
Etyka – Kryteria oceniania dla klas I – III;  IV - VI SP oraz Gimnazjum 

 Przewidywane osiągnięcia uczniów . 

Zakończenie realizacji kompleksowego programu nauczania etyki powinno zaowocować 

następującymi kompetencjami ucznia: ● Wrażliwość na kwestie moralne i etyczne. ● Rozumienie 

znaczenia wartości w życiu, odróżnianie wartości uniwersalnych od wartości innych niż etyczne. ● 

Gotowość do budowania własnego systemu wartości na fundamencie wiedzy uzyskanej na lekcjach 

etyki. ● Gotowość do chronienia wartości poprzez aktywne życie, włączanie się w różne działania, jak 

też inicjowanie własnych na rzecz np. środowiska, obrony słabych i pokrzywdzonych. ● Gotowość do 

aktywnego przeciwstawiania się wszelkim przejawom zła, takim jak niesprawiedliwość, dyskryminacja 

itp. ● Rozumienie pojęć z zakresu etyki i prawidłowe posługiwanie się nimi. ● Umiejętność 

podejmowania właściwych decyzji w oparciu o posiadaną wiedzę, wyniesioną z lekcji etyki oraz nie 

unikanie odpowiedzialności za swoje decyzje, czyny i ich następstwa. ● Otwartość, dociekliwość, 

ciekawość świata przy zachowaniu stanowiska zdroworozsądkowego, zagwarantowanego uważną 

percepcją oraz logicznym, krytycznym myśleniem, a także samodzielnością w tworzeniu sądów i 

opinii. ● Rozumienie wartości i wyjątkowości własnej kultury, przy poszanowaniu dla innych kultur, 

religii czy światopoglądów. ● Rozumienie konieczności nieustannego doskonalenia się etycznego, 

moralnego, pracy nad samodyscypliną i ogólnym rozwojem. 

  

Szkoła Podstawowa  kl. I – III 

Co podlega ocenie? 

-uwaga na lekcji 

-podejmowanie działań wdrożonych przez nauczyciela, jak np. swobodne wypowiedzi, dyskusje, 

zabawy, rysowanie, inscenizowanie  krótkich scenek, słuchanie tekstów, opowiadanie 

-wywiązywanie się z zadań domowych  

-wysiłek w tworzeniu podstaw systemu wartości (otwarta postawa wobec celów kształcenia 

programowego) 

-uprzejmość,  grzeczność, wyrozumiałość  wobec innych , jako świadectwo  powyższego 

-ocena ma charakter opisowy 

 

Szkoła Podstawowa kl. IV - VI: 

Co podlega ocenie? 

 ● aktywne uczestniczenie w lekcji, ● wypowiedzi ustne, ● wypowiedzi pisemne, ● przygotowanie 

materiałów do lekcji, ● przygotowanie argumentów do dyskusji, ● prowadzenie zeszytu, ● prace 

domowe, ● sprawdziany, ● prezentacje, ● prace dodatkowe.  

Wymagania na ocenę: 



 ● celującą – samodzielne przygotowanie prezentacji/projektu, wzorowe prowadzenie zeszytu, 

aktywny udział we wszystkich lekcjach, posługiwanie się ze zrozumieniem elementarnymi pojęciami z 

zakresu etyki, systematyczne przygotowanie do lekcji, podejmowanie zadań dodatkowych, 

samodzielne inicjowanie pewnych działań, jak na przykład zaproponowanie i opracowanie tematu 

związanego z omawianym zagadnieniem, lecz zdecydowanie w stopniu wykraczającym poza standard 

i program obowiązkowy 

 ● bardzo dobrą – systematyczne przygotowanie do lekcji, czynny udział w zajęciach/dyskusjach, 

posługiwanie się ze zrozumieniem elementarnymi pojęciami z zakresu etyki/filozofii, wzorowe 

prowadzenie zeszytu, odrobione prace domowe, 

● dobrą – systematyczne przygotowanie do lekcji, częsty udział w dyskusjach, rozumienie 

elementarnych pojęć z zakresu etyki/filozofii, dobrze prowadzony zeszyt, odrobione prace domowe,  

● dostateczną – rozumienie omawianych zagadnień, sporadyczny udział w dyskusjach, prowadzenie 

zeszytu 

 ● dopuszczającą – bierny udział w lekcjach, prowadzenie zeszytu 

● niedostateczną – niespełnienie powyższych warunków.  

