
Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa w zakresie podstawowym dla klasy I szkoły 
ponadgimnazjalnej dla ucznia upośledzonego w stopniu lekkim.

Temat (rozumiany 
jako lekcja)

Wymagania 
konieczne

(ocena 
dopuszczająca)

Wymagania 
podstawowe

(ocena dostateczna)

Wymagania 
rozszerzające 
(ocena dobra)

Wymagania 
dopełniające

(ocena bardzo 
dobra)

1. Lekcja 
organizacyjna

Uczeń:
Zna zasady pracy na 
zajęciach oraz 
kryteria oceniania.

Uczeń:
Zna zasady pracy na 
zajęciach oraz 
kryteria oceniania.

Uczeń:
Zna zasady pracy na 
zajęciach oraz 
kryteria oceniania.

Uczeń:
Zna zasady pracy na 
zajęciach oraz 
kryteria oceniania.

1.1. Polityczne i 
militarne warunki 
bezpieczeństwa 
państwa.

Uczeń:
- wymienia 
polityczne warunki 
bezpieczeństwa 
państwa;

Uczeń:
- wymienia 
polityczne i militarne 
warunki 
bezpieczeństwa 
państwa;

Uczeń:
- rozumie pojęcia: 
polityczne i militarne 
warunki 
bezpieczeństwa;
- wymienia 
polityczne i militarne 
warunki 
bezpieczeństwa 
państwa;

Uczeń:
- rozumie pojęcia: 
polityczne i militarne 
warunki 
bezpieczeństwa;
- wymienia 
polityczne i militarne 
warunki 
bezpieczeństwa 
państwa;
- wie, co to jest 
NATO i UE.

1.2. Powinności 
obronne obywateli.

Uczeń:
- wymienia 
powinności obronne 
obywateli;

Uczeń: 
- wymienia 
powinności obronne 
obywateli;
- wymienia 
konstytucyjne 
obowiązki obywatela

Uczeń:
- wie, w jakich 
sytuacjach obywatel 
może być powołany 
do Sił Zbrojnych RP;
- omawia obowiązki 
obywatela wobec 
ojczyzny;

Uczeń:
- wie, w jakich 
sytuacjach obywatel 
może być powołany 
do Sił Zbrojnych RP;
- omawia obowiązki 
obywatela wobec 
ojczyzny;
- wyjaśnia, czym jest 
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powszechny 
obowiązek obrony

2.1. Organizacja Sił 
Zbrojnych 
Rzeczypospolitej 
Polskiej (SZ RP).

Uczeń:
- potrafi wyjaśnić, 
czym są Siły Zbrojne. 

Uczeń:
- potrafi wyjaśnić, 
czym są Siły Zbrojne 
i jakie są ich zadania;

Uczeń:
- potrafi wyjaśnić, 
czym są Siły Zbrojne 
i jakie są ich zadania;
- omawia rolę NSR .

Uczeń:
- potrafi wyjaśnić, 
czym są Siły Zbrojne 
i jakie są ich zadania;
- omawia rolę NSR 
w SZ RP;
- wie, kto kieruje 
Siłami Zbrojnymi 
w czasie pokoju 
i w czasie wojny.

2.2. Rodzaje wojsk 
oraz służb w Siłach 
Zbrojnych 
Rzeczypospolitej 
polskiej.

Uczeń:
- wymienia rodzaje 
wojsk oraz służb 
wchodzących w skład 
Sił Zbrojnych;

Uczeń:
- wymienia rodzaje 
wojsk oraz służb 
wchodzących w skład 
Sił Zbrojnych;
 - zna pojęcie Służby 
Specjalne.

Uczeń:
- wymienia rodzaje 
wojsk oraz służb 
wchodzących w skład 
Sił Zbrojnych;
 - zna pojęcie Służby 
Specjalne.
- wymienia 
podstawowe 
uzbrojenie Wojsk 
Lądowych;

Uczeń:
- wymienia 
podstawowe 
uzbrojenie Wojsk 
Lądowych;
- wymienia trzy 
zadania wojsk 
wchodzących w skład 
Sił Powietrznych;

3.1. Międzynarodowe 
Prawo Humanitarne.

Uczeń:
-wyjaśnia 
podstawowe  zasady 
Międzynarodowego 
Prawa 
Humanitarnego.

