
Przedmiotowy system oceniania z etyki w roku szkolnym 2017/18 
 

 

1. Nauczyciel we wrześniu na pierwszej lekcji zapoznaje uczniów z PZO z etyki, informacja 

ma postać ustną 

2.Formy i metody sprawdzania wiedzy 

Ocenianiu podlegają następujące formy prac ucznia: 

- aktywność 

- przygotowanie argumentów do dyskusji 

- wypowiedzi ustne 

- wypowiedzi pisemne 

- praca na lekcji 

- praca w grupach 

- referat/projekt 

- zadania domowe 

- prowadzenie zeszytu 

3. Wymagania na poszczególne oceny: 

- celująca – samodzielne przygotowanie prezentacji, wzorowe prowadzenie zeszytu, 

uczestnictwo i aktywny udział we wszystkich lekcjach, posługiwanie się ze 

zrozumieniem pojęciami z zakresu etyki, systematyczne przygotowywanie się do 

lekcji, podejmowanie zadań dodatkowych, samodzielne inicjowanie pewnych działań 

np. opracowanie tematu związanego z omawianymi zagadnieniami 

- bardzo dobra- systematyczne przygotowanie do lekcji, czynny udział w zajęciach, 

posługiwanie się ze zrozumieniem pojęciami z zakresu etyki, odrabianie zadań 

domowych, wzorowe prowadzenie zeszytu 

- dobra- przygotowywanie się do zajęć, częsty udział w dyskusjach, rozumienie 

podstawowych pojęć z zakresu etyki, odrabianie zadań domowych, dobrze 

prowadzony zeszyt  

- dostateczna- sporadyczny udział w dyskusjach, prowadzenie zeszytu, rozumienie 

omawianych zagadnień 

- dopuszczająca- bierny udział w lekcjach, częsty brak zeszytu, niezrozumienie 

podstawowych pojęć z etyki 

- niedostateczna-  brak zeszytu, nie uczęszczanie na zajęcia, nie opanowanie podstawy 

programowej 

 

4. .Obowiązkiem ucznia na każdej lekcji jest : 

-  posiadać zeszyt  

-  mieć odrobione zadanie domowe 

 

5. Uczniowie nieobecni na lekcjach powinni uzupełnić braki w zeszycie. 

 

6 . W zapisie ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków graficznych  +/-    

Plus-podniesienie oceny. Minus- obniżenie oceny. 

 

7. Uczeń może otrzymać plusa za aktywność. (za krótkie zadanie , wypowiedzi itp.) 

Pięć plusów to ocena bardzo dobra. Za brak pracy na lekcji, udzielanie niepoprawnych  

odpowiedzi, brak czynnej pracy w grupach uczeń może otrzymać minusa. 

Pięć minusów to ocena niedostateczna.  

 



8. . Niewykonanie pracy domowej lub nieprzygotowanie do zajęć  będzie zarejestrowane                 

w zeszycie i w dzienniku skrótami: bz. – brak zadania lub np. – nieprzygotowanie 

 

9. Uczeń ma obowiązek prowadzenia notatek w zeszycie przedmiotowym. Brak notatek w 

zeszycie, podanych podczas lekcji oznacza ocenę niedostateczną z aktywności. 

 

10. Uczniowie chcący poprawić ocenę powinni zgłosić się na konsultacje- umawiają się z 

nauczycielem w dogodnym terminie. 

 

11. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości, z uwzględnieniem jego 

możliwości intelektualnych (nauczyciel ma obowiązek uwzględnić wskazówki pedagoga i 

psychologa szkolnego oraz zalecenia dotyczące wymagań edukacyjnych określone w opinii 

Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej 

 

12. Poprawa oceny przewidywanej na koniec semestru jest możliwa  zgodnie z zasadami 

zapisanymi w Statucie Szkoły. 

                

 

 


