
Przedmiotowy system oceniania z etyki 
Co podlega ocenie:  
● aktywność na lekcji,  

● prawidłowe stosowanie pojęć w odpowiednim kontekście i posługiwanie się terminami fachowymi,  

● prace domowe – przygotowanie materiałów do lekcji, przeczytanie zadanej lektury  
 
tekstu źródłowego, samodzielne uzyskanie informacji z wykorzystaniem różnych źródeł informacji 
(korzystanie z Internetu, biblioteki, zrobienie wywiadu itp.),  

● sposoby argumentacji, poprawne formułowanie wniosków,  

● umiejętność dyskusji,  

● prace pisemne w formie prac domowych lub klasowych – przemówienia, rozprawki lub eseju na zadany 
temat, przy czym oceniane są tu w największym stopniu poprawność formalna pracy i dobór argumentów, 
wykazanie się samodzielnym krytycznym myśleniem, niestandardowe oryginalne podejście do tematu,  

● umiejętność krytycznej analizy tekstów,  

● prezentacje,  

● projekty,  

● prace dodatkowe.  
Całościowo oceniane są prace domowe, wypowiedzi pisemne, aktywność na lekcji nagradzana jest ocenami 
cząstkowymi: „plusami” (trzy „plusy” stanowią piątkę). Brak realizacji i nie wywiązywanie 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. 
Powinien również posiadać teczkę/segregator na materiały i pomoce naukowe (głównie teksty źródłowe 
dostarczane przez nauczyciela). Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch tygodni. 
Wymagania na ocenę:  
● celującą – poszerzona znajomość tematów przewidzianych w programie, dobre opanowanie 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.  
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. 
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