródroczną niedostateczną ma obowiązek zaliczyć 
treści programowe realizowane w I półroczu w terminie i formie ustalonej przez 
nauczyciela.  
 

 Uczniowi przysługuje 1 nieprzygotowanie do lekcji w czasie trwania jednego 
półrocza. Uczeń nieprzygotowanie powinien zgłosić początku zajęć (brak 
przygotowanej wiedzy, brak zeszytu przedmiotowego, pracy domowej). 
Zgłoszenie nieprzygotowania nie dotyczy zapowiedzianego testu czy sprawdzianu. 
 

 Oceny są jawne dla uczniów i rodziców (prawnych opiekunów), a prace pisemne 
są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego i są do wglądu 
przez ucznia i jego rodzica (opiekuna prawnego).  
 

 

DOSTOSOWANIE SYSTEMU OCENIANIA DO POTRZEB UCZNIA 

 

  Na podstawie opinii, orzeczeń ustala się:  

 wydłużenie czasu na prace pisemne 10 min. (w miarę potrzeb),  

 podzielenie materiału na mniejsze partie (w miarę potrzeb), 

 doprecyzowanie ustne poleceń zawartych w pracach pisemnych oraz 
w innych zadaniach przydzielanych uczniom (w miarę potrzeb). 


