
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ETYKI  

W KLASACH VII-VIII  
 

 

I. Cele kształcenia: 

1. Rozbudzanie i kształtowanie wrażliwości moralnej, społecznej i estetycznej.  

2. Przygotowanie do obcowania z filozofią jako umiłowania mądrości i drogą do lepszego poznania prawdy.  

3. Pomaganie w zgłębianiu istoty różnych wartości.  

4. Pomoc w dostrzeganiu praktycznych konsekwencji wcielania wartości w życie w odniesieniu do samego siebie, do 

innych, do społeczności i do całego świata.  

5. Pogłębianie zrozumienia, motywacji i odpowiedzialności w związku z dokonywaniem pozytywnych wyborów 

jednostkowych i społecznych.  

6. Inspirowanie do wyboru własnych wartości.  

7. Zachęcanie do bliższego i głębszego poznania samego siebie.  

8. Pomoc w odkrywaniu własnej tożsamości.  

9. Pomoc w uzyskiwaniu możliwie najlepszych odpowiedzi na podstawowe pytania, np. o sens ludzkiego życia, jak 

powinno się postępować.  

10. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za słowo i czyny.  

11. Rozwijanie narzędzi językowo-myślowych: formułowanie pytań, rozróżnianie pojęć, dostrzeganie powiązań między 

pojęciami, wnioskowanie, argumentowanie, uzasadnianie, posługiwanie się przykładami, wykrywanie sprzeczności i 

błędów w rozumowaniu własnym i cudzym.  

12. Rozwijanie umiejętności prowadzenia dyskusji.  

13. Kształtowanie postawy tolerancji i otwartości wobec drugiego człowieka.  

14. Budowanie zaufania wobec własnego umysłu.  

 

II. Treści nauczania i umiejętności. 

1. Wstęp – co to jest etyka?  

2. Poznawanie siebie, dostrzeganie cech indywidualnych własnych i najbliższych osób.  

3. Wyjaśnianie prawdziwego znaczenia własnych zachowań oraz ich przyczyn i konsekwencji.  

4. Człowiek jako osoba, godność człowieka.  

5. Przyjmowanie odpowiedzialności za siebie.  

6. Prawa i obowiązki, zasady i reguły postępowania, w tym także w ruchu drogowym.  

7. Uczestnictwo w grupie, porozumiewanie się z innymi.  

8. Wolność i jej różne rozumienie, autorytety i wzorce osobowe.  



9. Praca i jej wartość dla człowieka.  

10. W świecie wartości: pokój, szacunek, szczęście, pokora, uczciwość, jedność.  

11.Uzasadnianie opinii, wydawanie sądów, kryteria ocen, między innymi w odniesieniu do zjawisk społecznych na 

poziomie małej grupy, społeczności szkolnej i społeczności lokalnej.  

12. Problematyka wybranych zagadnień bioetycznych i związanych z ochroną środowiska.  

 

III. Przewidywane osiągnięcia uczniów.  

1. Wrażliwość na kwestie moralne i etyczne.  

2. Rozumienie znaczenia wartości w życiu, odróżnianie wartości uniwersalnych od wartości innych niż etyczne.  

3. Gotowość do budowania własnego systemu wartości na fundamencie wiedzy uzyskanej na lekcjach etyki.  

4. Gotowość do chronienia wartości poprzez aktywne życie, włączanie się w różne działania, jak też inicjowanie 

własnych na rzecz, np. środowiska, obrony słabych i pokrzywdzonych.  

5. Gotowość do aktywnego przeciwstawiania się wszelkim przejawom zła, takim jak niesprawiedliwość, dyskryminacja, 

itp.  

6. Rozumienie pojęć z zakresu etyki i prawidłowe posługiwanie się nimi.  

7. Umiejętność podejmowania właściwych decyzji w oparciu o posiadaną wiedzę, wyniesioną z lekcji etyki oraz 

odpowiedzialność za swoje decyzje i czyny.  

8. Otwartość, dociekliwość, ciekawość świata przy zachowaniu stanowiska zdroworozsądkowego, zagwarantowanego 

uważną percepcją oraz logicznym, krytycznym myśleniem, a także samodzielnością w tworzeniu sądów i opinii.  

9. Rozumienie wartości i wyjątkowości własnej kultury, przy poszanowaniu dla innych kultur, religii czy 

światopoglądów.  

 

IV. Zasady oceniania: 

Ocena semestralna i roczna wystawiona jest na podstawie ocen za:  

1. aktywne uczestnictwo w lekcji,  

2.  wypowiedzi ustne i prace pisemne,  

3.  przygotowanie materiałów do lekcji, przygotowanie argumentów do dyskusji,  

4.  prowadzenie zeszytu,  

5.  prace domowe, prace dodatkowe. 

Uczeń może poprawić ocenę uzupełniając zaległe prace lub poprosić nauczyciela o wyznaczenie prac dodatkowych i 

odrobić je w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.  

Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.  

 

V. Wymagania na poszczególne oceny: 

Ocena celująca: - znajomość terminów i pojęć etycznych oraz poglądów filozoficznych dotyczących etyki,                      - 

rozumienie istoty problemów etycznych, - formułowanie dojrzałych wniosków, - aktywność podczas wszystkich lekcji, 

- wzorowe prowadzenie zeszytu, - systematyczne przygotowanie do lekcji, - podejmowanie zadań dodatkowych. 



 

Ocena bardzo dobra: - bardzo dobra orientacja w zagadnieniach etycznych objętych programem, - umiejętność 

określania i precyzowania terminów etycznych, - umiejętne stosowanie argumentacji etycznej w dyskusjach, - bardzo 

dobre rozumienie problematyki moralnej. 

Ocena dobra: - wiedza o podstawowych zagadnieniach etycznych omawianych na zajęciach, - znajomość problemów 

etycznych i moralnych, - aktywne uczestnictwo w lekcji i podczas dyskusji, - wypowiedzi płynne i poprawne. 

Ocena dostateczna: - znajomość podstawowych terminów etycznych i zagadnień moralnych, - umiejętność dyskusji 

na zadany temat natury moralnej w sposób uporządkowany i sensowny, -posługiwanie się językiem komunikatywnym 

o wysokim stopniu poprawności.  

Ocena dopuszczająca: - opanowanie minimum wiedzy o głównych zagadnieniach etycznych, - posługiwanie się 

językiem komunikatywnym z dopuszczonymi błędami.  

Ocena niedostateczna: - uczeń nie opanował w stopniu elementarnym wiedzy przedmiotowej, - prezentuje zupełny 

brak rozumienia uogólnień, kwestii etycznych i moralnych poruszanych na lekcjach, - nie pracuje na zajęciach ani nie 

odrabia prac domowych. 


