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PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KARCZMISKACH 

WYMAGANIA EDUKACYJNE 

ETYKA 

CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE 

1. Kształtowanie refleksyjnej postawy wobec człowieka, jego natury, powinności moralnych oraz wobec różnych sytuacji życiowych. 

2. Rozpoznawanie podstawowych wartości i dokonywanie właściwej ich hierarchizacji; dokonywanie wyboru wartości i tworzenie ich hierarchii. 

III. Poznanie specyficznych norm i wartości leżących u podstaw działalności publicznej w szkole (samorząd uczniowski), społeczności lokalnej i państwie 

demokratycznym; rozpoznawanie sytuacji naruszających te normy i wartości (np. korupcja); podejmowanie działań zgodnych z tymi normami i wartościami 

w grupie rówieśniczej i szkole. 

1. Podjęcie odpowiedzialności za siebie i innych oraz za dokonywane wybory moralne; rozstrzyganie wątpliwości i problemów moralnych zgodnie z 

przyjętą hierarchią wartości i dobrem wspólnym. 

2. Stosowanie zasad harmonijnego współistnienia i współdziałania ze środowiskiem społecznym i przyrodniczym. 

TREŚCI NAUCZANIA - WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

1. Człowiek jako osoba; natura i godność człowieka. 

2. Rola i znaczenie sumienia w ocenie moralnej i dla wewnętrznego rozwoju człowieka. 

3. Samowychowanie jako droga rozwoju. 

4. Główne problemy współczesnej etyki. 

5. Człowiek wobec wartości; człowiek wobec cierpienia i śmierci 

6. Moralność a religia, wiedza i polityka. 

7. Wskazania moralne w religii chrześcijańskiej. Normy społeczne wynikające z nauki społecznej Kościoła. 

8. Wskazania moralne w innych religiach świata. 

9. Normy i wartości demokratyczne leżące u podstaw aktywności społecznej na poziomie małej grupy, szkoły, społeczności lokalnej. 
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10. Moralne aspekty stosunku człowieka do świata przyrody, 

11. Praca i jej wartość dla człowieka, znaczenie etyki zawodowej. 

ZALECANE WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI 

Zajęcia z etyki mają charakter wychowawczy. W ramach tych zajęć powinien być prowadzony pogłębiony dialog wychowawczy na temat moralnego 

wymiaru ludzkiego działania odnoszony do otaczającej uczniów rzeczywistości.  

Na III etapie edukacyjnym, do zadań szkoły należy w szczególności:  

1) uświadamianie własnych problemów moralnych i sposobów ich rozwiązywania;  

2) ukazywanie znaczenia zasad moralnych dla rozwoju osobistego człowieka, kształtowania się relacji między ludźmi oraz życia społecznego, 

gospodarczego i politycznego;  

3) ułatwianie nawiązywania więzi z własną rodziną, państwem oraz jego kulturą, umożliwiających rzeczywiste otwieranie się na różnorodność kultur 

w otaczającym świecie;  

4) umożliwienie rozwijania umiejętności prezentacji własnego stanowiska w dialogu z innymi i demokratycznego współdecydowania. 

WYMAGANIA EDUKACYJNE SĄ DZIELONE NA ZAKRES  

PODSTAWOWY I PONADPODSTAWOWY: 

Wymagania edukacyjne z zakresu podstawowego obejmują wiadomości i umiejętności, które można zaklasyfikować jako bardzo łatwe i łatwe, 

praktyczne, przydatne życiowo, bazowe, to jest niezbędne  

w dalsze nauce, ułatwiające uczniowi uczenie się innych przedmiotów, interdyscyplinarne, pewne  

i wdrożone w praktyce. Za przyswojenie wiedzy i umiejętności z tego zakresu uczeń otrzymuje ocenę dostateczną. Słabe opanowanie zakresu programu 

ocenia się na ocenę dopuszczającą, a nie opanowanie programowych wymagań na ocenę niedostateczną, 

Wymagania z zakresu ponadpodstawowego obejmują wiadomości i umiejętności trudniejsze, takie które rozszerzają podstawy przedmiotu, pogłębiają 

interdyscyplinarność lub swoistość przedmiotu, mają także charakter hipotez i są problematyczne. W zależności od stopnia opanowania wymagań z tego 

zakresu uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli jest potrzebne wsparcie pomoc nauczyciela, albo bardzo dobrą, jeśli uczeń samodzielnie operuje zdobytymi 
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wiadomościami i umiejętnościami. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności wykraczają poza wymagania zakresu 

ponadpodstawowego. 

ETYKA - OSIĄGNIĘCIA UCZNIA/WYMAGANIA KLASA II 

L. p. Temat Zagadnienia 
Wymagania edukacyjne / Osiągnięcia ucznia 

Uwagi 
podstawowe ponadpodstawowe na celującą ocenę 

DZIAŁ I: ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1 
Etyka nauką o 
odpowiedzialności 

- pojęcia: etyka, 
odpowiedzialność; 
- doświadczenie etyczne 
doświadczeniem 
odpowiedzialności; 
- etyka jako filozoficzna 
nauka o 
odpowiedzialności; 
- kierunki refleksji 
etycznej 

- wyjaśnia pojęcia: etyka, 
odpowiedzialność; 
 

- wyjaśnia, dlaczego 
ponoszenie 
odpowiedzialności jest 
podstawą bytu ludzkiego, 
jako bytu duchowego; 

- zgłębia fakt 
odpowiedzialności – 
kierunki refleksji 
etycznej 

2,3 
 
1/9,10 

2 
Czym jest 
odpowiedzialność? 

- różne postaci 
odpowiedzialności: 
prawna, moralna, 
metafizyczna, 
psychologiczna, religijna; 

- wyjaśnia fenomen 
odpowiedzialności; 