Uczeń:
-wyjaśnia 
podstawowe  zasady 
Międzynarodowego 
Prawa 
Humanitarnego.
- Międzynarodowego 
Komitetu 
Czerwonego Krzyża;

Uczeń:
- wie, co to jest 
umowa 
międzynarodowa;
- wymienia zadania 
Międzynarodowego 
Komitetu 
Czerwonego Krzyża;

Uczeń:
- wie, co to jest 
umowa 
międzynarodowa;
- wymienia zadania 
Międzynarodowego 
Komitetu 
Czerwonego Krzyża;
- wie co to jest 



Konwencja 
Genewska.

3.2. Systemy 
ostrzegania przed 
zagrożeniami.

Uczeń: 
- wie, jak zachować 
się w sytuacji 
zagrożenia;

Uczeń: 
- wie, jak zachować 
się w sytuacji 
zagrożenia;
-rozpoznaje rodzaje 
sygnałów 
alarmowych;

Uczeń: 
- wie, jak zachować 
się w sytuacji 
zagrożenia;
-rozpoznaje rodzaje 
sygnałów 
alarmowych;
- wie, jakie 
urządzenia 
wykorzystuje się do 
ogłaszania i 
odwoływania 
alarmów;

Uczeń:
-zna rodzaje alarmów 
i komunikatów 
ostrzegawczych;
- zna ogólne zasady 
postępowania po 
ogłoszeniu alarmu
- omawia zadania 
Obrony Cywilnej;

3.3. Ewakuacja osób 
i mienia.

Uczeń:
-  potrafi 
odpowiednio 
zachować się w 
czasie ewakuacji;

Uczeń:
-  potrafi 
odpowiednio 
zachować się w 
czasie ewakuacji;
- zna pojęcie: 
samoewakuacja;
- wie, w jaki sposób 
przygotować się do 
ewakuacji.

Uczeń:
-  potrafi 
odpowiednio 
zachować się w 
czasie ewakuacji;
- zna pojęcie: 
samoewakuacja;
- wie, w jaki sposób 
przygotować się do 
ewakuacji.
- zna drogi 
ewakuacyjne w 
szkole;

Uczeń:
- wymienia rodzaje 
ewakuacji;
- zna zasady 
zachowania się 
ludności po 
ogłoszeniu ewakuacji;
- wie, jakie są cele 
ewakuacji mienia.
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3.4. Sposoby ochrony 
zwierząt.

Uczeń:
- charakteryzuje 
sposoby i środki 
ochrony zwierząt. - 

Uczeń:
-charakteryzuje 
sposoby i środki 
ochrony zwierząt,
- wymienia zasady 
obowiązujące w 
czasie ewakuacji 
zwierząt;

Uczeń:
-charakteryzuje 
sposoby i środki 
ochrony zwierząt,
- wymienia zasady 
obowiązujące w 
czasie ewakuacji 
zwierząt;
- wymienia sposoby 
przystosowania  i 
uszczelniania 
budynków 
inwentarskich;

Uczeń:
- charakteryzuje 
sposoby i środki 
ochrony zwierząt,
- wymienia zasady 
obowiązujące w 
czasie ewakuacji 
zwierząt;
- wymienia sposoby 
przystosowania  i 
uszczelniania 
budynków 
inwentarskich;
- wymienia miejsca, 
do jakich ewakuuje 
się zwierzęta.

4.1. Zagrożenia 
naturalne.

Uczeń: 
- potrafi wymienić 
zagrożenia naturalne;

Uczeń: 
- potrafi wymienić 
zagrożenia naturalne;
- wie, jakie 
zagrożenia naturalne 
występują na terenie 
naszego kraju; 

Uczeń: 
- potrafi wymienić 
zagrożenia naturalne;
- wie, jakie 
zagrożenia naturalne 
występują na terenie 
naszego kraju; 
- zna zasady 
postępowania 
podczas 
różnorodnych 
zagrożeń.

