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ANALIZA PODSTAWY PROGRAMOWEJ  
EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA  

W SZKOLE PONADPODSTAWOWEJ
(z dnia 30 stycznia 2018 r. Dziennik Ustaw – Poz. 467)

W preambule Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum 
ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum wymieniono umiejętności kluczowe, które każdy 
nauczyciel realizujący podstawę programową przedmiotu jest zobowiązany rozwijać i doskonalić 
u uczniów.

RÓŻNICA W OPISIE UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWYCH

Lp.
Podstawa programowa obowiązująca  

w szkołach ponadgimnazjalnych
Podstawa programowa obowiązująca  

od roku szkolnego 2019/2020

1. czytanie – rozumiane zarówno jako prosta czynność, 
jak i umiejętność rozumienia, wykorzystywania 
i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym 
zdobywanie wiedzy, rozwój emocjonalny, 
intelektualny i moralny oraz uczestnictwo w życiu 
społeczeństwa

myślenie – rozumiane jako złożony proces umysłowy, 
polegający na tworzeniu nowych reprezentacji 
za pomocą transformacji dostępnych informacji, 
obejmującej interakcję wielu operacji umysłowych: 
wnioskowanie, abstrahowanie, rozumowanie, 
wyobrażanie sobie, sądzenie, rozwiązywanie 
problemów, twórczość. Dzięki temu, że uczniowie 
szkoły ponadpodstawowej uczą się równocześnie 
różnych przedmiotów, możliwe jest rozwijanie 
następujących typów myślenia: analitycznego, 
syntetycznego, logicznego, komputacyjnego, 
przyczynowo-skutkowego, kreatywnego, 
abstrakcyjnego; zachowanie ciągłości kształcenia 
ogólnego rozwija zarówno myślenie percepcyjne, jak 
i myślenie pojęciowe. Synteza obu typów myślenia 
stanowi podstawę wszechstronnego rozwoju ucznia

2. myślenie matematyczne – umiejętność korzystania 
z podstawowych narzędzi matematyki w życiu 
codziennym oraz prowadzenie elementarnych 
rozumowań matematycznych

czytanie – umiejętność łącząca zarówno rozumienie 
sensów, jak i znaczeń symbolicznych wypowiedzi; 
kluczowa umiejętność lingwistyczna i psychologiczna 
prowadząca do rozwoju osobowego, aktywnego 
uczestnictwa we wspólnocie, przekazywania 
doświadczeń między pokoleniami

3. myślenie naukowe – umiejętność formułowania 
wniosków opartych na obserwacjach empirycznych 
dotyczących przyrody i społeczeństwa

umiejętność komunikowania się w języku ojczystym 
i w językach obcych, zarówno w mowie, jak i w piśmie, 
to podstawowa umiejętność społeczna, której 
podstawą jest znajomość norm językowych oraz 
tworzenie podstaw porozumienia się w różnych 
sytuacjach komunikacyjnych
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Lp.
Podstawa programowa obowiązująca  

w szkołach ponadgimnazjalnych
Podstawa programowa obowiązująca  

od roku szkolnego 2019/2020

4. umiejętność komunikowania się w języku ojczystym 
i w języku obcym, zarówno w mowie, jak i w piśmie

kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych 
dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod 
i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym 
programowanie

5. umiejętność posługiwania się nowymi technologiami 
informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także 
wyszukiwania i korzystania z informacji

umiejętność sprawnego posługiwania się 
nowoczesnymi technologiami informacyjno-
komunikacyjnymi, w tym dbałość o poszanowanie 
praw autorskich i bezpieczne poruszanie się 
w cyberprzestrzeni

6. umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania 
naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich 
zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji

umiejętność samodzielnego docierania do 
informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz 
wartościowania, rzetelnego korzystania ze źródeł

7. umiejętność pracy zespołowej nabywanie nawyków systematycznego uczenia się, 
porządkowania zdobytej wiedzy i jej pogłębiania

8. umiejętność współpracy w grupie i podejmowania 
działań indywidualnych

Umiejętności kluczowe w obu podstawach programowych są podane w innej kolejności. Różnica 
w opisie tych umiejętności w obu dokumentach nie jest duża. Warto jednak zwrócić uwagę na 
wszystkie zapisy, ponieważ jesteśmy odpowiedzialni za ich realizację w równym stopniu, jak za 
realizację podstawy programowej przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa.
W preambule zwrócono również uwagę na elementy wychowawcze.
„W procesie kształcenia ogólnego szkoła kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu 
rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzial-
ność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznaw-
cza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, 
podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej. W rozwoju społecznym bardzo ważne jest 
kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, 
a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji”.

