
Kryteria osiągnięć na poszczególne oceny szkolne 
 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który  uzupełnia swoją wiedzę na temat etyki  
o dodatkowe informacje. Angażuje się w podejmowane na lekcjach dyskusje  
i dociekliwie  rozstrzyga omawiane kwestie natury etycznej. Wzorowo prowadzi zeszyt. 
 
Ocenę bardzo dobrą uzyskuje uczeń, który 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. 
 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który ma pewne braki w wiedzy, ale jego postawa 
i zaangażowanie na lekcjach są znaczące. Chętnie bierze udział w dyskusjach  
i podejmuje próby rozstrzygania problemów etycznych. 
 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który fragmentarycznie opanował omawiany  
materiał i nie wykazuje aktywności na zajęciach. 
 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który tylko biernie uczestniczy  w zajęciach. Nie 
opanował wystarczająco materiału, a wypowiadanie się  na temat problemów etycznych 
sprawia mu znaczne trudności. 
 
 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie wykazuje żadnego zainteresowania  
omawianymi na zajęciach zagadnieniami oraz nie opanował w stopniu elementarnym  
wiedzy przedmiotowej. 
 

Oceny klasyfikacyjne ustala się według następującej skali:  
 
celujący - 6, bardzo dobry - 5, dobry - 4, dostateczny - 3, dopuszczający – 2, niedostateczny - 
1  
 Uczeń ma prawo do ustalenia oceny na nowo z prac klasowych i sprawdzianów 
całogodzinnych w ciągu dwóch tygodni, jeżeli istnieją uzasadnione przyczyny 
nieprzygotowania ( nie ma możliwości ustalenia oceny na nowo z kartkówki i odpowiedzi 
ustnej).  

 Uczeń, który nie pisał sprawdzianu z powodu nieobecności usprawiedliwionej ma obowiązek 
napisać go w terminie do dwóch tygodni.  

Uczeń ma prawo dwa razy w semestrze być nieprzygotowany do lekcji, ale ma obowiązek o 
tym poinformować nauczyciela na początku lekcji.  
 
Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności (za co uczeń może otrzymać ocenę):  
- krótkie kilkuzdaniowe odpowiedzi na pytania 
-krótkie wypracowania na zadany temat  
-prace domowe,  
-udział w dyskusji i pracy zespołowej,  
-odpowiedź ustna,  
-przygotowanie i/lub znalezienie informacji na zadany temat 



Przy wystawianiu oceny śródrocznej czy rocznej uwzględnia się:  
-aktywność na zajęciach,  
-zapamiętanie określonych informacji i wiadomości, objętych podstawowymi tematami i 
zagadnieniami programu nauczania etyki na tym etapie  edukacyjnym,  
-rozumienie ważnych terminów i pojęć etycznych.  
-wykonywanie zadań wykraczających poza program nauczania etyki w klasie 4 
 