Uczeń:
- omawia zagrożenia 
naturalne;
-  wyjaśnia, jak 
należy zachować się 
podczas trzęsienia 
ziemi;

4.2. Zagrożenia 
naturalne związane ze 
zjawiskami 
atmosferycznymi.

Uczeń:
- wie, jak zachować 
się czasie burzy, 
wichrów i powodzi;

Uczeń:
- wie, jak zachować 
się czasie burzy, 
wichrów i powodzi;

Uczeń:
- wie, jak zachować 
się czasie burzy, 
wichrów i powodzi;

Uczeń:
- wie, dlaczego 
należy sprawdzać 
prognozę pogody;



- wie, jak należy 
chronić się przed 
działaniem niskiej i 
wysokiej 
temperatury;

- wie, jak należy 
chronić się przed 
działaniem niskiej i 
wysokiej 
temperatury;
- wymienia źródła 
zagrożeń w 
najbliższym 
otoczeniu.

- zna procedury 
postępowania w 
czasie burzy i 
wichury;

4.3. Zagrożenia 
cywilizacyjne.

Uczeń:
- zna źródła 
powstawania 
pożarów;

Uczeń:
- zna źródła 
powstawania 
pożarów;
- wie, jak zachować 
się podczas pożaru;

Uczeń:
- zna źródła 
powstawania 
pożarów;
- wie, jak zachować 
się podczas pożaru;
- zna numery 
alarmowe do 
poszczególnych służb 
ratunkowych;

Uczeń:
- zna źródła 
powstawania 
pożarów;
- wie, jak zachować 
się podczas pożaru;
- zna numery 
alarmowe do 
poszczególnych służb 
ratunkowych;
- zna objawy zatrucia 
CO; 

4.4. Zagrożenia 
techniczne.

Uczeń:
- wymienia 
zagrożenia 
techniczne;

Uczeń:
- wymienia 
zagrożenia 
techniczne;
- przedstawia zasady 
działania w 
przypadku 
wystąpienia katastrof 
i awarii technicznych;

Uczeń:
- zna procedury 
postępowania w razie 
katastrofy 
budowlanej lub 
komunikacyjnej;
- przedstawia zasady 
przestrzegania 
bezpieczeństwa na 
miejscu zdarzenia;

Uczeń:
- zna procedury 
postępowania w razie 
katastrofy budowlanej 
lub komunikacyjnej;
- przedstawia zasady 
przestrzegania 
bezpieczeństwa na 
miejscu zdarzenia;
- wyjaśnia zasady 
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postępowania 
związane z 
wyszukiwaniem i 
wynoszeniem 
poszkodowanych oraz 
zagrożonych z 
rejonów porażenia. 

4.5.Zagrożenie 
terroryzmem.

Uczeń:
- wie, jak postępować 
w przypadku 
podłożenia bomby, 

Uczeń:
- wie, jak postępować 
w przypadku 
podłożenia bomby, 
niebezpiecznej 
przesyłki oraz 
samochodu pułapki;
- wie, jak rozpoznać 
niebezpieczną 
przesyłkę i samochód 
pułapkę.

Uczeń:
- wie, co to jest 
terroryzm;
- potrafi wymienić 
przejawy terroryzmu; 
- wymienia motywy 
ataków 
terrorystycznych;

Uczeń:
- wie, co to jest 
terroryzm;
- potrafi wymienić 
przejawy terroryzmu; 
- wymienia motywy 
ataków 
terrorystycznych;
- omawia kryteria, 
które świadczą o tym, 
że przesyłka jest 
niebezpieczna.

4.6. Zachowanie 
w trakcie ataku 
terrorystycznego.

Uczeń:
- zna pojęcie: żywa 
bomba;

Uczeń:
- zna pojęcie: żywa 
bomba;
- wie, jak postępować 
z osobą 
niebezpieczną;

Uczeń:
- zna pojęcie: żywa 
bomba;
- wie, jak postępować 
z osobą 
niebezpieczną;
- wie, jak zachować 
się po zamachu 
bombowym, w 
sytuacji zasadniczej;

Uczeń:
- wie, jak powinna 
zachować się osoba 
będąca zakładnikiem;
- wie, jak zachować 
się w sytuacji 
wybuchu bomby w 
środkach 
komunikacji.



