
1 

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - ETYKA 

IV etap kształcenia – LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE, TECHNIKUM I ZASADNICZA 

SZKOŁA ZAWODOWA 

 

1. Nauczyciel etyki w ZSP w Chojnie: Katarzyna Mickiewicz - Bindas 

2. Przedmiot: etyka 

3. Rok szkolny 2017/2018 

4. Nazwa i numer programu nauczania dopuszczonego do użytku w szkole: 

Etyka. Program nauczania. Liceum Ogólnokształcące, Technikum Zawodowe, 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie,       nr 

191/E/ZSP/2015; 

5. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: 

1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który potrafi to, co na ocenę  bardzo 

dobrą ,  a ponadto: 

 posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza  program 

nauczania przedmiotu, 

 umie formułować problemy i samodzielnie dokonywać analizy nowych 

zjawisk, 

 prezentuje swoje poglądy, umiejętnie posługuje się wiedzą spoza programu 

szkolnego, 

 stawia hipotezy badawcze, polemizuje, by obronić własne stanowisko, 

wykazuje się oryginalnością ujęcia tematu, umiejętnie wykorzystując sądy 

badaczy   literatury, 

 samodzielnie poszerza własną wiedzę i doskonali umiejętności, 

 w pracy wykorzystuje wiedzę z różnych dziedzin nauki, 

 osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych  kwalifikując 

się do finałów na szczeblu wojewódzkim/regionalnym, albo krajowym lub 

posiada inne porównywalne osiągnięcia. 

 

2) ocenę   bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który potrafi to, co na ocenę 

dobrą,  a ponadto:  

 opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone 

programem nauczania 

 zdobyte wiadomości i umiejętności potrafi wykorzystać również w sytuacjach 

problemowych, 

 sprawnie wymienia głównych twórców kultury i ich dzieła, 

 przedstawia ewolucję bohatera literackiego oraz wybranych gatunków 

literackich, 

 wyjaśnia funkcje motywów antycznych i symboli biblijnych w poznanych 

utworach literackich, 

 formułuje wnioski  płynące z porównania  kształtu artystycznego tekstów 

literackich, 

 samodzielnie gromadzi, porządkuje i wykorzystuje w wypowiedziach  

ustnych  i pisemnych materiały z różnych źródeł  dotyczące literatury i sztuki, 

 stosuje sądy wartościujące i uogólniające, 

 dba o poprawność  językową, stylistyczna, interpunkcyjną i ortograficzną 

wypowiedzi, 

 stosuje  oryginalną koncepcje wypowiedzi, 

 dokonuje samodzielnej analizy i interpretacji dzieła literackiego, 



2 

 

 dokonuje syntezy twórczości literackiej, 

 

3) Dobry otrzymuje uczeń, który potrafi to, co na ocenę dostateczną, a 

ponadto:  

 opanował w dużym zakresie  wiadomości i umiejętności określone programem 

nauczania 

 posiadaną wiedzę i umiejętności potrafi wykorzystać w sytuacjach typowych, 

 wskazuje związki literatury z filozofią, sztuką i historią, 

 porównuje wzorce osobowe i kreacje bohaterów odwołując się do utworów 

literackich, 

 dokonuje analizy typowego dla epoki i autora utworu literackiego, 

 formułuje wnioski, uogólnienia, argumenty, prezentując swój punkt widzenia, 

 ocenia bohaterów literackich w kontekście epoki, 

 komponuje dłuższe, zwarte, uporządkowane, poprawne stylistycznie, 

językowo  i ortograficznie   wypowiedzi, buduje pracę interpretacyjną według 

własnej koncepcji.  

 

4) Dostateczny otrzymuje uczeń, który potrafi to, co na ocenę dopuszczająca,  

a ponadto:  

 opanował w podstawowym zakresie te wiadomości  i umiejętności określone 

programem, które są konieczne do  dalszego kształcenia, 

 wskazuje związki omawianych epok z wcześniejszymi, 

 wiąże fakty literackie z istotnymi faktami historycznymi, 

 opisuje motywy i tematy literackie, odwołując się do omówionych utworów, 

 określa tematykę i problematykę omówionych utworów, 

 charakteryzuje wzorce osobowe i postawy bohaterów, 

 charakteryzuje podstawowe prądy artystyczne , hasła programowe 

poszczególnych epok, 

 prace pisemne mają charakter nieschematyczny, są poprawne pod względem 

językowym, ortograficznym i stylistycznym. 

