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I. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych ocen 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 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: 

 bierze czynny udział w zajęciach/dyskusjach, 

 posługuje się ze zrozumieniem elementarnymi pojęciami z zakresu etyki/filozofii, 

 dobrze orientuje się w zagadnieniach etycznych objętych realizowanym programem, 

umiejętnie stosuje argumentację etyczną w dyskusjach.  

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 bierze częsty udział w dyskusjach, 

 rozumie elementarne pojęcia z zakresu etyki/filozofii. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 rozumie omawiane zagadnienia, 

 sporadycznie bierze udział w dyskusjach, 

 wykazuje znajomość podstawowych terminów etycznych, zagadnień i problemów moralnych. 

 



Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 biernie uczestniczy w lekcjach, 

 opanował minimum wiedzy o głównych zagadnieniach etycznych 

 jego odpowiedzi ustne wymagają wsparcia i naprowadzania przez nauczyciela. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 nie opanował w elementarnym stopniu wiedzy przedmiotowej, 

 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), 

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 bierze udział w dyskusji, 

6) prace plastyczne. 
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