
System oceniania na zajęciach z etyki w klasach IV – VII 

 

Ocenie podlegają następujące aktywności:   

- udział w dyskusji, rozmowie nauczającej, 

- projekt indywidualny bądź zbiorowy, 

- wypowiedź ustna ukazująca zrozumienie pojęć bądź problemu, 

- prace graficzne: plakat, rysunek, kolaż, makieta, komiks, 

- praca z tekstem w aspekcie rozumienia i analizy tekstu. 

Za udział w rozmowie nauczającej uczeń może zdobyć punkty za: 

 

Kryteria oceny: Punkty: 

Rzeczowość wypowiedzi. 1 

Formułowanie wniosków. 2 

Trafność stawianych pytań. 2 

Posługiwanie się przykładami. 1 

 

W wykorzystywaniu technik manualno – plastycznych ważne są: 

• zgodność pracy z tematem, 

• pomysłowość, 

• trafność użytych symboli, treści. 

 Oceniając przygotowanie projektu i jego realizację ważne są: 

• rzeczowość i jasność przekazu przygotowanych treści, 

• obrazowanie przykładami omawianego problemu, 

• pomysłowość, 

• umiejętność organizacji i współpracy, 

• zorganizowanie dyskusji. 

 

Wymagania na ocenę: 



· celującą – poszerzona znajomość tematów przewidzianych w programie, łączenie wiedzy 

etycznej z wiedzą z innych dziedzin, opanowanie umiejętności precyzyjnego formułowania pytań,  

wniosków i uzasadniania swoich opinii. Aktywność na lekcji, twórcza analiza problemów w 

tekstach filozoficznych  i pracach indywidualnych. 

· bardzo dobrą – dobra znajomość tematów przewidzianych w programie,     

opanowanie umiejętności precyzyjnego formułowania pytań,  wniosków i uzasadniania własnych 

opinii, ocen. Aktywność na lekcji, poprawna analiza problemów w tekstach filozoficznych i pracach 

indywidualnych. 

 · dobrą - znajomość tematów przewidzianych w programie, opanowanie umiejętności w miarę 

poprawnego formułowania pytań,  wniosków i uzasadniania własnych opinii, ocen. 

Właściwie rozumie problematykę analizowanych tekstów. 

· dostateczną – znajomość najważniejszych tematów przewidzianych w programie, formułowanie 

prostych pytań i wniosków, umiejętność opisania treści analizowanych tekstów. 

· dopuszczającą – uczeń przytacza przykłady poruszanych tematów przewidzianych w programie, 

z pomocą nauczyciela odpowiada na pytania związane z omawianym tematem  lub tekstem, podaje 

przykłady pojęć etycznych. 

· niedostateczną – brak spełniania powyższych wymagań. 

 

Uczeń może również zdobywać plusy za aktywność na zajęciach: trzy plusy dają ocenę bardzo 

dobrą. Minusy uczeń może otrzymywać za niewłaściwe zachowanie podczas dyskusji bądź 

rozmowy nauczającej. Trzy minusy skutkują oceną niedostateczną. 

Uczeń może zgłosić dwa razy w semestrze brak przygotowania do zajęć (brak przygotowania 

obejmuje brak pracy domowej). Za brak zeszytu z  pracami na wyznaczony termin uczeń otrzymuje 

minus. Trzy minusy skutkują oceną niedostateczną. 

Uczeń może poprawić ocenę semestralną /roczną. Oznacza to, że uczeń musi  uzupełnić zaległe 

prace, przygotować prace dodatkowe i zaprezentować je w terminie ustalonym przez nauczyciela. 

Na ocenę celującą uczeń przygotowuje raz na dwa miesiące pracę dodatkową na temat 

zaproponowany przez nauczyciela bądź zaproponowany przez ucznia i zaakceptowany przez 

nauczyciela. 

 

 

Uczeń klasy IV poznaje zagadnienia: roli rozwijania zainteresowań i swojego talentu,  

współdziałania, wzajemnego pomagania, rodzaju emocji,  możliwości ochrony przyrody i własnej 

odpowiedzialności za otoczenie, budowania pewności siebie, rodzajów  i hierarchii wartości, praw 

dziecka i człowieka, wartości pracy i własnego rozwoju, godności i wartości człowieka, rodzajów 

myślenia, problemów niepełnosprawności, tolerancji, filozofii jako rozumienia rzeczywistości. 