Poza powyższymi ocenami stosowane są również „plusy”, głównie za aktywność na lekcji i niektóre 

prace domowe, oraz „minusy” za nieprzygotowanie do lekcji, brak pracy domowej lub niepodjęcie 

działań obowiązkowych poleconych przez nauczyciela (trzy „plusy” stanowią ocenę bardzo dobrą, zaś 

trzy „minusy” - ocenę niedostateczną).  

Jak poprawić ocenę semestralną/roczną? Uczeń musi uzupełnić zaległe prace, zaliczyć sprawdziany 

lub poprosić o wyznaczenie prac dodatkowych i odrobić je w terminie ustalonym przez nauczyciela.  

GIMNAZJUM : 

Co podlega ocenie? 

 ● aktywność na lekcji, ● prace domowe, ● sposoby argumentacji, poprawne formułowanie 

wniosków, ● umiejętność dyskusji, ● prace pisemne w formie prac klasowych - rozprawki na zadany 

temat, przy czym oceniana jest tu w największym stopniu poprawność formalna pracy i dobór 

argumentów, ● umiejętność krytycznej analizy tekstów. Całościowo oceniane są prace domowe, 

wypowiedzi pisemne, aktywność na lekcji nagradzana jest ocenami cząstkowymi: „plusami” (trzy 

„plusy” stanowią piątkę). Brak realizacji i niewywiązywanie się z obowiązków oceniane jest 

„minusami” (trzy „minusy” – ocena niedostateczna). Na lekcji przewidziane są sprawdziany w formie 

prac pisemnych (rozprawka) bądź testów, jeśli materiał zrealizowany przez nauczyciela umożliwia 

sporządzenie spójnego treściowo sprawdzianu. Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu, w 

którym uzupełnia notatki za czas swojej nieobecności. Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne 

w terminie dwóch tygodni.  

Formy oceniania uczniów: ● ocena szkolna w skali 1-6, ● „plusy” za aktywność (trzy „plusy” to 

piątka).  

Wymagania na ocenę: 



 ● celującą – poszerzona znajomość tematów przewidzianych w programie, dobre panowanie 

umiejętności dyskutowania, argumentacji i analizy, indywidualne zainteresowania, umiejętność 

formułowania własnych ocen i uzasadniania wniosków, aktywność na lekcji, pogłębiona i poprawna 

analiza problemów formułowanych w pracach pisemnych, 

 ● bardzo dobrą – dobra znajomość tematów przewidzianych w programie, dobre opanowanie 

umiejętności dyskutowania, argumentacji i analizy, umiejętność formułowania własnych ocen i 

uzasadniania wniosków, aktywność na lekcji, poprawna analiza problemów formułowanych w 

pracach pisemnych, 

 ● dobrą – znajomość tematów przewidzianych w programie, opanowanie umiejętności 

dyskutowania, często odpowiednia argumentacja i analiza, umiejętność formułowania własnych ocen 

i w miarę precyzyjnego uzasadniania wniosków, aktywność na lekcji, poprawność strukturalna w 

pracach pisemnych, 

 ● dostateczną – pobieżna znajomość tematów przewidzianych w programie, opanowanie 

umiejętności dyskutowania, choć często bez właściwej argumentacji i analizy, poprawność 

strukturalna w pracach pisemnych, choć bez właściwej argumentacji i analizy,  

● dopuszczającą – znajomość najważniejszych zagadnień etycznych, podstawowa umiejętność 

dyskusji, 

 ● niedostateczną – brak spełniania powyższych wymagań.  

Jak poprawić ocenę semestralną/roczną? Uczeń musi uzupełnić zaległe prace, zaliczyć sprawdziany 

lub poprosić o wyznaczenie prac dodatkowych i odrobić je w terminie ustalonym przez nauczyciela.  


