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1. Cele kształcenia ogólne: 

• rozbudzenie refleksyjności, samowiedzy i wrażliwości moralnej, 

• umiejętność rozpoznawania i hierarchizowania podstawowych wartości, 

• umiejętność zabierania głosu w dyskusji, mówienia o sobie, otwarcia na to, 

co mówią inni, 

• umiejętność uporządkowanego i poprawnego myślenia i przedstawiania racji, 

• refleksyjna, uwzględniająca wartości postawa wobec świata. 

  

2. Cele  kształcenia szczegółowe 

• znajomość głównych pojęć i terminów etycznych objętych programem 

nauczania, 

• znajomość i rozumienie zagadnień etycznych objętych programem 

nauczania, 

• znajomość poglądów i stanowisk etycznych objętych programem nauczania, 

• orientacja w głównych systemach etycznych, 

• rozumienie istoty problemów etycznych; umiejętność ich wyróżniania i 

określania, 

• umiejętność porządkowania zagadnień etycznych zawartych w blokach 

tematycznych, 

• umiejętność dawania przykładów obrazujących ważne problemy etyczne 

 

 

 

 



Ocenianie: 

Oceny wyrażone są w stopniach od 1 do 6, dzielą się na cząstkowe 

oraz okresowe i roczne. Ocenie podlegają: 

– aktywne uczestnictwo  na lekcji, 

– wypowiedzi ustne i pisemne , 

– znajomość pojęć i teorii etycznych 

– prowadzenie zezytu, 

– prezentacje, 

– prace dodatkowe, 

– prowadzenie umiejętnej i kulturalnej dyskusji. 

 

 Ocena z etyki będzie przede wszystkim uwzględniała 

zaangażowanie uczniów oraz wkład pracy podczas zajęć. Nie będą 

oceniane poglądy – będziemy o nich dysutować, ucząs się kulturalnej 

formy dyskusji. W przypadku  jawnie fałszywych pogladów będziemy 

starać się je zmieniać  za pośrednictwem argumentacji oraz 

pouczających przykładów. 

 

 

Poziomy wymagań na poszczególne oceny 

 

Celujący: 

– samodzielne przygotowanie prezentacji, projektu 

– wzorowe prowadzenie zeszytu 

– aktywny udział w lekcji 

– posługiwanie się ze zrozuieniem elementarnymi pojęciami z 

zakresu etyki 

 

 

Bardzo dobry: 



– czyny udział w zajęciach, dyskusjach 

– posługiwanie się ze zrozumieniem elementarnymi pojęciami 

– wzorowe prowadzenie zeszytu 

Dobry: 

– rozumienie omawianych zagadnień, 

– dobrze prowadzony zeszyt 

Dostateczny: 

– prowadzenie zeszytu 

– udział w lekcji 

Dopuszczający : 

- bierny udział w lekcji 

Niedostateczny : 

– niespełnienie powyższych warunków 

 

Prawa i obowiązki ucznia 

Uczniowie mają prawo być nieprzygotowani do lekcji dwa razy w semestrze 

bez żadnych konsekwencji. Następnie uzyskują za każde nieprzygotownanie 

minus, który będzie  miał znaczenie przy ocenie semestralnej oraz 

końcoworocznej. 

 

W przypadku wyznaczonego terminu odpowiedzi ustnej uczniowie mają 

możliwość poprawy jeśli nie będą usatysfakcjonowani oceną. 

 

 

 

 

 

 

WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ ROCZNEJ OCENY 

KLASYFIKACYJNEJ Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 



TRYB I WARUNKI UZYSKIWANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA 

OCENY  Z ZACHOWANIA 

 

W przypadku uzyskania wyższej oceny końcowo rocznej uczeń  może poprawi 

oceny w formie zaliczenia wymaganego materiału na wyższą ocenę. 

Dopuszczalna jest również forma  przygotowania pracy dodatkowej w 

porozumieniu z nauczycielem co do tematu w zależności od osiągnieć  ucznia 

w ciągu roku . 

 

Warunkiem uzyskania wyzszej oceny z zachowania jest postawa szacunku 

wobec nauczyciela, rówieśników oraz wykazanie inicjatywy do działań 

mających na celu dobro ogółu. 

 

 


