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Ocenie podlega: 

 
 aktywne uczestniczenie w lekcji, 

 wypowiedzi ustne, 

 wypowiedzi pisemne, 

 przygotowanie materiałów do lekcji, 

 przygotowanie argumentów do dyskusji, 

 wykonywane prace, 

 prace domowe, 

 sprawdziany, 

 prezentacje, 

 prace dodatkowe. 

 
Opis wymagań, które trzeba spełnić, aby uzyskać ocenę: 

 

Celującą: 

 
 samodzielne przygotowanie prezentacji/projektu, 

 wzorowe przygotowywanie prac, 

 aktywny udział we wszystkich lekcjach, 

 posługiwanie się ze zrozumieniem elementarnymi pojęciami z zakresu etyki, 

 systematyczne przygotowanie do lekcji, 

 podejmowanie zadań dodatkowych, 

 samodzielne inicjowanie pewnych działań, jak na przykład zaproponowanie i 

opracowanie tematu związanego z omawianym zagadnieniem, lecz zdecydowanie w 

stopniu wykraczającym poza standard i program obowiązkowy. 

Bardzo dobrą: 

 
 systematyczne przygotowanie do lekcji, 

 czynny udział w zajęciach/dyskusjach, 

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

 wzorowe przygotowywanie prac, odrabianie prac domowych. 



Dobrą: 

 
 systematyczne przygotowanie do lekcji, 

 częsty udział w dyskusjach, rozumienie elementarnych pojęć z zakresu etyki/filozofii, 

 wzorowe przygotowywanie prac, 

 odrabianie prac domowych. 

 
Dostateczną: 

 
 rozumienie omawianych zagadnień, 

 sporadyczny udział w dyskusjach, 

 przygotowywanie prac. 

 

Dopuszczającą: 

 bierny udział w lekcjach, przygotowywanie prac. 

 

 
 
Ocena z etyki powinna, w większym stopniu niż w przypadku innych przedmiotów, 

uwzględniać wysiłek, wkład pracy i zaangażowanie uczniów. Nie należy oceniać poglądów, 

należy je przedyskutować, i jeśli są jawnie fałszywe, oczekiwać ich zmiany pod wpływem 

argumentacji i pouczających przykładów. Aby poprawić ocenę, uczeń musi uzupełnić zaległe 

prace lub poprosić o wyznaczenie prac dodatkowych i odrobić je w terminie ustalonym przez 

nauczyciela. W trakcie nauczania zdalnego wykonane zadania, karty pracy przesyłane są 

przez uczniów na nośnik wskazany przez nauczyciela w określonym terminie (e-mail podany 

przez nauczyciela). Wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe tzn. 

uczeń musi je wykonać. 

 

Dostosowanie metod i form pracy z etyki dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi (SPE) na podstawie orzeczenia, opinii lub własnej obserwacji (specyficzne 

trudnościami w uczeniu się) 

 

A. Dysgrafia 

 monitorowanie pracy ucznia (notatki, ćwiczenia), 

 precyzyjne formułowanie poleceń, 

 dopuszczenie pisma drukowanego oraz prac na komputerze, 

 możliwość odczytania pracy domowej w przypadku niewyraźnego pisma, 



 umożliwienie zaliczenia części materiału w formie ustnej. 

 

B. Dysleksja 

 uczeń nie powinien głośno czytać przed całą klasą, 

 monitorowanie pracy ucznia (notatki, ćwiczenia), 

 precyzyjne formułowanie poleceń, 

 wydłużenie czasu pracy z tekstem, 

 jak najczęściej stosować środki wizualne i skojarzeniowe, 

 monitorowanie stopnia rozumienia czytanego tekstu przez ucznia. 

 

C. Dysortografia 

 monitorowanie pracy ucznia (notatki, ćwiczenia), 

 precyzyjne formułowanie poleceń, 

 poprawność ortograficzna nie wpływa na ocenę, 

 umożliwienie zaliczenia części materiału w formie ustnej. 

 

 
Dostosowanie metod i form pracy z etyki dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi (SPE) na podstawie orzeczenia, opinii lub własnej obserwacji (zagrożenie 

niedostosowaniem społecznym) 

 wyznaczanie większej ilości czasu na zadania wymagające czytania, pisania, 

 dzielenie materiału do nauki na mniejsze części, 

 zachęcanie do staranności wykonywanych prac i rysunków, 

 pozytywne motywowanie do pracy nad przezwyciężaniem istniejących trudności, itp., 

 stopniowanie sytuacji zadaniowych, tak by uczeń mógł odnieść sukces, 

 częste odwoływanie się do sytuacji z życia codziennego i do konkretów, 

 częste powtarzanie nowych treści, 

 stosowanie polisensorycznych metod nauczania, 

 wyznaczanie konkretnych partii materiału do nauki w domu, 

 wzmacnianie poczucia własnej wartości, 

 wydawanie krótkich poleceń, 

 indywidualizowanie pracy lekcyjnej, 

 w czasie lekcji upewnianie się czy uczeń właściwie zrozumiał treść zadań i poleceń, 

 ukierunkowywanie na właściwą odpowiedź poprzez zadawanie pytań pomocniczych, 

naprowadzanie na prawidłowe rozwiązanie, 



 bazowanie na przykładach z życia codziennego, 

 ocenianie za wkład pracy w wykonanie zadania, chęci, 

 częste chwalenie ucznia indywidualnie i na forum klasy. 


