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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
ETYKA

 KLASY 4-8

I. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych ocen

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 samodzielne przygotowuje prezentację/projekt, 
 wzorowo prowadzi zeszyt, 
 aktywnie uczestniczy we wszystkich lekcjach, 
 posługuje się ze zrozumieniem elementarnymi pojęciami z zakresu etyki, 
 systematycznie przygotowuje się do lekcji, 
 podejmuje się zadań dodatkowych, 
 samodzielne inicjuje pewne działania, jak na przykład zaproponowanie i 
opracowanie tematu związanego z omawianym zagadnieniem. 
Uczeń musi spełniać wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej. Wykazuje się
właściwym  stylem  wypowiedzi,  swobodą  w  posługiwaniu  się  terminologią
przedmiotową  i  inną.  Jego  pilność,  systematyczność,  zainteresowanie,  stosunek  do
przedmiotu  nie  budzi  żadnych  zastrzeżeń.  Jego  praca  jest  oryginalna  i  twórcza  oraz
wskazuje na dużą samodzielność. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 systematycznie przygotowuje się do lekcji, 
 bierze czynny udział w zajęciach/dyskusjach, 
 posługuje się ze zrozumieniem elementarnymi pojęciami z zakresu etyki/filozofii,  
 systematycznie odrabia prace domowe, 
 dobrze orientuje się w zagadnieniach etycznych objętych realizowanym programem, 
umiejętnie stosuje argumentację etyczną w dyskusjach,
 sumiennie prowadzi zeszyt.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 systematyczne przygotowuje się do lekcji, 
 bierze częsty udział w dyskusjach, 
 rozumie elementarne pojęcia z zakresu etyki/filozofii, 
 sumiennie prowadzi zeszyt, 
 dość systematycznie odrabia prace domowe.



Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 rozumie omawiane zagadnienia, 
 sporadycznie bierze udział w dyskusjach, 
 prowadzi zeszyt, 
 z reguły odrabia zadania domowe,
 wykazuje znajomość podstawowych terminów etycznych, zagadnień i problemów 
moralnych. 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 biernie uczestniczy w lekcjach, 
 prowadzi zeszyt, 
 opanował minimum wiedzy o głównych zagadnieniach etycznych (objętych 
programem określonej klasy) i ich rozumienie niezbędne do podjęcia nauki etyki w 
następnej klasie, 
 jego odpowiedzi ustne wymagają wsparcia i naprowadzania przez nauczyciela. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 nie opanował w elementarnym stopniu wiedzy przedmiotowej, 
 nie wykazuje  znajomości terminologii związanej z przedmiotem, 
 nie potrafi wyszukać potrzebnej informacji sam ani we wskazanym źródle, 
 odznacza się całkowitą biernością w stosunku do nauczanego przedmiotu,
 nie spełnia wymagań ma ocenę dopuszczającą.

II. Formy i zasady bieżącego oceniania i sprawdzania osiągnięć edukacyjnych

Ocenie podlega zakres wiedzy, jak również nabywanie określonych umiejętności. Uczeń 
nie jest oceniany ze względu na rodzaj zajmowanej postawy ani za przekonania i 
poglądy religijne czy moralne. Celem zajęć jest kształtowanie umiejętności 
formułowania problemów, wyciągania wniosków oraz poszukiwania własnych 
poglądów.

Formy oceniania: 
1) wypowiedzi ustne,
2) prace pisemne (karty pracy, referaty, testy, sprawdziany, kartkówki),
3) praca na lekcji, w tym praca w grupie i parach, 
4) prace dodatkowe (projekty, prezentacje multimedialne, karty pracy, referaty), 
5) aktywność i zaangażowanie w zajęcia-uczeń posiada zeszyt, konieczne materiały, 
bierze udział w dyskusji, 
6) prace domowe.
7) prace plastyczne,
8) udział w konkursach.