W drugiej części preambuły określone zostały zadania szkoły w zakresie realizacji treści poszcze-
gólnych przedmiotów. Odnośnie do edukacji dla bezpieczeństwa zapisano: 

„Przedmiot przygotowuje uczniów teoretycznie i praktycznie do właściwego zachowania oraz 
odpowiednich reakcji w sytuacjach trudnych i kryzysowych, stwarzających zagrożenie dla zdro-
wia i życia. […] Niezwykle ważne jest, ażeby kłaść szczególny nacisk na kształcenie umiejętności 
praktycznych, powtarzanych możliwie często, szczególnie przy nauce pierwszej pomocy. […]
Umiejętność udzielania pierwszej pomocy, jak również edukacja zdrowotna, z uwagi na naj-
większe prawdopodobieństwo wykorzystania ich w praktyce, w życiu codziennym należą do 
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najważniejszych tematów w przedmiocie edukacja dla bezpieczeństwa. Za szczególnie ważne 
w tym zakresie należy uznać właściwe postępowanie z osobami, u których wystąpiło nagłe za-
trzymanie krążenia. Podjęcie akcji ratunkowej przez świadka zdarzenia, prowadzenie jej do czasu 
przyjazdu karetki pogotowia jest w stanie uratować życie, natomiast zaniechanie działania w nie-
uchronny sposób prowadzi do śmierci chorego. Uczniów należy wdrażać do dbałości o bezpie-
czeństwo własne oraz innych, wskazując, w jaki sposób mogą uzyskać pomoc osób godnych 
zaufania i służb ratunkowych”. 

Z powyższego zapisu wynika, że jednym z najważniejszych zadań szkoły jest wdrażanie młodzieży 
do doskonalenia umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Cel ten powinien 
się stać priorytetem każdego nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa, dlatego w podręczniku 
do nauczania tego przedmiotu, wydanym przez WSiP, pierwszy dział obejmuje właśnie zagadnie-
nia pierwszej pomocy i ratowania życia.
Liczba godzin przeznaczonych na omówienie treści edukacji dla bezpieczeństwa się nie zmieniła. 
W obu przypadkach obejmuje godzinę w cyklu kształcenia. Odbiorcą jednak jest uczeń o rok 
młodszy – po klasie ósmej szkoły podstawowej. W ciągu roku szkolnego nauczyciel ma 30 jedno-
stek lekcyjnych na realizację podstawy programowej.
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PORÓWNANIE LICZBY UMIEJĘTNOŚCI I ZAKRESU TREŚCI 

Obecna podstawa programowa  
dla szkół ponadgimnazjalnych

Nowa podstawa programowa dla czteroletniego 
liceum i pięcioletniego technikum

Łącznie 33 umiejętności, w tym 18 umiejętności prostych 
i 15 umiejętności złożonych.
Przykłady umiejętności złożonych liczonych jako jedna 
umiejętność: 

 – wymienia i uzasadnia polityczne oraz militarne warunki 
gwarancji bezpieczeństwa państwa

 – przedstawia zasady działania w przypadku zagrożeń 
czasu pokoju (np. awarii, katastrofy komunikacyjnej, 
budowlanej) podczas przebywania w domu, szkole, 
miejscu rekreacji i na trasie komunikacyjnej

 – udziela pierwszej pomocy w przypadkach oparzeń, 
złamań i zwichnięć, krwotoków, dławienia się ciałem 
obcym, utraty przytomności, utraty oddechu, 
zatrzymania krążenia, wstrząsu pourazowego

 – wymienia i wyjaśnia zasadę działania indywidualnych 
środków ochrony przed bronią masowego rażenia

Łącznie 86 umiejętności, w tym 15 umiejętności prostych 
i 71 umiejętności złożonych.
Przykłady umiejętności złożonych liczonych jako jedna 
umiejętność: 

