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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. 
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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. 

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. 
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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 wiadomościami i umiejętnościami. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności wykraczają poza wymagania 

zakresu ponadpodstawowego. 
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ETYKA - OSIĄGNIĘCIA UCZNIA/WYMAGANIA KLASA I 

 

 

Nr 
DZIAŁU 

DZIAŁ PROGRAMU 
TREŚCI NAUCZANIA 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA/WYMAGANIA 

podstawowe ponadpodstawowe 
propozycje/ przykłady  

na ocenę celującą 

I Wstęp do etyki 

1. Wyjaśnia podstawowe pojęcia etyczne 
i dokonuje ich oceny słownikowej. 
2. Definiuje człowieka przez pryzmat 
chrześcijaństwa i islamu. 
3.  Wyjaśnia czym są prawa naturalne. 
4. Wymienia cechy, które czynią nas 
ludzkimi w odróżnieniu od naszych 
dalszych krewnych. 
5. Określa cechy człowieka w kontekście 
biologicznym, kulturowym i 
psychospołecznym. 
1. Podaje definicję samowychowania. 

1. Proponuje własne definicje pojęć 
etycznych. 
2. wyjaśnia czym jest cecha atrybutywna 
i akcydentalna oraz podaje ich 
przykłady. 
3. Podaje poglądy dwóch różnych religii 
na temat duszy, jako atrybutywnej cechy 
człowieka. 
4. Podaje przykłady znanych z historii 
filozofii cytaty określające 
człowieczeństwo. 
5. Określa własne cele i system wartości. 

1.Wymienia dziedziny, którymi 
zajmuje się współczesna etyka. 
2. Poszukuje odpowiedzi na pytanie o 
ludzką naturę. 
3. Ustala normy, które pozwolą 
człowiekowi żyć w zgodzie z 
prawami naturalnymi. 
4. Argumentuje wybór 
najtrafniejszego cytatu z historii 
filozofii określającego nasze 
człowieczeństwo. 
5. Planuje własną drogę rozwoju. 

II Ciało i dusza 

1. Wyjaśnia, czym  różni się świadomość 
refleksyjna od świadomości 
bezrefleksyjnej. 
2. Podaje definicję  ciała z filozoficznego 
punktu widzenia. 
3. Opisuje duszę  ludzką według 
wielkich filozofów - Homer, Heraklit, 
Platon, Arystoteles. 
4. Ma świadomość  kształtowania 
kultury poprzez wierzenia i zwyczaje. 

1. Podaje przykłady sytuacji w których 
przydaje się świadomość refleksyjna. 
2. Wyjaśnia związek pomiędzy  
świadomością a moralną 
odpowiedzialnością. 
3. Określa, na  czym polega cielesność 
człowieka. 
4. Przedstawia duszę ludzką  w ujęciu 
różnych religii. 
5. Zna dzieła sztuki ukazujące  piękno i 
brzydotę ciała ludzkiego. 

1. Maluje obraz świata, w którym 
ludzie  zawsze pozostawaliby na 
poziomie świadomości refleksyjnej i 
kierowali się nią w działaniu. 
2. Zna poglądy  wielkich filozofów 
oraz poglądy religijne  na kwestie 
ciała człowieka. 
3. Wyjaśnia na czym polegał 
eksperyment „21 gram ów”. 



 5

 

III Człowiek i natura 

1. Wykazuje odpowiedzialność za  siebie 
i innych. 
2. Określa współczesne problemy 
ukazujące stosunek ludzi do zwierząt. 
3. Podaje przykłady ludzkich działań  
zgodnych z koncepcją rozwoju 
zrównoważonego. 
4. Wskazuje organizacje i instytucje 
zajmujące się  ochroną przyrody. 

1. Określa istotę  wrażliwości moralnej 
na krzywdę istot żywych. 
2. Wymienia ludzkie niedoskonałości 
prowadzące do niszczenia naszej planety. 
3. Podaje przykłady ludzkich działań,  
które mogą zagrozić nam samym. 
4. Projektuje ulotki i transparenty 
zwracające uwagę  na osobistą 
odpowiedzialność każdego człowieka za 
los Ziemi. 

1. Doskonali umiejętność  
refleksyjnej postawy wobec 
człowieka i jego powinności 
moralnych. 
2.Przedstawia taką hierarchię  
wartości człowieka, by koncepcja 
zrównoważonego rozwoju stała się 
faktem. 

IV Człowiek wobec prawa 

1. Definiuje pojęcia:  zasada, norma, 
prawo, regulamin. 
2. Wyjaśnia, co to jest prawo. 
3. Definiuje pojęcie godności. 
4. Wyjaśnia czym są  prawa materialne i 
proceduralne. 
5. Wskazuje na  ograniczony charakter 
praw i wolności człowieka. 
6. Wyjaśnia,  czym jest sumienie. 

1. Uzasadnia, po co ludziom normy 
postępowania, zasady i prawa oraz 
konieczność ich przestrzegania. 
2. Definiuje prawo natury i prawo 
ludzkie – w oparciu o Hobbesa, Huma, 
Woltera. 
3. Ukazuje problem prawa boskiego i 
królewskiego na przykładzie Sofoklesa. 
4. Rozróżnia pojęcie  godności osobistej 
i osobowej. 
5. Rozróżnia pojęcia - "prawo" i 
"wolność". 
6. Analizuje przyczyny  ograniczeń praw 
człowieka. 
7. Omawia, co to jest  sumienie: 
a. pewne i wątpliwe, 
b. prawdziwe i błędne, 
c. przeduczynkowe i pouczynkowe. 