4.7. Sytuacje 
kryzysowe w domu, 
szkole oraz miejscu 
wypoczynku.

Uczeń:
- wie, co to jest 
sytuacja kryzysowa;

Uczeń:
- wie, co to jest 
sytuacja kryzysowa;
- wymienia 
przyczyny sytuacji 
kryzysowych;
- wymienia rodzaje 
sytuacji 
kryzysowych;

Uczeń:
- omawia sposoby 
zachowania się w 
poszczególnych 
sytuacjach 
kryzysowych;
- wie, co to jest 
zespół stresu 
pourazowego.

Uczeń:
- omawia sposoby 
zachowania się w 
poszczególnych 
sytuacjach 
kryzysowych;
- wie, co to jest 
zespół stresu 
pourazowego.
- wie, jak zachować 
się, gdy jest 
uczestnikiem lub 
świadkiem sytuacji 
kryzysowej;
- wymienia źródła 
zagrożeń w domu, 
szkole, miejscach 
wypoczynku.

4.8. Zasady 
bezpiecznego życia: 
unikaj, przewiduj, 
reaguj.

Uczeń:
- wie, co może 
stanowić zagrożenie 
w jego najbliższym 
otoczeniu;

Uczeń:
- wie, co może 
stanowić zagrożenie 
w jego najbliższym 
otoczeniu;
- zna zasady 
bezpiecznego życia;

Uczeń:
- omawia elementy 
trójkąta 
bezpieczeństwa;

Uczeń:
- omawia elementy 
trójkąta 
bezpieczeństwa;
- wymienia cechy 
charakteru niezbędne, 
aby pokierować 
działaniami 
ratowniczymi.

5.1. Broń 
współczesnego pola 
walki.

Uczeń:
-wymienia rodzaje 
broni 
konwencjonalnej 

Uczeń:
-wymienia rodzaje 
broni 
konwencjonalnej 

Uczeń:
- wymienia środki 
zaliczane do broni 
precyzyjnej;

Uczeń:
- wymienia środki 
zaliczane do broni 
precyzyjnej;
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współczesnego pola 
walki.

współczesnego pola 
walki,
- wymienia środki 
zaliczane do broni 
precyzyjnej;
- dokonuje podziału 
broni współczesnego 
pola walki;

- dokonuje podziału 
broni współczesnego 
pola walki;
- wyjaśnia znaczenie 
terminów: broń biała, 
broń strzelecka, 

- dokonuje podziału 
broni współczesnego 
pola walki;
- wyjaśnia znaczenie 
terminów: broń biała, 
broń strzelecka, broń 
artyleryjska, broń 
pancerna, broń 
precyzyjna, broń 
radioelektroniczna.

5.2. Broń jądrowa 
i broń biologiczna.

Uczeń:
- wie, co to jest broń 
masowego rażenia;

Uczeń:
- wie, co to jest broń 
masowego rażenia;
- zna podział  broni 
masowego rażenia;

Uczeń:
- wie, co to jest broń 
masowego rażenia;
- zna podział  broni 
masowego rażenia;
-omawia broń 
jądrową i 
biologiczną.

Uczeń:
- wie, jakie 
zastosowanie ma 
energia jądrowa w 
czasie pokoju;
- wymienia zakażenia 
wywołane przez 
różne rodzaje broni 
biologicznej;

5.4. Indywidualne 
środki ochrony przed 
skażeniami lub 
skutkami użycia 
broni masowego 
rażenia.

Uczeń:
-wymienia 
indywidualne  środki 
ochrony przed bronią 
masowego rażenia;

Uczeń:
-wymienia 
indywidualne  środki 
ochrony przed bronią 
masowego rażenia;
-zna  zasady  ich 
działania;

Uczeń:
-wymienia 
indywidualne  środki 
ochrony przed bronią 
masowego rażenia;
-zna  zasady  ich 
działania;
- zna zastępcze środki 
ochrony ludności.

Uczeń:
- charakteryzuje 
indywidualne środki 
ochrony skóry i dróg 
oddechowych przed 
skażeniami;
- przedstawia środki 
ochrony dróg 
oddechowych i skóry;

5.5. Zbiorowe środki 
ochrony ludności.

Uczeń:
- wymienia rodzaje 
budowli ochronnych;

Uczeń:
- wymienia rodzaje 
budowli ochronnych;

Uczeń:
- wymienia rodzaje 
budowli ochronnych;

Uczeń:
- opisuje 
przeznaczenie 



- zna zasady ich 
działania.

