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1. Ocenianie na lekcjach etyki odbywa się w specyficznych warunkach. Wynika  

to z dobrowolności uczestnictwa w przedmiocie oraz ze specyficznych kompetencji, 

które nabywają uczestnicy zajęć. Ponieważ część tych kompetencji (np. wrażliwość 

etyczna, dojrzałość moralna, rozumienie samego siebie) trudno poddać ocenie,  

a znajomość teorii i pojęć nie jest głównym celem edukacji etycznej, ocenianie pełni 

głównie rolę motywującą i informacyjną, a mniej różnicującą czy selekcjonującą.  

 

2. Ocenie poddane są: 

- umiejętność dostrzegania etycznego wymiaru rzeczywistości, w tym analiza 

wydarzeń współczesnych,  

- sprawność uczniów w opisywaniu i ocenie rzeczywistości,  

- umiejętność rozpoznawania w wypowiedziach i czynach ludzkich założeń  

i poglądów moralnych, 

- umiejętność krytycznej analizy artefaktów kultury, 

- znajomość pojęć i teorii etycznych, 

- znajomość pojęć i adekwatność ich stosowania,  

- precyzja i jasność wypowiedzi,  

- stosowana argumentacja, 

- aktywność na zajęciach, 

- samodzielna aktywność poznawcza ucznia. 

  

3. Ogólne kryteria oceny dostosowane do specyficznej sytuacji i rozpoznanych 

specyficznych potrzeb edukacyjnych ucznia: 

Ocena celująca – uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz uzupełnia 

swoją wiedzę na temat etyki o dodatkowe lektury. Angażuje się w podejmowane  
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na lekcjach dyskusje i dociekliwie rozstrzyga omawiane problemy natury etycznej. 

Omawiane zagadnienia postrzega w interdyscyplinarnej perspektywie. Dodatkowo 

może brać udział w olimpiadach i konkursach filozoficznych. 

Ocena bardzo dobra - uczeń aktywnie uczestniczy w pracy na lekcjach, chętnie 

wypowiada swoje zdanie na temat poruszanych zagadnień. Ponadto przyswoił 

podawaną na zajęciach wiedzę w stopniu bardzo dobrym i potrafi ją twórczo 

wykorzystywać na potrzeby analizy konkretnych problemów etycznych.  

Ocena dobra – uczeń ma pewne braki w wiedzy, ale jego postawa i zaangażowanie 

na lekcjach są znaczące. Chętnie bierze on udział w dyskusjach i podejmuje próby 

rozstrzygania problemów etycznych. 

Ocena dostateczna - uczeń fragmentarycznie opanował omawiany materiał. Nie 

wykazuje aktywności na lekcji, a w dyskusjach uczestniczy tylko na wyraźne 

polecenie nauczyciela. 

Ocena dopuszczająca - uczeń tylko biernie uczestniczy w zajęciach. Nie opanował 

on wystarczająco omawianych zagadnień, a wypowiadanie się na temat problemów 

etycznych sprawia mu znaczne trudności. 

Ocenę niedostateczną - uczeń nie wykazuje żadnego zainteresowania omawianymi 

na zajęciach zagadnieniami oraz nie opanował w stopniu elementarnym wiedzy 

przedmiotowej. 

 

Na ocenę śródroczną i roczną składa się ocena poziomu wiedzy, umiejętności, 

zaangażowania. Nie jest ona średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

 

4. Przy ocenianiu nauczyciel stosuje różne formy i metody sprawdzania wiedzy oraz 

umiejętności ucznia, przy zastosowaniu różnorodnych narzędzi, ze szczególnym 

uwzględnieniem: 

- odpowiedzi ustnych, 

- indywidualnych projektów edukacyjnych oraz referatów, 

- projektów edukacyjnych realizowanych w grupach zadaniowych,  
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- innych prac wykonywanych w zespołach,  

- aktywności ucznia w czasie lekcji, 

- aktywności dodatkowych ucznia (udział w olimpiadach, zawodach, konkursach, 

debatach).  

 

5. Z uczniem o specyficzny potrzebach nauczyciel pracuje i ocenia zgodnie  

z zaleceniami zawartymi w opinii wystawionej przez poradnię psychologiczno-

pedagogiczną lub lekarzy specjalistów. 

 