 

5) Dopuszczający   otrzymuje uczeń, który: 

 ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem 

nauczania, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia 

 przyporządkowuje autorom tytuły i głównych bohaterów utworów literackich 

wskazanych w podstawie programowej, 

 określa ramy chronologiczne epoki, 

 posługuje się kluczowymi dla rozumienia omawianych epok pojęciami, 

 streszcza główne wątki utworów literackich, 

 rozpoznaje najważniejsze środki stylistyczne, 

 wypowiada się w sposób komunikatywny, 

 wypowiedzi mają charakter odtwórczy, 

 podejmuje próby interpretacji utworów na poziomie dosłownym, 

  w wypowiedziach pisemnych zachowuje poprawność językową i 

ortograficzną.  

 

6) Niedostateczny  otrzymuje uczeń, który: 
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 nie opanował wiadomości i nie posiada umiejętności określonych 

programem nauczania, koniecznych do dalszego kształcenia 

 wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu; nie prowadzi zeszytu 

przedmiotowego, nie wykonuje zadań podczas lekcji oraz w domu, 

opuszcza zajęcia z danego przedmiotu 

 

6.Cele edukacyjne: 
 

7. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych: 
1) nauczyciel sprawdza osiągnięcia edukacyjne ucznia, w szczególności poprzez: 

a) prace pisemne, w tym prace kontrolne, 

b) odpowiedzi ustne, 

c) aktywność  w czasie zajęć, 

d) zadania praktyczne, 

e) pracę zespołową; 

2) do prac kontrolnych zalicza się: 

a) prace klasowe, 

b) sprawdziany, 

c) kartkówki; 

3) praca klasowa obejmuje treści programowe całego działu lub części działu 

stanowiące logiczną całość i powinna być poprzedzona lekcją powtórzeniową; 

4) na początku roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów o planowanej liczbie 

prac klasowych, a co najmniej tydzień przed pracą klasową podaje jej dokładny 

termin i zaznacza go w dzienniku lekcyjnym. 

8. Zasady udostępniania uczniom i ich rodzicom sprawdzonych i ocenionych prac 

pisemnych 
Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia nauczyciel: 

1) udostępnia uczniom na zajęciach edukacyjnych bezpośrednio po ustaleniu 

oceny; 

2) przekazuje uczniom w celu udostępnienia rodzicom - udostępnienie jednemu 

rodzicowi jest tożsame z udostępnieniem rodzicom; 

3) odbiera od ucznia podpisaną przez rodzica pracę na następnych zajęciach; 

4) dokonuje adnotacji na pracy w przypadku braku możliwości uzyskania podpisu 

rodzica.  

9. Przyjęta w szkole procentowa skala ocen: 

PRZEDZIAŁ    % OCENA 

<0 – 33> 
 

1 

(33 – 35> 
 

2- 

(35 – 45> 
 

2 

(45 – 50> 
 

2+ 

(50 – 55> 
 

3- 

(55 – 65> 
 

3 

(65 – 70> 
 

3+ 

(70 – 75> 
 

4- 

(75 – 85> 
 

4 

(85 – 90> 
 

4+ 

(90 – 95> 
 

5- 

(95 – 99) 
 

5 

<99 – 100) 
 

5+ 

100 
 

6 
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10. Ustalenia zawarte pomiędzy uczniami a nauczycielem, które nie są sprzeczne 

z przepisami: 
 

1)  jeden raz w półroczu uczeń może być nieprzygotowany do zajęć i nie otrzyma 

oceny niedostatecznej. Nauczyciel w takim przypadku wpisuje uczniowi  

w dzienniku lekcyjnym kropkę. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie do zajęć na 

początku lekcji ( nie dotyczy to wcześniej zapowiedzianych prac kontrolnych); 

2) uczeń z tzw. „szczęśliwym numerkiem” może być zwolniony w tym dniu 

z niezapowiedzianych wcześniej prac kontrolnych oraz ocenianych odpowiedzi 

ustnych; 

3) uczniowi, który zostanie przyłapany na oszukiwaniu (ściąganie ze ściągi, 

telefonu komórkowego, odpisywanie od kolegi, rozmowa z kolegą i inne), praca 

zostaje odebrana i otrzymuje on ocenę niedostateczną. 