- rozróżnia kilka sytuacji, 
w których występuje 
zjawisko 
odpowiedzialności; 

- wykazuje związki 
między różnymi 
rodzajami 
odpowiedzialności 

2,3 
1/11-14 
5/273 

3 
Odpowiedzialność i 
jej rodzaje 

- przeżycie 
odpowiedzialności; 
- odpowiedzialność 
formalna; 
- odpowiedzialność 
moralna 

- rozważa kilka sytuacji 
związanych z 
przeżywaniem 
odpowiedzialności; 

- wyjaśnia na czym 
polega odpowiedzialność 
formalna a na czym 
odpowiedzialność 
moralna; 

- opisuje trzy przykłady 
poczucia dumy z 
ponoszenia 
odpowiedzialności 

2,3 
 
4/77-81 

4 
Podmiot 
odpowiedzialności 

- świadomość duchowa; 
- wyobraźnia i zdolność 
przewidywania; 
- tożsamość podmiotu 
działania; 

- określa zakres własnej 
odpowiedzialności; 
- wyjaśnia przykłady 
odpowiedzialnych i 
nieodpowiedzialnych 
zachowań; 

- wyjaśnia różnicę 
między następującymi 
pojęciami: wina, 
odpowiedzialność i 
grzech; 

- wyjaśnia, czy i w jakim 
sensie odpowiadamy za 
przyszłe pokolenia; 

2,3 
1/15 
5/279 
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5 
Kiedy możemy być 
odpowiedzialni? 

- warunki moralnej 
odpowiedzialności; 
- pole odpowiedzialności; 

- rozważa, jakie warunki 
musi spełnić człowiek, 
aby był moralnie 
odpowiedzialny w danej 
sytuacji; 

- wyjaśnia różnice 
między moralną 
odpowiedzialnością a 
rzeczywistym jej 
odczuciem; 

- określa pole 
odpowiedzialności; 

2,3 
4/81-89 

6 
Indywidualne pole 
odpowiedzialności 

- odpowiedzialność a 
wartości; 
- misja życiowa; 
- indywidualne pole 
odpowiedzialności; 

- określa, czy jest 
odpowiedzialny za 
wszystkie wartości; 

- określa swoje 
indywidualne pole 
odpowiedzialności; 

- określa swoją własną, 
indywidualną i 
niepowtarzalną drogę – 
zbiór wartości, zadań i 
obowiązków; 

2,3,1 
1/49 

7 Powołanie 
- powołanie; 
- powołanie a pasje i 
marzenia; 

- wyjaśnia, czym jest a 
czym nie jest powołanie; 

- określa do czego 
jesteśmy powołani; 

- rozważa powołanie, 
jako dziecko łaski i 
wolności; 

2,3,11 
1/52 

8 
Patologia 
odpowiedzialności 

- przesadna 
odpowiedzialność; 
- odpowiedzialność 
zawężona; 
- odpowiedzialność 
konformistyczna a 
indywidualna; 

- charakteryzuje grupę 
ludzi nazywanych 
„zbawicielami świata”; 

- określa różnice między 
przesadną a zawężoną 
odpowiedzialnością; 

- określa różnice między 
konformistyczną a 
indywidualną 
odpowiedzialnością; 

2,3 
1/55 

9 Odpowiedzialność – ćwiczenia i pytania – problemy do dyskusji 
2,3 
5/273 

DZIAŁ II: W KRÓLESTWIE WARTOŚCI 

10 
Wobec tego co 
ważne 

- co oznacza słowo: 
wartość; 
- subiektywizm 
aksjologiczny; 
- relatywizm 
aksjologiczny; 
- obiektywizm 
aksjologiczny; 
- absolutyzm 
aksjologiczny; 

- podaje różne znaczenia 
słowa wartość; 

- podaje przykłady 
doświadczania wartości 
poprzez: podziw, 
pożądanie, żal, strach 
itp.; 

- rozwija myśl Victora 
Egona Frankla: 
„Człowiek nie jest istotą 
napędzaną popędami, 
lecz pociąganą przez 
wartości”; 

4,5 
4/57 

11 
Trzy rodzaje 
ważności 

- typy ważności; 
- wartości – to co ważne 

- wymienia względy, 
którymi się kierujemy 

- określa rolę wartości w 
inicjacji osobowego 

- wyjaśnia na czym 
polega obiektywne dobro 

4,5 
1/31-33 
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samo w sobie; 
- obiektywne dobro dla 
osoby; 
- subiektywne 
zadowolenie; 

przy ocenie ważności; poziomu istnienia; dla osoby; 

12 Wartości 
- hierarchia wartości; 
- relatywizm moralny; 
- absolutyzm moralny; 

- wyjaśnia co to jest i na 
jakie kategorie można 
podzielić wartości; 

- podaje do czego 
niezbędna jest hierarchia 
wartości; 

- uzasadnia, czy wartości 
moralne są równie 
względne jak wartości 
estetyczne; 

4,5 
2/41 

13 
Świadomość i 
wartości 

- świadomość refleksyjna i 
bezrefleksyjna; 
- funkcje świadomości; 

- podaje sposób na 
określenie, czy dany 
organizm jest świadomy; 

- wyjaśnia jaki związek 
istnieje pomiędzy 
świadomością a moralną 
odpowiedzialnością; 

- podaje przykłady 
sytuacji, w których 
przydaje się świadomość 
refleksyjna; 

1,4,5 
2/46 

14 
Istnienie i hierarchia 
wartości 

- normy moralne; 
- kodeks moralny; 
- hierarchia wartości; 
- personalizm; 
- aksjologia; 

- podaje wady i zalety 
uczciwości i 
prawdomówności; 

- podaje przykłady 
realizacji wartości w 
życiu; 

