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I. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z etyki polega na rozpoznawaniu przez 

nauczyciela poziomu oraz postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości oraz 

umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.  

II. Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności: 

1. Praca na lekcji (aktywność). 

2. Wypowiedzi ustne. 

3. Wypowiedzi pisemne. 

4. Przygotowanie materiałów do lekcji. 

5. Zadanie praktyczne (karty pracy). 

6. Prace dodatkowe.  

Ocena uwzględnia również wysiłek, wkład pracy i zaangażowanie uczniów.  

III. Uczniowie otrzymują oceny. 

6 - 100% wykonanej pracy 

5 - 90%-99% wykonanej pracy 

4 - 75%-89% wykonanej pracy 

3 - 50%-74% wykonanej pracy 

2- 30%-49% wykonanej pracy 

1- 0%-29% wykonanej pracy 

IV.  Ocena śródroczna / roczna 

Ocena śródroczna/ roczna wystawiana  jest na podstawie ocen cząstkowych i obserwacji 

pracy dziecka na  lekcjach. 

Ocena końcowa jest wystawiana jako wypadkowa ocen cząstkowych, przy czym nie jest ona 

ich średnią arytmetyczną. 
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Na dwa tygodnie przed klasyfikacją uczeń ma prawo poznać proponowaną ocenę roczną. 

Ocena celująca: 

 aktywny udział we wszystkich lekcjach, 

 posługiwanie się ze zrozumieniem podstawowymi pojęciami z zakresu etyki, 

 bardzo staranne wykonywanie ćwiczeń, 

 podejmowanie zadań dodatkowych, 

 samodzielne przygotowanie projektu. 
 

Ocena bardzo dobra: 

 aktywny udział w lekcjach, 

 posługiwanie się ze zrozumieniem pojęciami z zakresu etyki, 

 staranne wykonywanie zadań, 

 czynny udział w zajęciach/dyskusjach. 
 

Ocena dobra: 

 udział w lekcjach, 

 rozumienie elementarnych pojęć z zakresu etyki, 

 wykonywanie zadań. 
 

Ocena dostateczna: 

 rozumienie omawianych zagadnień, 

 sporadyczny udział w dyskusjach, 

 wykonywanie zadań. 
 

Ocena dopuszczająca: 

 bierny udział w lekcjach. 
 

Ocena niedostateczna: 

 niespełnienie powyższych warunków. 
 
V. Przy ustalaniu oceny śródrocznej i końcoworocznej nauczyciel bierze pod uwagę 
całokształt działań ucznia, jednak decydujące znaczenie ma stopień zaangażowania w trakcie 
lekcji i kreatywna praca. Ocena śródroczna jest ustalana na podstawie osiągnięć 
śródrocznych, końcoworoczna - na podstawie całorocznej pracy ucznia. 
 