- zna zasady ich 
działania;
- opisuje 
przeznaczenie 
schronu;

schronu;
- wie, w jakiej 
sytuacji tworzy się 
szczeliny 
przeciwlotnicze;
- wie, co to są: 
ukrycia, zastępcze 
budowle ochronne;

5.6. Postępowanie 
ludności w rejonach 
rażenia bronią 
współczesnego pola 
walki.

Uczeń:
- zna uniwersalne 
zasady postępowania 
w rejonach rażenia 
bronią 
konwencjonalną;

Uczeń:
- zna uniwersalne 
zasady postępowania 
w rejonach rażenia 
bronią 
konwencjonalną;
- omawia zasady 
ewakuacji z terenów 
zagrożonych. 

Uczeń:
- wie, co to jest rejon 
rażenia bronią 
konwencjonalną;
- zna zasady 
zachowania w terenie 
skażonym;

Uczeń:
- wie, co to jest rejon 
rażenia bronią 
konwencjonalną;
- zna zasady 
zachowania w terenie 
skażonym;
- wie, co to jest rejon 
rażenia bronią: 
jądrową, chemiczną, 
biologiczną;

6.1. Zaplecze 
pierwszej pomocy.
6.2. Łańcuch 
przeżycia.

Uczeń:
- wymienia środki 
przydatne przy 
udzielaniu pierwszej 
pomocy;

Uczeń:
- wymienia środki 
przydatne przy 
udzielaniu pierwszej 
pomocy;
- omawia 
podstawowe zasady 
postępowania 
ratownika na miejscu 
zdarzenia;
- mawia zasady 

Uczeń:
-  omawia, co 
powinna zawierać 
apteczka 
- uzasadnia 
konieczność użycia 
kamizelki 
odblaskowej;
- omawia 
poszczególne ogniwa 
łańcucha przeżycia.

Uczeń:
- wymienia środki 
przydatne przy 
udzielaniu pierwszej 
pomocy;
- omawia 
podstawowe zasady 
postępowania 
ratownika na miejscu 
zdarzenia;
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zapewnienia 
bezpieczeństwa;

- mawia zasady 
zapewnienia 
bezpieczeństwa;
-zna ogniwa łańcucha 
przeżycia 

- potrafi wezwać 
pomoc.

6.3. Poszkodowany 
nieprzytomny.

Uczeń:
-potrafi dokonać 
wstępnej oceny 
poszkodowanego;

Uczeń:
-potrafi dokonać 
wstępnej oceny 
poszkodowanego;
- demonstruje sposób 
oceny funkcji 
życiowych

Uczeń:
-potrafi dokonać 
wstępnej oceny 
poszkodowanego;
- demonstruje sposób 
oceny funkcji 
życiowych
- zna schemat 
postępowania 
z poszkodowanym 
nieprzytomnym.

Uczeń: 
- wie, dlaczego 
nieprzytomnemu 
poszkodowanemu 
należy udrożnić drogi 
oddechowe;
- omawia schemat 
postępowania z 
poszkodowanym 
nieprzytomnym;
- potrafi ułożyć 
poszkodowanego w 
pozycji bezpiecznej.

6.4. Poszkodowany 
bez czynności 
życiowych.

Uczeń:
- potrafi rozpoznać 
poszkodowanego u 
którego doszło do 
nagłego zatrzymania 
krążenia (NZK);

Uczeń:
- potrafi rozpoznać 
poszkodowanego u 
którego doszło do 
nagłego zatrzymania 
krążenia (NZK);
- umie wykonać 
zgodnie  z 
algorytmem 
resuscytację 
krążeniowo- 
oddechową u osoby 
dorosłej.

Uczeń:
- wyjaśnia, dlaczego 
ważne jest jak 
najszybsze podjęcie 
resuscytacji;
- umie wykonać 
zgodnie  z 
algorytmem 
resuscytację 
krążeniowo- 
oddechową u osoby 
dorosłej.