4) uczeń systematycznie prowadzi zeszyt, dba o jego estetykę, gromadzi materiały 

z lekcji; posiada podręcznik.  

5) sprawdziany  oraz  prace klasowe  zapowiadane  są  z  co  najmniej  

tygodniowym  wyprzedzeniem   i  są  obowiązkowe  dla  każdego  ucznia; 

6) uczeń  nieobecny  na  sprawdzianie  lub pracy klasowej  z  przyczyn  

usprawiedliwionych  powinien  go  napisać  w  ciągu  dwóch  tygodni  od  dnia  

powrotu  do  szkoły; termin  ustala  nauczyciel  z  uczniem, a  w  przypadku  jego  

niedotrzymania  uczeń  powinien  napisać  zaległą  pracę  na  wezwanie  

nauczyciela; odmowa  napisania  pracy  lub  nieobecność   nieusprawiedliwiona 

jest  podstawą  do  wstawienia  cząstkowej oceny niedostatecznej; 

7) uczeń  może  jeden  raz  poprawiać  ocenę  z  pracy  obowiązkowej; poprawa  

powinna  się  odbyć  w  ciągu  dwóch  tygodni  od  dnia  otrzymania  sprawdzonej  

pracy; 

8) kartkówki  obejmują  materiał  z  trzech  ostatnich  tematów  i  nie  muszą  być  

zapowiadane;     ocen  z  kartkówek  nie  poprawia  się; 

9) za  aktywność  na  lekcjach  uczeń  otrzymuje  plusy  lub  minusy, których  ilość 

decyduje  o  ocenie  cząstkowej  wstawianej  do  dziennika  pod  koniec  każdego  

semestru; 

10) brak  notatek  podawanych  przez  nauczyciela  do  zeszytu  przedmiotowego  

może  być  podstawą  do  wstawienia  cząstkowej  oceny  niedostatecznej; 

11) ocenę  śródroczną  i  końcoworoczną  ustala  się  na  podstawie  ocen  

cząstkowych, zachowując  ich  hierarchię (najwyższą  wagę  przypisuje  się  

ocenom  z  prac  pisemnych  obejmujących  szerszy  zakres  materiału); 

 

11. Dostosowanie wymagań do możliwości psychofizycznych ucznia 

Indywidualizacji pracy z uczniem służyć będą: 

 integracja treści etyki z treściami z innych przedmiotów (szczególnie z języka polskiego 

i historii), 

 samodzielne lub zespołowe opracowywanie wybranego tematu i jego prezentacja 

podczas lekcji, 

 twórcze rozwiązywanie dylematów etycznych, 

 prowadzenie Szkolnego Klubu Wolontariusza przez nauczyciela (wskazanie 

możliwości wykorzystania wiedzy etycznej w praktyce), 

 poznawanie treści etycznych z różnorodnych źródeł i nośników, 

 zbieranie i dokumentowanie treści etycznych z artykułów zamieszczonych w Internecie, 

kronikach, prasie, z nagrań muzycznych, filmów, audycji radiowych czy programów 

telewizyjnych, 
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 stosowanie zdobytej wiedzy do analizy codziennej rzeczywistości. 

 

 Podstawowym celem edukacji etycznej jest powiązanie pojęć i twierdzeń teoretycznych 

z życiową praktyką. Dlatego realizacja programu została oparta na licznych przykładach: 

historycznych, z życia codziennego, wreszcie na przykładach z dorobku kulturalnego 

ludzkości. Sytuacje te w większości wypadków stanowić powinny punkt wyjścia procesu 

dydaktycznego. Nauczyciel będzie nawiązywał do sytuacji kontrowersyjnych, w tym 

dylematów etycznych wymagających dokonania wyboru. Warto podczas zajęć odwoływać się 

do aktualnych wydarzeń z życia społeczności szkolnej, kraju i świata. Niezwykle ważne jest 

nieunikanie sytuacji drażliwych i tematów kontrowersyjnych. 