 

Uczeń klasy IV trenuje: 

 umiejętność czytania ze zrozumieniem: odpowiada na pytania do analizowanych tekstów, 

opowiada przedstawioną historię, wskazuje najważniejszy temat w  analizowanym tekście, 

uczestniczy aktywnie w rozmowie nauczającej, odpowiadając na pytania nauczyciela bądź innych 

uczniów, kończąc wypowiedzi nauczyciela, wprawia się w umiejętność dyskusji: uczy się słuchania 

innych, stawia pytania, formułuje wnioski, pracując w grupach, przyjmuje zaproponowane funkcje 

bądź proponuje wykonywanie innych, inicjuje bądź proponuje grupie działania. 

 

Uczeń klasy V poznaje zagadnienia: definicji szczęścia, pasja pomaga przezwyciężać trudności 

życiowe, wyznaczanie celów życiowych, kształtowanie charakteru, samodzielność i 

odpowiedzialność, prawa i obowiązki różnych grup społecznych, przykłady kodeksów etycznych, 

rola pracy w życiu człowieka, praca jako powołanie, przykłady degradacji przyrody, etyka ochrony 

środowiska, problemy globalne, wolontariat, patriotyzm dzisiaj, różne sposoby myślenia, autorytet, 

sumienie, konflikt przyjemność – wartość moralna, 

rola mody i idola, subkultury, akceptacja rówieśnicza, człowiek szlachetny, godność człowieka, 

wolność człowieka, sprawiedliwa dystrybucja dóbr. 

 

Uczeń klasy V trenuje: 

umiejętność czytania ze zrozumieniem: odpowiada na pytania do analizowanych tekstów, opowiada 

przedstawioną historię, wskazuje najważniejszy temat w  analizowanym tekście, uczestniczy 

aktywnie w rozmowie nauczającej, odpowiadając na pytania nauczyciela bądź innych uczniów, 

kończąc wypowiedzi nauczyciela, wprawia się w umiejętność dyskusji: uczy się słuchania innych, 

stawia pytania, formułuje wnioski, pracując w grupach, przyjmuje zaproponowane funkcje bądź 

proponuje wykonywanie innych, inicjuje bądź proponuje grupie działania. 

Uczeń klasy VI poznaje zagadnienia: 

charakter i osobowość, rola talentu i rozwoju zainteresowań, kultura i jej działy, człowiek jako 

twórca kultury, mądrość, wiedza, inteligencja, filozofia jako miłość mądrości, przykłady 

problemów filozoficznych, wychowanie w starożytnej Grecji, cnota, samodoskonalenie, filozofia 

Sokratesa, Platona i Arystotelesa, ideały nowożytnych igrzysk olimpijskich, kształtowanie 

charakteru poprzez sport, współzawodnictwo i tolerancja, fair play, wartości związane z 

człowieczeństwem i wartości związane z posiadaniem, sens życia, różnorodność wartości, 

argument, uzasadnienie, przesłanka i wniosek, argument mocny i słaby, prawa zwierząt, wzory 

osobowe, wytrwałość w dążeniu do celu, motywacja, agresja a przemoc, terroryzm, rodzaje 

przemocy, solidarność i wspólnota. 

 

 



Uczeń klasy VI trenuje: 

umiejętność czytania ze zrozumieniem: odpowiada na pytania do analizowanych tekstów, opowiada 

przedstawioną historię, wskazuje najważniejszy temat w  analizowanym tekście, uczestniczy 

aktywnie w rozmowie nauczającej, odpowiadając na pytania nauczyciela bądź innych uczniów, 

kończąc wypowiedzi nauczyciela, wprawia się w umiejętność dyskusji: uczy się słuchania innych, 

stawia pytania, formułuje wnioski, pracując w grupach, przyjmuje zaproponowane funkcje bądź 

proponuje wykonywanie innych, inicjuje bądź proponuje grupie działania. 

 

 

 

 

 

 