 – identyfikuje wyzwania dla bezpieczeństwa 
indywidualnego i zbiorowego, kategoryzuje je, 
przypisuje właściwe znaczenie w kontekście 
bezpieczeństwa lokalnego i całego państwa

 – w zakresie zagrożenia terrorystycznego wyjaśnia 
pojęcie terroryzmu; wymienia przykłady skutków użycia 
środków biologicznych, chemicznych i wybuchowych 
oraz omawia zasady zachowania się w przypadku 
zdarzeń terrorystycznych (np. w razie wtargnięcia 
uzbrojonej osoby do szkoły, centrum handlowego)

 – rozpoznaje zagrożenia i ich źródła; zna zasady 
postępowania podczas pożaru, w przypadku wypadków 
komunikacyjnych, w czasie zagrożenia powodzią, 
w przypadku katastrofy budowlanej, wycieku gazu 
z instalacji w budynku mieszkalnym, odnalezienia 
niewypału lub niewybuchu, zagrożenia lawiną, 
intensywnej śnieżycy

 – zna i wykonuje podstawowe czynności resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej:
a) wyjaśnia pojęcie „nagłe zatrzymanie krążenia”; 

wymienia jego oznaki
b) podaje przykłady zdarzeń, w których dochodzi do 

nagłego zatrzymania krążenia
c) opisuje algorytm podstawowych czynności 

resuscytacyjnych u osoby dorosłej
d) wymienia warunki i czynniki zapewniające 

resuscytację wysokiej jakości
e) omawia uniwersalny algorytm w nagłym 

zatrzymaniu krążenia
f) wykonuje na manekinie uciski klatki piersiowej 

i sztuczne oddychanie samodzielnie i we współpracy 
z drugą osobą

g) opisuje zastosowanie automatycznego defibrylatora 
zewnętrznego (AED) oraz wskazuje na jego 
znaczenie dla zwiększenia skuteczności akcji 
resuscytacyjnej; zna algorytm podstawowych 
czynności resuscytacyjnych z użyciem AED

h) przedstawia sytuacje, w których można prowadzić 
resuscytację z wyłącznym uciskaniem klatki 
piersiowej

 – zna zasady pierwszej pomocy w urazach kończyn:
a) wymienia objawy związane z najczęstszymi 

obrażeniami narządu ruchu
b) opisuje metody udzielania pierwszej pomocy 

w urazach kończyn
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Obecna podstawa programowa  
dla szkół ponadgimnazjalnych

Nowa podstawa programowa dla czteroletniego 
liceum i pięcioletniego technikum

 c) wyjaśnia cel doraźnego unieruchomienia 
kończyny (ograniczenie ruchu, zmniejszenie bólu, 
ograniczenie ryzyka pogłębiania urazu, umożliwienie 
bezpiecznego transportu)

d) zna i stosuje zasady unieruchomienia złamań kości 
długich i stawów (zasada Potta)

e) wykonuje opatrunek osłaniający na ranę w obrębie 
kończyny oraz opatrunek uciskowy

f) w sytuacjach symulowanych prawidłowo 
unieruchamia kończynę po urazie w zastanej pozycji, 
wykorzystuje dostępny sprzęt do unieruchomienia 
złamanej kończyny

g) wymienia sytuacje, w których może dojść do urazów 
kręgosłupa

h) opisuje przykłady powikłań wynikających z urazu 
kręgosłupa

i) przedstawia metody przenoszenia poszkodowanych 
z urazem kręgosłupa

j) wymienia przykłady zapobiegania urazom w sporcie, 
w domu, w pracy

 – zna czynniki ryzyka chorób cywilizacyjnych, takich 
jak: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zaburzenia 
gospodarki lipidowej, otyłość; definiuje pojęcie zespołu 
metabolicznego (nadciśnienie tętnicze, otyłość, 
cukrzyca, zaburzenia lipidowe); dokonuje pomiaru 
ciśnienia tętniczego

Średnia liczba umiejętności przypadająca na godzinę lekcyjną (przy założeniu, że w ciągu roku nauczyciel ma do 
dyspozycji 30 jednostek lekcyjnych)

1,1 umiejętności w ciągu lekcji 2,86 umiejętności w ciągu lekcji
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Porównanie zapisów podstaw programowych edukacji dla bezpieczeństwa jest trudne, ponieważ 
w starej podstawie podane były treści i umiejętności, w nowej zaś treści opisują hasłowo dział, 
w który wpisanych jest szereg umiejętności. Dlatego w celu porównania dokumentów odwołam 
się do umiejętności.