- podaje argumenty 
przemawiające za 
obiektywnością i 
subiektywnością 
wartości; 

4,5 
4/64-68 

15 
Poznanie wartości i 
jego zaburzenia 

- zaburzenia poznania 
wartości; 
- właściwe i błędne 
postrzeganie wartości; 
- wrażliwość 
aksjologiczna; 
- resentyment; 

- podaje przykłady osób 
(z historii, literatury, 
filmu), które 
doświadczyły 
zakłóconego poznania 
wartości; 

- charakteryzuje rolę, 
jaką w poznaniu wartości 
może pełnić sumienie; 

- podaje przykłady 
działania resentymentu 
jako zaburzenia poznania 
wartości; 

4,5 
4/68-75 

16 
Odkrywając sens 
życia 

- sens życia a szczęście; 
- różne kultury a istota 
szczęścia; 

- wyjaśnia, jaki jest 
związek między sensem 
życia a szczęściem; 

- opisuje różne ujęcia 
szczęścia; 

- określa, czy istnieje 
sytuacja, w której 
powinniśmy zaprzestać 
szukania szczęścia; 

4,5 
2/51 

17 
W królestwie 
wartości 

- wartości ontyczne i 
jakościowe; 
- posiadanie wartości; 
- wspaniałomyślność; 
- resentyment; 

- wskazuje różnice 
między wartościami 
ontycznymi a 
jakościowymi; 

- wyjaśnia, dlaczego 
mamy jedynie częściowy 
wgląd w świat wartości; 

- opisuje resentyment, 
jako mechanizm 
fałszujący poznanie 
wartości; 

4,5 
1/34-44 

18 Sens życia – ćwiczenia i pytania – problemy do dyskusji 4,5 
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5/229 
DZIAŁ III: DOŚWIADCZANIE ZŁA 

19 
Czego potrzeba, by 
żyć moralnie? 

- prawo Jante 
- odwaga a prawda; 
- tchórzostwo; 

- wymienia sytuacje 
życiowe, w których 
ważna jest odwaga; 

- rozważa, w jakich 
sytuacjach brak odwagi 
może prowadzić do zła; 

- uzasadnia, czy 
tchórzostwo zawsze jest 
wadą; 

2,9 
2/67 

20 Skąd to zło? 
- czym jest zło; 
- jak działa wolna wola; 
- ewolucyjna wartość zła; 

- wyjaśnia, na jakie dwa 
sposoby można 
odpowiedzieć, czym jest 
zło; 

- wyjaśnia, jak działa 
wolna wola; 

- określa na czym polega 
ewolucyjna wartość zła; 

2 
2/71 
2/79 

21 Sumienie ma głos 

- czym jest sumienie; 
- sumienie a strefa woli; 
- sumienie jako reakcja 
emocjonalna na zło 
moralne; 
- sumienie stróżem 
człowieczeństwa; 
- wina – jej symbolika i 
istota; 

- wyjaśnia, czym jest 
sumienie; 
- określa symbolikę i 
istotę winy; 

- rozważa, czy sumienie 
można identyfikować z 
wolą; 

- odnosi się do słów 
Tischnera: „Sumienie jest 
w człowieku mocą 
niezwykłą. Na tego 
rodzaju moc nie 
natrafiamy nigdzie we 
wszechświecie”; 

2,9 
2/79 
1/104 
2/89 

22 
Skrucha i odrodzenie 
moralne 

- chorobliwe przeżywanie 
winy; 
- ucieczka od winy;  
- żal; 
- wina a doświadczanie 
wolności; 
- odpokutowanie zła; 
- prośba o przebaczenie; 

- wyjaśnia różnice 
między winą rzeczywistą 
a winą pozorną; 

- wyjaśnia zjawisko 
zawężania pola 
odpowiedzialności; 

- rozważa, czy pokuta jest 
w stanie zmazać winę; 

2,9,3 
1/110, 
113, 
116 

23 Konsekwencje 

- konsekwencjonizm; 
- ocena moralności 
uczynku; 
- konsekwencje a miara 
moralności; 

- wyjaśnia, na czym 
polega 
konsekwencjonizm; 

- wyjaśnia, dlaczego 
ocena moralności 
uczynku ze względu na 
intencje jest wątpliwa; 

- ocenia, czy 
konsekwencje są 
skuteczną miarą 
moralności; 

2,9,3 
2/82 

24 
Dlaczego nie 
jesteśmy doskonali? 

- złe uczynki; 
- uleganie własnym 
zachciankom; 
- wartości moralne a 

- zastanawia się, z czego 
wynikają złe uczynki; 

- określa, czy wartości 
moralne są lepsze od 
wartości materialnych; 

- rozważa, czy istnieją 
korzyści z akceptacji 
własnej niedoskonałości; 

2,9 
2/85 
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materialne; 

25 Banalność zła 
- pojęcie banalności zła; 
- różne oblicza zła; 
- ludzie wobec zła; 

- definiuje pojęcie 
banalności zła; 

- ilustruje różne oblicza 
zła; 

- ocenia postępowanie 
ludzi wobec zła; 

2,9 
3/81 

26 Doświadczanie zła – ćwiczenia i pytania – problemy do dyskusji 2,9 
DZIAŁ IV: DOBRO I ZŁO 

27 Dobro i zło 

- doświadczenie moralne – 
przeżycie dobra i zła 
moralnego; 
- dobro i zło metafizyczne 
a dobro i zło moralne; 
 

- podaje przykłady dobra 
i zła moralnego; 
- podaje przykłady dobra 
i zła metafizycznego; 

- dokonuje 
elementarnego 
rozróżnienia dobra i zła 
metafizycznego oraz 
dobra i zła moralnego; 

- wyjaśnia kiedy 
zaistnienie dobra lub zła 
metafizycznego pociąga 
za sobą dobro lub zło 
moralne; 

