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PRZEDMIOTOWY  SYSTEM  OCENIANIA  Z  ETYKI 

II  POZIOM  EDUKACYJNY 

 

I. Zakres oceny 

 

Ocenie podlegają: 

 sprawność w opisywaniu i ocenie rzeczywistości; 

 znajomość pojęć, zagadnień i problemów etycznych; 

 umiejętność rozpoznawania w wypowiedziach i czynach osoby założeń moralnych; 

 samodzielność myślenia; 

 precyzja i jasność wypowiedzi; 

 umiejętność argumentowania, dyskutowania. 

 

Formy oceniania: 

 obecność na zajęciach; 

 prowadzenie zeszytu; 

 praca na lekcji; 

 prace domowe; 

 prace dodatkowe (np. referaty, prezentacje). 

 

II.  Procedury oceniania 

 

1. Praca na lekcji, aktywność podczas zajęć jak i na etapie przygotowania się do nich podlegają systematycznej 

kontroli wyrażanej raz w semestrze oceną w dzienniku. 

2. Ocena za prowadzenie zeszytu obejmuje stronę formalną oraz merytoryczną zapisu. 

3. Prace domowe oraz prace dodatkowe oceniane są w ciągu tygodnia. 

4. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i końcoworoczna nie ma charakteru średniej arytmetycznej ocen 

cząstkowych; znaczący wpływ mają oceny uzyskane z tematycznych prac pisemnych, dłuższych wypowiedzi 

oraz form pracy o charakterze samodzielnym. 

5. Zasady poprawy ocen: 

a) uczeń ma możliwość poprawienia oceny z pisemnych prac domowych, prac dodatkowych oraz 

prowadzenia zeszytu w ciągu dwóch tygodni od zapoznania się z oceną, w terminie uzgodnionym z 

nauczycielem;  

b) pozostałe oceny uczeń może poprawiać poprzez zwiększoną aktywność na lekcji, systematyczne 

opanowywanie nowych wiadomości. 

6. Uczeń, który nie zrozumiał treści lekcji, potrzebuje wskazówek, może skorzystać z pomocy nauczyciela 

bezpośrednio po zajęciach lub w wyznaczonym terminie. 

 

III. Kryteria ocen 

 

1. Wymagania wykraczające - ocena celująca 

 

Uczeń: 

 opanował materiał wykraczający poza treści programowe; 

 wykazuje znajomość terminów, pojęć i poglądów etycznych; 

 rozumie istotę problemów etycznych; 

 potrafi prezentować i uzasadniać własne stanowisko; 

 formułuje dojrzałe wnioski; 

 dokonuje syntezy posiadanej wiedzy; 

 stawia hipotezy problemowe; 

 aktywnie uczestniczy w prowadzonych zajęciach; 

 wykonuje prace dodatkowe. 
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2. Wymagania dopełniające – ocena bardzo dobra 

 

Uczeń: 

 doskonale opanował wiedzę programową; 

 rozumie i poprawnie stosuje terminologię etyczną; 

 prezentuje wiadomości powiązane ze sobą w logiczny sposób; 

 rozumie istotę i zakres problematyki moralnej; 

 umiejętnie interpretuje zagadnienia etyczne; 

 stosuje argumentację etyczna w dyskusji; 

 wykazuje zainteresowanie problematykę etyczną; 

 aktywnie uczestniczy w zajęciach. 

 

3. Wymagania rozszerzające – ocena dobra 

 

Uczeń: 

 w stopniu dobrym opanował wiedzę programową; 

 wykazuje się znajomością podstawowych zagadnień etycznych; 

 dostrzega podstawowe problemy moralne i precyzuje ich istotę; 

 włącza się w dyskusję i podejmuje próbę argumentowania; 

 wypowiada się płynnie i rzeczowo; 

 stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych inspirowanych przez nauczyciela; 

 wykazuje się umiarkowaną aktywnością na zajęciach. 

 

4. Wymagania podstawowe – ocena dostateczna 

 

Uczeń: 

 fragmentarycznie opanował wiedzę programową; 

 poprawnie stosuje główne terminy etyczne; 

 posiada wiedzę o podstawowych zagadnieniach i problemach moralnych; 

 z pomocą nauczyciela wyjaśnia ważniejsze zagadnienia etyczne; 

 wypowiada się w sposób uporządkowany i sensowny; 

 podejmuje próbę włączenia się w dyskusję; 

 wykazuje się słabą aktywnością na zajęciach. 

 

5. Wymagania konieczne – ocena dopuszczająca 

 

Uczeń: 

 opanował minimum wiedzy programowej;  

 rozumie najbardziej podstawowe pojęcia etyczne; 

 podczas przekazywania wiadomości popełnia liczne błędy;  

 formułuje powierzchowne wnioski i płytkie oceny; 

 operuje językiem prostym, pozbawionym właściwej terminologii etycznej; 

 wykazuje słabą znajomość realiów społecznych; 

 nie jest aktywny na lekcji; 

 opuszcza zajęcia z przyczyn nieuzasadnionych. 

 

6. Ocena niedostateczna 

 

Uczeń: 

 nie opanował w elementarnym stopniu wiedzy programowej; 

 nie wykazuje znajomości najbardziej podstawowej terminologii etycznej; 

 popełnia proste błędy o charakterze merytorycznym; 

 odznacza się całkowitą biernością w stosunku do nauczanych treści; 

 nie uczestniczył w większości zajęć.  

 