III. Wagi ocen 

     W dzienniku elektronicznym oceny cząstkowe mają nadaną wartość wagową wg skali:

waga 5 – osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych (zdobyte miejsca)
waga 4 – sprawdziany, prace klasowe, projekty długoterminowe
waga 3 – kartkówki, odpowiedzi ustne,
waga 2 – praca na lekcji (karta pracy/praca samodzielna/praca w parach/w grupach), 
prace dodatkowe, udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, prezentacje
waga 1- aktywność na lekcji, zadanie domowe.

IV. Wymagania na poszczególne oceny z prac pisemnych 

Ocenę za pracę pisemną nauczyciel wystawia na podstawie liczby zdobytych punktów, 
informujących o spełnieniu wymagań na poszczególne oceny, zazwyczaj według 
następujących kryteriów:
0%-33% punktówocena niedostateczna
34%-50% ocena dopuszczająca
51%-71% ocena dostateczna
72%-89% ocena dobra
90%-99% ocena bardzo dobra
100% ocena celująca

      Nauczyciel w zależności od stopnia trudności pracy pisemnej ma prawo użycia 
      innej skali niż powyższa.

Uczeń może otrzymać ocenę celującą tylko w pierwszym terminie przeprowadzonego 
sprawdzianu lub kartkówki, nie jest możliwe otrzymanie oceny celującej za poprawę 
pracy pisemnej.

Klasyfikacyjne oceny śródroczne i roczne nie są średnią arytmetyczną ocen bieżących. 
Oceny śródroczne wynikają ze średniej ważonej z ocen uzyskanych w pierwszym 
półroczu danego roku szkolnego, roczne z ocen uzyskanych w ciągu całego roku 
szkolnego; zaokrąglenie ocen śródrocznych i rocznych w górę następuje od wartości 
(x),65 – gdzie x oznacza oceny 2,3 lub 4, w przypadku oceny dopuszczającej od wartości 
1,9, a w przypadku oceny celującej od wartości 5,4.

Ocenę semestralną i końcoworoczną uczeń otrzymuje za systematyczną pracę w ciągu 
całego semestru (roku szkolnego). Na koniec semestru nauczyciel nie przeprowadza 
żadnych dodatkowych sprawdzianów ani zadań, z wyłączeniem sytuacji wyjątkowych, 
np. długotrwała choroba.

V. Zasady zgłaszania nieprzygotowań do zajęć



Uczeń  ma  prawo  do  zgłoszenia  nieprzygotowania  2  razy  w  semestrze.  Trzecie
nieprzygotowanie  jest  równoznaczne  z  otrzymaniem  oceny  niedostatecznej.
Nieprzygotowanie musi być zgłoszone na początku lekcji.

VI. Inne 

Uczeń otrzymuje również plusy i minusy. Uczeń ma możliwość uzyskania plusa za aktywność
na lekcji i za wykonane zadanie domowe, natomiast minusa za niewykonanie polecenia 
nauczyciela ( w czasie pracy indywidualnej lub grupowej). Otrzymanie 3 plusów 
równoznaczne jest z otrzymaniem oceny bardzo dobrej, 3 minusy oznaczają otrzymanie 
oceny niedostatecznej.

VII. Nauczanie zdalne

1) Uczniowie podczas zdalnej nauki na odległość będą oceniani za: prace pisemne, karty
pracy, prace twórcze (np. rysunek), zadania interaktywne, prezentacje, quizy, zadania 
dodatkowe. 

2) W przypadku zajęć przez platformę Microsoft Teams nauczyciel ocenia 
zaangażowanie uczniów w dyskusji na lekcji, wypowiedzi w trakcie zajęć, aktywność, 
przygotowanie do lekcji.

3) Niedotrzymanie ustalonego terminu i niepowiadomienie nauczyciela o ewentualnych
trudnościach, skutkuje zapisem 0, które uczeń może poprawić w terminie i formie 
uzgodnionej z nauczycielem, nie później niż na tydzień przed wystawieniem oceny 
rocznej.

4)Prace niesamodzielne będą oceniane na ocenę niedostateczną.

5) Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w 
czasie nauki zdalnej w sposób i w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
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