2,4 
1/99 

28 Dobro moralne 

- pojęcie czynu; 
- odpowiedź na 
powinność; 
- szlachetność; 
 

- wyjaśnia pojęcie czynu; 
 

- wyjaśnia, dlaczego 
powinność pełni tak 
ważną rolę w zaistnieniu 
wartości moralnych; 

- rozważa, czy każdy 
czyn będący odpowiedzią 
na powinność rodzi dobro 
moralne; 

2,4 
1/101 

29 
W poszukiwaniu 
najwyższego dobra 

- dobro-samo-w-sobie; 
- emocjonalne reakcje na 
rzeczywistość; 
- rozsądek a przyjemności; 

- wyjaśnia, czym jest 
dobro-samo-w-sobie; 

- podaje sposoby 
zmniejszania cierpień 
nękających ludzi 
współczesnych; 

- rozważa, czy potrafimy 
dozować rozsądnie 
przyjemności, które nas 
pociągają; 

2,4 
4/153 

30 Ocena moralna 

- wyznaczniki moralności 
czynu: cel przedmiotowy, 
cel podmiotowy, intencja, 
okoliczności; 
- etyki teleologiczne a 
deontologiczne; 

- wyróżnia w moralnym 
czynie tzw. wyznaczniki 
moralności czynu; 

- wyjaśnia różnicę 
miedzy dobrami 
moralnymi a 
pozamoralnymi; 

- wyjaśnia różnicę 
miedzy etykami 
teleologicznymi a 
deontologicznymi; 

 
2,4,9 
4/193 

31 
Działania moralne a 
własne szczęście 

- głód szczęścia; 
- czym jest szczęście; 

- podaje różne definicje 
szczęścia – projekt; 

- prowadzi rozważania: 
szczęście a sens życia; 

- opisuje konflikt między 
pragnieniem szczęścia a 
doświadczaniem 
odpowiedzialności; 

2,4,3 
1/135 

32 Normy moralne 

- norma postępowania; 
- podział norm moralnych; 
- etyka heteronomiczna; 
- etyka autonomiczna; 

- wyjaśnia, czym jest 
norma postępowania; 

- określa rodzaj oraz role 
norm moralnych; 

- wskazuje różnice 
miedzy etyką 
heteronomiczną a 
autonomiczną; 

2,4,6 
4/111 
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33 Rozwój moralny 

- rozwój moralny; 
- etapy rozwoju 
moralnego; 
- samowiedza; 
- samoświadomość; 

- wymienia kolejne etapy 
rozwoju moralnego 
człowieka; 

- charakteryzuje etapy 
rozwoju moralnego 
człowieka; 

- rozróżnia dwie sytuacje: 
niedorozwoju moralnego 
oraz upadku moralnego; 

2,4,6 
4/117 

34 Dobro i zło – ćwiczenia i pytania – problemy do dyskusji 
2,4,6 
5/122 

DZIAŁ V: WSKAZANIA MORALNE RELIGII ŚWIATA 

35 Hinduizm 
- podstawowe zasady 
moralne hinduizmu; 

- uzasadnia, co zniewala 
duszę; 

- wyjaśnia, jak wg 
hinduizmu. Powinniśmy 
traktować zwierzęta; 

- określa znaczenie 
hinduistycznego 
wezwania: atmanam vidi; 

6,8 
2/103 

36 Judaizm 
- podstawowe zasady 
moralne judaizmu; 

- określa korzyści 
wynikające z obcowania 
z osobami starszymi; 

- wyjaśnia, czego 
możemy dowiedzieć się 
nt. życia moralnego, 
obserwując przyrodę; 

- uzasadnia, dlaczego 
szukanie boskości w 
naturze jest bezsensowne; 

6,8 
2/106 

37 
Konfucjanizm i 
taoizm 

- podstawowe zasady 
moralne konfucjanizmu i 
taoizmu; 

- wyjaśnia poznane 
pojęcia; 

- określa, co wg taoizmu 
oznacza „właściwe 
życie”; 

- uzasadnia, dlaczego wg 
konfucjanizmu, rodzina 
jest podstawą 
społeczeństwa; 

6,8 
2/109 

38 Buddyzm 
- podstawowe zasady 
moralne buddyzmu; 

- wyjaśnia, jaki jest 
podział cierpienia i jakie 
są jego przyczyny; 

- określa, co wg 
buddyzmu oznacza 
moralne życie; 

- udowadnia, iż 
samokontrola i szczęście 
nie są ze sobą sprzeczne; 

6,8 
2/112 

39 Chrześcijaństwo 
- podstawowe zasady 
moralne chrześcijaństwa; 

- wyjaśnia, co oznacza 
traktować drugiego 
człowieka z miłością; 

- argumentuje 
stwierdzanie: życie ma 
wartość absolutną; 

- rozważa, dlaczego 
pycha jednostek lub 
narodów jest 
niebezpieczna; 

6,8,7 
2/116 

40 Islam 
- podstawowe zasady 
moralne islamu; 

- wymienia pięć filarów 
prawa religijnego islamu; 

- podaje różnice między 
dwoma rodzajami 
dżihadu; 

- wyjaśnia, jaki duchowy 
sens mają obowiązki 
nakazane przez szarijat; 

6,8 
2/120 

41 Sikhizm 
- podstawowe zasady 
moralne sikhizmu; 

- podaje argumenty 
surowo potępiające 
korzystania z używek; 

- wyjaśnia, dlaczego 
zemsta jest traktowana 
jako nieskuteczne 
narzędzie kary; 

- określa, co wg sikhizmu 
oznacza, że wszyscy 
ludzie są równi; 

6,8 
2/123 

42 Wskazania moralne religii świata – ćwiczenia i pytania – problemy do dyskusji 
6,8,7 
2/126 
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DZIAŁ VI: OSOBA LUDZKA 