Uczeń:
- wyjaśnia, dlaczego 
ważne jest jak 
najszybsze podjęcie 
resuscytacji;
- prawidłowo 
wykonuje 
resuscytację 
krążeniowo – 
oddechową.



6.5. Urazy kostno-
stawowe

Uczeń: 
- zna pojęcia: 
złamanie, skręcenie, 
zwichniecie;

Uczeń: 
- zna pojęcia: 
złamanie, skręcenie, 
zwichniecie;
- potrafi rozpoznać: 
złamanie, skręcenie 
zwichnięcie.

Uczeń: 
- zna zasady 
udzielania pierwszej 
pomocy przy urazach 
kostnych;
- wie, które urazy 
stanowią największe 
zagrożenia dla życia i 
zdrowia;
- wymienia rodzaje 
złamań;

Uczeń: 
- zna zasady 
udzielania pierwszej 
pomocy przy urazach 
kostnych;
- wie, które urazy 
stanowią największe 
zagrożenia dla życia i 
zdrowia;
- wymienia rodzaje 
złamań;
- potrafi udzielić 
pierwszej pomocy 
osobom ze 
złamaniami kończyn.

6.6. Urazy skórno-
naczyniowe.

Uczeń:
- zna zasady 
udzielania pierwszej 
pomocy w sytuacji 
zranienia, oparzenia, 
krwotoku.

Uczeń:
-omawia schemat 
postępowania przy 
zranieniach;
- zna podział oparzeń;
- udziela pierwszej 
pomocy przy 
zranieniach;

Uczeń:
- wie, jak dzielimy 
urazy skórno -
naczyniowe;
-omawia schemat 
postępowania przy 
zranieniach;
- zna podział oparzeń;
- udziela pierwszej 
pomocy przy 
zranieniach;
- wyjaśnia różnice 
między ranami, 
urazami termicznymi 
i krwotokiem;

Uczeń:
- wie, jak dzielimy 
urazy skórno -
naczyniowe;
-omawia schemat 
postępowania przy 
zranieniach;
- zna podział oparzeń;
- udziela pierwszej 
pomocy przy 
zranieniach;
- wyjaśnia różnice 
między ranami, 
urazami termicznymi 
i krwotokiem;
- wie, dlaczego 
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opatrunek uciskowy 
składa się z kilku 
warstw.

6.7.* Nagle 
zatrzymanie krążenia 
u dzieci.

Uczeń:
- potrafi dokonać 
wstępnej oceny i 
przeprowadzić 
resuscytację 
krążeniowo 
-oddechową u dzieci;

Uczeń:
- potrafi dokonać 
wstępnej oceny i 
przeprowadzić 
resuscytację 
krążeniowo 
-oddechową u dzieci;
- umie udzielić 
pomocy w przypadku 
zadławienia u dzieci

Uczeń:
- potrafi dokonać 
wstępnej oceny 
poszkodowanego.
- wykonuje 
resuscytację 
krążeniowo –
oddechową u dzieci.

Uczeń:
- zna najczęstsze 
przyczyny NZK u 
dzieci;
- potrafi dokonać 
wstępnej oceny 
poszkodowanego.
- wykonuje 
resuscytację 
krążeniowo –
oddechową u dzieci.

6.8.*Resuscytacja 
krążeniowo-
oddechowa 
u niemowląt.

Uczeń: 
-potrafi dokonać 
wstępnej oceny i 
przeprowadzić 
resuscytację 
krążeniowo 
-oddechową u 
niemowląt;

Uczeń: 
-potrafi dokonać 
wstępnej oceny i 
przeprowadzić 
resuscytację 
krążeniowo 
-oddechową u 
niemowląt;
- umie udzielić 
pomocy w przypadku 
zadławienia u 
niemowląt.

Uczeń:
-wskazuje przyczyny 
NZK u niemowląt.
- dokonuje wstępnej 
oceny 
poszkodowanego.
- umie udzielić 
pomocy w przypadku 
zadławienia u 
niemowląt.

Uczeń:
-wskazuje przyczyny 
NZK u niemowląt.
- dokonuje wstępnej 
oceny 
poszkodowanego.
- wykonuje zgodnie z 
algorytmem 
resuscytację 
krążeniowo – 
oddechową u 
niemowląt.

Przygotowała: Małgorzata Olton