 

 Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania w pracy z uczniem ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi – uczniowie niepełnosprawni, z chorobami przewlekłymi oraz z 

ADHD (zgodnie z rozporządzeniem MEN dotyczącym udzielania i organizowania pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach): 

 

Uczeń z SPE Sposoby osiągania celów   –  

warunki zewnętrzne 

Sposoby osiągania celów –  

warunki edukacyjne 

Uczeń z wadą 

słuchu lub 

wadami 

widzenia 

–zapewnienie prawidłowych 

warunków akustycznych, 

– posadzenie w pierwszej 

ławce, 

– dostosowanie sposobu 

komunikowania się z uczniem 

(dobór odległości i natężenia 

głosu oraz koncentracji emisji na 

uczniu), 

– stosowanie dodatkowych 

środków dydaktycznych i 

technicznych; 

Uczeń z ADHD – oddalenie od okna 

(ograniczenie dekoncentracji); 

– dostosowanie liczby bodźców 

związanych z procesem 

nauczania (uczeń z ADHD nie 

powinien mieć przy sobie zbyt 

wielu przedmiotów, dotyczy to 

także pomocy dydaktycznych) 

Uczeń               z 

zespołem 

Aspergera 

– unikanie nadmiaru bodźców 

dźwiękowych; 

– unikanie małego dystansu od 

ucznia sprzyjającego 

pobudzeniu; 

Uczeń z 

niepełnospraw-

nością ruchową 

– zapewnienie ustawienia 

ławek ułatwiającego poruszanie 

się; 

– unikanie procedur 

dydaktycznych stawiających 

nieadekwatne wymagania 

ruchowe; 

Uczeń chory na 

cukrzycę  

– umożliwianie dokonywania 

pomiaru poziomu cukru i 

przyjmowania insuliny; 

– umożliwianie dokonywania 

pomiaru poziomu cukru i 

przyjmowania insuliny; 

Uczeń chory na 

epilepsję 

– zapewnianie odpoczynku po 

przebytym ataku choroby lub w 

celu jego zapobieżenia; 

– zapewnianie odpoczynku po 

przebytym ataku choroby lub w 

celu jego zapobieżenia; 

 

 Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania w pracy z uczniem ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi – uczniowie z poważnymi zaburzeniami w komunikowaniu się, 

uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, uczniowie niedostosowani społecznie 

bądź zagrożeni niedostosowaniem społecznym oraz uczniowie wybitnie zdolni. 
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Uczeń z SPE Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania 

Uczniowie z poważnymi 

zaburzeniami w 

komunikowaniu się 

– rozwijanie odpowiedniej dla sytuacji komunikacji z 

uczniem, 

– stosowanie materiałów dydaktycznych dostosowanych 

do możliwości komunikacyjnych ucznia, 

– dostosowanie sposobu oceniana ucznia; 

Uczniowie ze 

specyficznymi 

trudnościami w uczeniu się 

(m.in. uczniowie z 

dysleksją, dysgrafią, 

dysortografią) 

– różnicowanie pisemnych i ustnych instrukcji, 

– dostosowywanie wymagań edukacyjnych i sposobu 

oceniania do możliwości ucznia, 

– w miarę konieczności wydłużanie czasu pracy; 

Uczniowie niedostosowani 

społecznie i zagrożeni 

niedostosowaniem 

społecznym 

– dostosowanie tematyki zajęć, słownictwa i metod pracy 

do możliwości intelektualnych i zasobu doświadczeń 

uczniów 

– akcentowanie treści programowych szczególnie 

użytecznych dla osobistego rozwoju uczniów, 

– dążenie do utrzymywania odpowiedniego standardu 

komunikacji międzyludzkiej na zajęciach;  

Uczniowie wybitnie zdolni – wybór metod pracy uwzględniających uzdolnienia i 

zainteresowania uczniów, 

– stymulowanie samodzielnej aktywności poznawczej, 

– działanie na rzecz integracji w grupie lekcyjnej uczniów 

o znacznie zróżnicowanych uzdolnieniach, 

zainteresowaniach i temperamentach, 

- wykraczanie poza podstawę programową, 

przygotowanie uczniów do uczestniczenia w Olimpiadzie 

Filozoficznej. 

 
 