43 
Co oznacza być 
człowiekiem? 

- definicja człowieka; 
- istotne i przypadkowe 
cechy człowieka; 

- określa różnicę definicji 
człowieka w 
chrześcijaństwie i 
hinduizmie; 

- wskazuje istotne i 
przypadkowe cechy 
człowieka; 

- podaje normy, które 
pozwalają człowiekowi 
żyć w zgodzie z prawami 
naturalnymi; 

1 
2/11 

44 
Wolna wola i 
odpowiedzialność 

- wolna wola; 
- rozum i świadomość; 
- determinizm a 
indeterminizm; 

- określa, co łączy 
wolność z 
odpowiedzialnością; 

- porównuje determinizm 
i indeterminizm; 

- określa wspólne 
założenia wszystkich 
religii i systemów 
prawnych; 

1 
2/15 

45 
Człowiek to brzmi 
dumnie 

- godność osoby a godność 
osobowościowa; 
- pogląd na godność 
osoby; 

- wymienia cechy 
charakteru, które czynią 
człowieka godnym; 

- rozważa, jak samemu 
można pozbawić się 
godności; 

- określa różnicę miedzy 
godnością osoby a 
godnością 
osobowościową; 

2/20 

46 Siła i słabość 
- normy, zasady i wartości; 
- rozwój mózgu; 

- określa, kiedy myślenie 
może stać się 
niebezpieczne; 

- wyjaśnia, dlaczego 
emocje mogą być 
niebezpieczne; 

- wyjaśnia, co oznacza, 
że rozumowanie jest 
poprawne ale błędne; 

1 
2/24 

47 Co to za „Ja”? 
- tożsamość; 
- fizyczna tożsamość a 
poczucie tożsamości; 

- określa związek miedzy 
tożsamością a pamięcią; 

- podaje związek miedzy 
moralnością a 
tożsamością; 

- uzasadnia, co jest 
pewniejszą podstawą 
ustalania moralnej 
odpowiedzialności za 
działania: fizyczna 
tożsamość, czy poczucie 
tożsamości; 

1,3 
2/29 

48 
Miłować samego 
siebie czy bliźniego? 

- miłowanie siebie jako 
przeciwieństwo egoizmu; 
- implikacja między 
miłowaniem siebie a 
miłością bliźniego; 
- elementarna wrażliwość 
na bliźniego; 

- rozróżnia miłowanie 
siebie a egoizm; 

- wykazuje związek 
między miłowaniem 
siebie a miłością 
bliźniego; 

- rozważ 
odpowiedzialność za 
siebie oraz bliźniego; 

1,3 
1/89 

49 
Samowychowanie 
drogą do rozwoju 

- cele i system wartości; 
- definicja 
samowychowania; 
- droga rozwoju; 

- definiuje pojęcie 
samowychowania; 

- ilustruje efekt własnych 
wartości; 

- planuje swoją drogę 
rozwoju; 

1 
3/29 

50 Źródłem wszystkich - źródła biedy; - identyfikuje różne - ilustruje pojęcie biedy - dokonuje analizy cytatu, 1 
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naszych bied jest 
porównanie 

- przykłady biedy; źródła biedy; przykładami z mediów/z 
życia; 

będącego tematem lekcji; 3/109 

51 
Być człowiekiem 
znaczy mieć utopie 

- czym jest utopia; 
- wyobrażenia nieba i 
piekła; 

- wylicza utopijne 
miejsca w kulturze;  

- charakteryzuje i 
porównuje różne 
wyobrażenia nieba i 
piekła; 

- proponuje 
kontrargumenty do 
sentencji Sartre’a: 
„Piekło to inni”; 

1,3 
3/49 

52 Osoba ludzka – ćwiczenia i pytania – problemy do dyskusji 1,3 

 

KRYTERIA OCENY I METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 

1) Kryteria oceny śródrocznej/rocznej: 

1.  Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza wymagania programowe, wykorzystuje treści i 

wiadomości powiązane ze sobą, rozumie zgodne z nauką uogólnienia i związki między nimi, oraz wyjaśnia zjawiska bez jakiejkolwiek pomocy z zewnątrz, 

samodzielnie i sprawnie posługuje się wiedzą do celów teoretycznych i praktycznych, przekazując wiadomości stosuje poprawny język, styl, swobodnie 

posługuje się terminologią naukową, jego wypowiedź cechuje wysoki stopień spójności, z powodu szczególnych predyspozycji lub wytężonej pracy osiąga 

wyniki znacznie wykraczające poza sformułowane wymagania, uczestniczy w kołach zainteresowań, reprezentuje szkołę w turniejach, zawodach, 

konkursach. 

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który wyczerpująco opanował cały materiał programowy, posiada wiadomości powiązane ze sobą w logiczny 

układ, właściwie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska bez pomocy nauczyciela, samodzielnie, umiejętnie wykorzystuje 

wiadomości w teorii i praktyce, stosuje poprawny język, styl, poprawnie posługuje się terminologią naukową, jego wypowiedź cechuje spójność i zgodność 

z wymaganiami poszczególnych przedmiotów nauczania. 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował materiał programowy, posiada wiadomości powiązane związkami logicznymi, poprawnie rozumie 

uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska wspomagany przez nauczyciela, stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych pod 

kierunkiem nauczyciela, w swojej wypowiedzi nie popełnia błędów językowych, może popełnić nieliczne usterki stylistyczne, podstawowe pojęcia i prawa 

ujmuje w terminach naukowych. 
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4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował ograniczony do treści podstawowych z danego przedmiotu zakres materiału programowego, jego 

podstawowe wiadomości są połączone związkami logicznymi, poprawnie rozumie większość podstawowych uogólnień oraz wyjaśnia ważniejsze zjawiska z 

pomocą nauczyciela, stosuje wiadomości do celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela, popełnia niewielkie i nieliczne błędy językowe, 

definicje i terminy naukowe wyjaśnia językiem potocznym. 

