
Wymagania programowe i kryteria oceniania  
z  

podstaw ratownictwa medycznego 
 

Na ocenę celującą uczeń: 
 
❖ Odrabia obowiązkowe i dodatkowe zadania domowe. 
❖ Jest wzorem dla innych pod względem: zaangażowania, pilności, odpowiedzialności 
oraz samodzielności. 
❖ Wyczerpująco wypowiada się na temat poruszanego zagadnienia, wykazuje się 
wiadomościami wykraczającymi poza program przedmiotu. 
❖ Samodzielnie zauważa związki między faktami, wyciąga wnioski, dokonuje analizy 
całościowej poruszanego zagadnienia. 
❖ Samodzielnie poszerza zdobytą na lekcjach wiedzę. 
❖ Odznacza się dużą aktywnością. 
❖ Aktywnie uczestniczy w lekcjach i biegle posługuje się zdobytą wiedzą. 
❖ Współpracuje w grupie 
- angażuje się w konkursy i zawody z ratownictwa przedmedycznego 
- udziela się w akcje charytatywne 
- jest wolontariuszem 
- angażuje się w grupy ratownicze 
- biegle posługuje się bronią 
- doskonale opanował elementy medycyny pola walki 
- posiada kursy kwalifikowane np. wodny ,młodszy 
 
 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń: 
 
❖ Odrabia obowiązkowe zadania domowe. 
❖ Prezentuje wiedzę wypowiadając się swobodnie i wyczerpująco. 
❖ Samodzielnie zauważa związki między faktami, wyciąga wnioski, dokonuje analizy 
całościowej poruszanego zagadnienia. 
❖ Odznacza się dużą aktywnością. 
❖ Aktywnie uczestniczy w lekcjach posługując się zdobytą wiedzą. 
❖ Umie współpracować w grupie. 
- W sposób bardzo dobry opanował obsługę broni 
- W stopniu bardzo dobrym opanował medycynę pola walki 
- Posiada kurs ratownika młodszego w WOPR lub inne kursy w stopniu podstawowym 
 
 
Na ocenę dobrą uczeń: 
 
❖ Odrabia zadania domowe. 
❖ Samodzielnie udziela odpowiedzi (nie wyczerpując). 
❖ Stara się współpracować w grupie. 
❖ Angażuje się w daną lekcje. 
❖ Opanował materiał przedmiotu. 
❖ Stara się być aktywnym na lekcji. 
 
 
 
 



Na ocenę dostateczną uczeń: 
 
❖ Odrabia zadania domowe. 
❖ Przychodzi przygotowany do zajęć. 
❖ Opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości, umiejętności. 
❖ Udziela odpowiedzi na pytania nauczyciela. 
❖ Czasem angażuje się w pracę grupy. 
 
 
Na ocenę dopuszczającą uczeń: 
 
❖ Opanował podstawowe pojęcia. 
❖ Przy pomocy nauczyciela udziela odpowiedzi na postawione pytania. 
❖ Prezentuje minimalny poziom wiedzy i umiejętności. 
❖ Wykonuje jedynie część wyznaczonej pracy. 
❖ Czasem angażuje się w pracę grupy. 
 
 
Na ocenę niedostateczną uczeń: 
 
❖ Nie opanował minimum programowego. 
❖ Nie wykazał chęci poprawy ocen. 
❖ Nie skorzystał z pomocy nauczyciela i kolegów w celu poprawienia ocen 

 