Treści

Obecna (stara) podstawa 
programowa (numeracja odpowiada 

numeracji działów podstawy 
programowej)

Nowa podstawa programowa 
(numeracja odpowiada numeracji 
działów podstawy programowej)

Bezpieczeństwo państwa System obronności Rzeczypospolitej 
Polskiej
2 umiejętności: 1 prosta i 1 złożona

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej
2 umiejętności: 1 prosta i 1 złożona

1. Znajomość struktury obronności państwa
15 umiejętności: 2 proste i 13 złożonych

Przygotowanie do sytuacji 
zagrożeń

Ochrona ludności i obrona cywilna
7 umiejętności: 4 proste i 3 złożone

Zagrożenia czasu pokoju, ich źródła, 
przeciwdziałanie ich powstawaniu, zasady 
postępo wania w przypadku ich wystąpienia 
i po ich ustąpieniu
7 umiejętności: 2 proste i 5 złożonych

Zagrożenia występujące podczas wojny
8 umiejętności: 6 prostych i 2 złożone

Ochrona ludności i obrona cywilna
14 umiejętności: 5 prostych i 9 złożonych

Źródła promieniowania jądrowego i jego 
skutki
7 umiejętności: 1 prosta i 6 złożonych

Ostrzeganie ludności o zagrożeniach, 
alarmowanie
5 umiejętności: 2 proste i 3 złożone

Opanowanie zasad 
pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach 
(zachowanie ratownika)
7 umiejętności: 3 proste i 4 złożone

Podstawy pierwszej pomocy
18 umiejętności: 1 prosta i 17 złożonych

Edukacja zdrowotna

Zdrowie w wymiarze 
indywidualnym oraz 
zbiorowym

Zachowania 
prozdrowotne

Nie występują treści dotyczące tej tematyki Choroby cywilizacyjne
3 umiejętności: 1 prosta i 2 złożone

Elementy zdrowia psychicznego
7 umiejętności: wszystkie złożone

Aktywność fizyczna
7 umiejętności: 3 proste i 4 złożone

Odżywianie
4 umiejętności: wszystkie złożone

Uzależnienia
6 umiejętności: wszystkie złożone

Podczas porównywania zapisów podstaw programowych należy mieć na uwadze, że chociaż 
wzrosła liczba umiejętności, zwłaszcza złożonych, to liczba godzin przeznaczonych na realizację 
treści podstawy się nie zmieniła, a odbiorcą jest uczeń o rok młodszy.
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PODSUMOWANIE
Na uwagę zasługuje fakt, że twórcy obu dokumentów pokusili się o opisanie warunków i spo-
sobu realizacji treści podstawy. Ułatwia to w znacznym stopniu pracę nauczycielom. Również 
zapis w postaci modułowej (bloków problemowych) daje szansę na dowolne ułożenie tematyki, 
w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz uwarunkowań środowiskowych szkoły.
W nowej podstawie programowej istnieje zalecenie mówiące o podziale na grupy.
„Osiągnięcie przez uczniów umiejętności praktycznego udzielania pierwszej pomocy wymaga 
realizacji zajęć w blokach po dwie godziny lekcyjne. W celu zapewnienia efektywnej nauki przed-
miotu klasę należy podzielić na grupy o liczebności nie większej niż 15 uczniów, w szczególności 
podczas ćwiczeń z resuscytacji krążeniowo-oddechowej”.
W obu dokumentach znalazły się ponadto wskazania dla nauczycieli, by korzystali ze wsparcia 
kluczowych instytucji bezpieczeństwa.
Najważniejszym wnioskiem z porównania dotychczas obowiązującej i nowej podstawy pro-
gramowej powinno być jednak stwierdzenie, że nauczyciel realizujący podstawę programową 
w czteroletnim liceum i pięcioletnim technikum będzie zobligowany do przestrzegania dyscypli-
ny czasowej, aby w czasie 30 jednostek lekcyjnych dać uczniowi szansę nabycia 86 umiejętności, 
w tym aż 71 umiejętności złożonych.