5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który wykazuje liczne braki w opanowaniu podstawowego materiału programowego, posiada wiadomości luźno 

zestawione, nie rozumie podstawowych uogólnień, nie potrafi wyjaśnić zjawisk, nie umie stosować wiedzy bez pomocy nauczyciela, popełnia liczne błędy 

językowe, jego styl wypowiedzi jest nieporadny, ma trudności w wysławianiu się. 

6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który wykazuje brak wiadomości i umiejętności programowych z zakresu podstawowego, nie rozumie uogólnień 

oraz nie potrafi wyjaśnić zjawisk, popełnia liczne błędy językowe i merytoryczne, ma duże trudności w wypowiadaniu się, mimo zastosowanych środków 

zaradczych nie wywiązuje się z obowiązków. 

2) Stosowane formy oceniania to: odpowiedź ustna, pisemny sprawdzian wiadomości i umiejętności, kartkówka, udział w dyskusji, stosowanie wiedzy 

w praktyce, twórcze myślenie, prezentacja, pokaz, praca projektowa, opracowanie referatu, opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych, 

wytwory pracy własnej ucznia, praca z tekstem źródłowym, przygotowanie do lekcji, aktywność na lekcjach, praca domowa, prowadzenie notatek.  

3) Ocenianie bieżące: 

a) Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach 

edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 

b) Sprawdzanie osiągnięć uczniów uwzględnia specyfikę zajęć edukacyjnych i odbywa się w formach zapewniających rzetelność rozpoznania 

poziomu osiągnięć ucznia. 

c) Oceny bieżące muszą być wystawiane za różne, zależne od specyfiki przedmiotu formy aktywności ucznia, nauczyciel musi stosować różnorodne 

metody sprawdzania wiadomości ucznia. 

d) Przedmiotem oceny bieżącej ucznia są: 

- wiadomości egzekwowane w czasie odpowiedzi ustnych, sprawdzianów jednogodzinnych, kartkówek, prac domowych, ćwiczeń i zadań 

wykonywanych na lekcji, 
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- umiejętności stosowania wiedzy w praktyce, twórczego myślenia, korzystania z różnych źródeł informacji, posługiwania się technologią 

informacyjną, prezentacji dłuższych wypowiedzi, udziału w dyskusjach (waga argumentów, estetyka i kultura wypowiedzi, dokumentowanie tez), 

prezentacji własnego punktu widzenia, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, oryginalności pomysłu i kreatywności rozwiązań 

problemów,  

- uczestnictwo w zajęciach, a w tym: sumienność, systematyczność, aktywność i udział w wykonywaniu zadań na lekcji, przygotowanie do lekcji 

(przynoszenie pomocy naukowych), samodzielność wykonywanej pracy, dokładność, jakość wykonywanych prac, pomysłowość i inwencja 

twórcza, nowatorstwo, zaangażowanie oraz wkład pracy, estetyka pracy, poprawność stosowanych rozwiązań, postępy ucznia, kreatywność 

w sytuacjach nowych, prowadzenie zeszytu przedmiotowego (systematyczność i poprawność zapisu, odrabianie zadań domowych, estetyka), 

- aktywność pozalekcyjna, a w tym: dodatkowe prace związane z przedmiotem, np. przygotowanie referatu, folderu, wykonanie pomocy 

naukowej, posteru, portfolio, dodatkowych materiałów do lekcji i drobnych pomocy dydaktycznych, albumów, wykonanie pracy długoterminowej 

(obowiązkowej lub dla chętnych), udział w projektach edukacyjnych, prezentowanie efektów rozwoju własnych zdolności i zainteresowań, 

przygotowanie materiału do nowej lekcji, zorganizowanie wystawy, konkursu, itp. 

4) Ocenianie odpowiedzi ustnej: 

1. Przy ocenianiu odpowiedzi ustnych zwraca się uwagę na: 

1) formę: zdania krótkie, proste, myśli chronologicznie ułożone, uporządkowane, płynność w przechodzeniu z myśli do myśli, przejrzystość, 

2) język: zrozumiały i komunikatywny, żywy i barwny, bez błędów gramatycznych, 

3) argumentację: logiczna i jasna, argumenty wiarygodne odwołujące się do innych przykładów i źródeł, 

4) sposoby prezentacji: głos pewny, wyraźny, kontakt wzrokowy ze słuchaczem, zwrócenie uwagi na reakcję słuchaczy, oszczędna gestykulacja i 

mimika, postawa swobodna, ale wyrażająca szacunek dla słuchacza, dobra dykcja, intonacja, wymowa (z wyjątkiem dzieci z deficytami wymowy, 

słuchu), wyważone tempo mówienia, podkreślanie w wypowiedzi tego na co należy zwrócić szczególną uwagę, samodzielność odpowiedzi, 

zgodność z tematem. 

2. Przyjmuje się następujące kryteria oceny wypowiedzi ustnej:  
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1) ocena celująca: Odpowiedź ucznia wskazuje na szczególne zainteresowanie przedmiotem, wykracza poza obowiązujące treści, zawiera pojęcia i 

fakty zaczerpnięte z literatury popularno-naukowej. Uczeń wypowiada własne przemyślane oceny i opinie. 

2) ocena bardzo dobra: Odpowiedź ucznia jest wyczerpująca pod względem merytorycznym, swobodnie operuje pojęciami, dostrzega związki 

przyczynowo- skutkowe, wyciąga wnioski, dokonuje samodzielnej oceny, wyczerpuje zagadnienie, używa poprawnego języka. 

3) ocena dobra: Uczeń wypowiada się samodzielnie, zna większość wymaganych treści, używa poprawnego języka. Błędy merytoryczne są 

nieliczne, drugorzędne z punktu widzenia tematu.  

4) ocena dostateczna: Uczeń zna najważniejsze fakty i potrafi je zinterpretować. Nauczyciel ukierunkowuje jego wypowiedź. W wypowiedzi mogą 

wystąpić błędy rzeczowe i językowe. Nie wyczerpuje zagadnienia. 

5) ocena dopuszczająca: Uczeń posiada elementarną wiedzę z przedmiotu. Podczas wypowiedzi popełnia błędy językowe, które jednak nie 

zaburzają rozumienia sensu jego wypowiedzi. Przy pomocy nauczyciela udziela odpowiedzi. 

6) ocena niedostateczna: Uczeń nie potrafi się wypowiedzieć, nie zna zakresu wymaganych treści, pomimo pomocy nauczyciela wypowiada się nie 

na temat. 

3. Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu oceny niedostatecznej. 

5) Kartkówki: 

1. Kartkówka jest formą bieżącej kontroli wiadomości, obejmującą zakres treściowy od jednego do trzech ostatnich tematów. Czas przeznaczony na 

kartkówkę nie może przekraczać 1/3 lekcji. 

2. Nauczyciele mają prawo do stosowania formy kartkówki w dowolny sposób, bez uprzedzenia o niej uczniów, gdyż niczym nie różni się ta forma 

kontroli wiadomości od innych form bieżącego kontrolowania, przygotowania się uczniów do zajęć, 

6) Sprawdziany pisemne: 

1. Oceniając wypowiedzi pisemne (zadania otwarte) należy brać pod uwagę: 

1) zrozumienie tematu, 

2) zakres jego rozwinięcia, 

3) zaprezentowaną wiedzę, 
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4) samodzielność i oryginalność ujęcia, 

5) umiejętność wnioskowania i uogólniania, 

6) styl (zharmonizowanie z treścią i komunikatywność), 

7) słownictwo, 

8) poprawność gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną, 

9) estetykę pracy, 

10) zgodność z tematem. 

2. W przypadku oceny wypowiedzi pisemnej stosuje się następujące kryteria: 

1) ocena celująca: Praca w pełni wyczerpuje temat. Zawiera treści wykraczające poza obowiązkowy zakres wiedzy. Uczeń sprawnie posługuje się 

terminami i pojęciami właściwymi dla przedmiotu. Formułuje własne opinie na temat omawianych zagadnień. Uzasadnia swoje sądy. Treść jest 

logicznie uporządkowana, spójna. Tekst nienaganny pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym. Przejrzysta kompozycja 

graficzna, czytelne pismo (w pracy domowej dopuszcza się wydruk komputerowy), wysoka estetyka pracy. Tekst wzbogacają zdjęcia, tabele, 

wykresy itp. Praca samodzielna. Jeśli jest to zadanie wykonane w domu do pracy dołączona bibliografia. 

2) ocena bardzo dobra: Temat właściwie rozwinięty. Przemyślany dobór i selekcja materiału rzeczowego z obowiązującego zakresu wiedzy. Uczeń 

wykazuje się znajomością i trafnym stosowaniem pojęć i terminów właściwych dla tematu. Prezentuje swoją opinię na dany temat. Treść jest 

logicznie uporządkowana, spójna. Tekst poprawny pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym (dopuszczalne pojedyncze 

uchybienia). Przejrzysta kompozycja graficzna, czytelne pismo (w pracy domowej dopuszcza się wydruk komputerowy). 

3) ocena dobra: Uczeń wykazuje się znajomością tematu, wystarczająco go rozwija. Wykazuje się wystarczającą znajomością pojęć i terminów dla 

omówienia tematu. Widoczny logiczny porządek treści. Uczeń dba o estetykę pracy, stosuje akapity. Praca poprawna pod względem językowym, 

ortograficzny i interpunkcyjnym (dopuszczalne nieliczne usterki językowe, drobne błędy ortograficzne i interpunkcyjne. 

4) ocena dostateczna: Uczeń zrozumiał temat, wykazał się zadowalającą znajomością materiału rzeczowego, ale jego dobór jest zbyt ograniczony 

(dopuszczalne nieścisłości rzeczowe), a analiza powierzchowna. Uczeń stara się zachować pewien logiczny porządek treści. Praca komunikatywna, 

ale zawierająca błędy językowe oraz ortograficzne i interpunkcyjne. Pismo czytelne. 
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5) ocena dopuszczająca: Uczeń nie w pełni zrozumiał temat, częściowo go rozwija, nie zawsze trafnie dobiera materiał rzeczowy i nieumiejętnie go 

wykorzystuje, występuje brak logicznego uporządkowania tekstu, brak akapitów, niestaranne pismo, liczne skreślenia i poprawki, zauważa się spore 

odstępstwa od norm językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych pozwalające jednak na zrozumienie tekstu. 

6) ocena niedostateczna: Uczeń nie rozumie tematu i pisze pracę nie na temat lub uczeń częściowo zrozumiał temat, ale rażąca jest nieznajomość 

materiału rzeczowego, myli pojęcia, treść jest chaotyczna, pismo niestaranne, miejscami nieczytelne, praca nieestetyczna (kartka zniszczona, 

zamazania, plamy), duże odstępstwa od norm językowych powodujące miejscami niezrozumiałość tekstu, liczne błędy ortograficzne i interpunkcyjne 

lub udowodniono uczniowi niesamodzielność pracy (plagiat). 

3. Przy zastosowaniu punktacji w czasie oceniania pracy pisemnej stosuje się następującą skalę procentową:  

100% p.           – cel 

99% - 90% p.  – bdb 

89% - 75% p.  – db 

74% - 51% p.  - dst 

50% - 30% p.  – dop 

29% p. i mniej – ndst 

5. Ucieczka ze sprawdzianu przez ucznia traktowana jest jako odmowa odpowiedzi w formie pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny 

niedostatecznej.    

6. Za zgodą nauczyciela na sprawdzianie uczniowie mogą korzystać ze wskazanych przez nauczyciela pomocy naukowych. 

7. Jeżeli uczeń jest nieobecny na sprawdzianie z przyczyn usprawiedliwionych nauczyciel wpisuje w rubryce ocen „0”. Po upływie dwóch tygodni od 

pojawienia się takiego zapisu lub powrotu ucznia po długiej nieobecności do szkoły nauczyciel wpisuje ocenę z napisanego sprawdzianu lub ocenę 

niedostateczną, jeśli uczeń nie napisze sprawdzianu w tym czasie. 

    7) Pisemna praca domowa:  

Pisemna praca domowa powinna podlegać ocenie w aspektach: 

1) kompletności treści, 
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2) logiki wywodu, 

3) staranności językowej, 

4) staranności wykonania, 

5) korzystania z różnych źródeł wiedzy, 

6) zgodności z tematem. 

KODEKS PRZEDMIOTOWY 

1. Na początku roku szkolnego wychowawca klasy informuje uczniów o zasadach zachowania się w czasie lekcji. 

2. Po dzwonku na lekcje, uczniowie ustawiają się przed klasą w dwóch rzędach (w jednym dziewczęta, w drugim chłopcy). 

3. Po otworzeniu drzwi sali lekcyjnej przez nauczyciela, do klasy wchodzą dziewczęta, a następnie chłopcy. 

4. Plecaki (torby) ze względów bezpieczeństwa oraz estetyki uczniowie powinni umieszczać pod ławką. 

5. Po wejściu do klasy uczniowie ustawiają się przy ławkach (przydzielonych przez nauczyciela na początku roku szkolnego) i witają nauczyciela w 

pozycji stojącej, po czym siadają w ławkach. 

6. W razie potrzeby dyżurny przygotowuje tablicę – wyciera ją, płucze gąbkę. 

7. Nauczyciel sprawdza listę obecności uczniów. Wyczytany uczeń w tym czasie potwierdza swoją obecność słowem „jestem”. 

8. W czasie odczytania przez nauczyciela listy obecności, uczniowie unosząc rękę do góry i wstając z miejsca, zgłaszają nauczycielowi wszelkie 

problemy związane ze swoim przygotowaniem do lekcji lub nie przygotowanie się do lekcji. 

9. Uczniowie dbają o mienie szkoły. Na początku lekcji zgłaszają nauczycielowi wszelkie zniszczenia w sprzęcie szkolnym, gdy tego nie zrobią ponoszą 

odpowiedzialność  za jego zniszczenie. 

10. Nauczyciel odnajduje osoby, które mogłyby dokonać zniszczenia i zgłasza ten fakt do wychowawcy lub nauczycielowi mającemu poprzednią lekcję 

w danej sali. 

11. Wychowawca lub nauczyciel klasy, która dokonała zniszczenia informuje dyrekcję o zaistniałej szkodzie oraz o sprawcy zdarzenia. Dyrekcja ustala 

sposób usunięcia (naprawy) szkody. 

12. W czasie lekcji uczniowie, chęć zabrania głosu zgłaszają przez podniesienie ręki do góry. 
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13. Uczniowie odpowiadają na siedząco.  

14. W przypadku, gdy do sali lekcyjnej wchodzi inna osoba dorosła, uczniowie wstają z miejsc. 

15. Z pomocy dydaktycznych uczniowie korzystają tylko na polecenie nauczyciela. 

16. Pomoce dydaktyczne rozdaje dyżurny na początku lekcji lub w jej trakcie na polecenie nauczyciela. 

17. Wstając z miejsca uczniowie przesuwają krzesło jednocześnie je unosząc. 

18. Podczas lekcji uczniowie zachowują spokój i stosują się do poleceń nauczyciela. 

19. Uczniowie nie wychodzą podczas zajęć lekcyjnych z sali lekcyjnej. 

20. W sali lekcyjnej uczniowie mogą przebywać tylko w obecności nauczyciela. 

21. Podczas zajęć lekcyjnych uczniowie nie spożywają posiłków, nie żują gumy. 

22. Po zakończonej lekcji uczniowie pozostawiają po sobie porządek, podsuwają krzesła do stolików, śmieci wyrzucają do kosza, dyżurni sprzątają 

pomoce naukowe i ścierają tablicę. 

23. Na polecenie nauczyciela, po zakończeniu zajęć lekcyjnych danego dnia w sali lekcyjnej, uczniowie zakładają krzesła na stoliki. 

24. Uczniowie opuszczają salę lekcyjną powoli i spokojnie, za zgodą nauczyciela. 

25. Nie przestrzeganie przez ucznia zasad zachowania się, wpływa na ocenę jego zachowania. 

26. Spóźnienie ucznia: 

1) za spóźnienie ucznia uważa się jego przybycie do sali lekcyjnej do 15 minut po dzwonku na lekcję, po dłuższym czasie jest uważane za 

nieobecność, 

2) uczeń spóźniony, po wejściu do sali lekcyjnej wyjaśnia przyczynę spóźnienia, 

3) nauczyciel na bieżąco odznacza spóźnienie ucznia w dzienniku elektronicznym, 

4) uczniowie przybywający do sali lekcyjnej później niż 15 minut, są zobowiązani uczestniczyć w dalszej części lekcji oraz brać w niej czynny 

udział (mimo zaznaczonej nieobecności), 

5) nagminne przypadki spóźnień na dany przedmiot, mają wpływ na ocenę zachowania  
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