1. Wskazuje na związek pojęcia - 
godność osobowa z pojęciem - prawa 
i wolności człowieka. 
2. Wskazuje na różnice w przypadku 
praw i wolności w relacji jednostka - 
władza. 
3. Uzasadnia rolę autorytetu w 
kształtowaniu sumienia. 
 
 

V Człowiek wobec nauki 

1. Wyjaśnia, czym różni się iluzja 
zmysłów od złudzenia poznawczego. 
2.Podaje przykłady, kiedy wiedza lub 
wiara mogą stać się niebezpieczne. 
3. Wyjaśnia, do czego człowiekowi służy 
rozum.  
4. Wskazuje wartości, które powinny  
być podstawą etyki zawodowej lekarza, 
nauczyciela czy polityka. 
5. Wyjaśnia, co to jest plagiat. 

1. Wyjaśnia, co to jest pytanie  
transcendentalne. 
2. Wyjaśnia, dlaczego  niektórzy spierają 
się na tematy transcendentalne. 
3. Wskazuje wynalazek, który  nie 
powinien był ujrzeć światła dziennego i 
uzasadnia swój wybór. 
4. Wymienia, co  w konsekwencji 
oszustwa traci osoba popełniająca 
plagiat. 

1. Ukazuje  związek zachodzący 
między wiarą a wiedzą. 
2. Wskazuje  źródła systemów 
totalitarnych. 
3. Uzasadnia, dlaczego  należy 
rozsądnie korzystać z osiągnięć 
cywilizacyjnych. 
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VI Człowiek i religia 

1. Przedstawia  zagadnienie prawdy, 
tolerancji i stosowania przemocy w 
największych religiach świata - taoizm, 
islam, buddyzm, hinduizm, 
chrześcijaństwo. 
2. Dokonuje analizy  tekstu Jacka 
Kaczmarskiego "Limeryki o narodach". 
3. Podaje definicję  zakładu Pascala. 
4. Wyjaśnia, czym różni się  sekta od 
zwykłego systemu religijnego. 

1. Ukazuje  podobieństwa, różnice i 
niebezpieczeństwa  największych 
religiach świata - taoizm, islam, 
buddyzm, hinduizm, chrześcijaństwo. 
2. Przedstawia filozofię dialogu jako 
sposób rozwiązywania konfliktu 
religijnego. 
3. Wskazuje przykładowe działania 
zakładu Pascala w życiu codziennym. 
4. Wyjaśnia, jaką hierarchię wartości 
narzuca sekta. 
5. Określa, w jakim stopniu sekty 
stanowią zagrożenie dla godności osoby. 

1. Uzasadnia,  dlaczego dialog 
między religiami jest korzystniejszy. 
2. Proponuje własne symbole dla 
poznanych religii. 
3. Wymienia przykłady  manipulacji 
ludzkim umysłem. 

VII Człowiek i sztuka 

1. Określa początki sztuki w dziejach 
człowieka. 
2. Wyjaśnia termin: kultura wysoka, 
kultura popularna, kultura masowa. 
3. Uzasadnia, dlaczego  sztuka 
współczesna jest niezrozumiała. 
 

1. Porusza problem  antyczny i 
współczesny  w sztuce - relacja piękna i 
dobra. 
2. Podaje przykłady kultury wysokiej, 
popularnej i masowej. 
3. Argumentuje przyczyny leku przed 
sztuką współczesną. 
 

1. Podaje wybrane elementy  
koncepcji formułowanych przez 
Macdonalda i Gasseta. 
2. Wyjaśnia  dlaczego współczesna 
sztuka jest krytyczna. 
 

VIII Miejsce Człowieka w świecie 

1. Wyjaśnia, na czym polega 
konsumpcjonizm i przedstawia  
przykłady zachowań konsumpcyjnych 
wokół nas. 
2. Wymienia wartości proponowane 
przez  konsumpcjonizm. 
3. Wyjaśnia pojęcia:  przemoc, terror, 
terroryzm. 
4. Wymienia pozytywne  i negatywne 
skutki grania w gry. 
5. Opisuje narkotyki - ich rodzaje, 
działanie oraz szkody wyrządzane w 
organizmie. 
6. Wskazuje na problemy  personalne, 
prawne i finansowe związane z 
narkomanią. 
7. Wyjaśnia pojęcie  autorytetu. 
8. Wyjaśnia, czym jest szczęście, 
eudajmonizm, hedonizm. 
9. Wskazuje, w  jakich sytuacjach 
życiowych ważna jest odwaga. 

1. Określa, czy  konsumpcjonizm jest 
atrybutywną, czy akcydentalną cechą 
człowieka. 
2. Opisuje obecność  przemocy w życiu 
społecznym oraz konsekwencje jej 
stosowania. 
3. Wskazuje na związek między 
uzależnieniem  od gier a wartościami 
moralnymi. 
4. Przedstawia istotę  i społeczny 
kontekst problemu narkomanii wśród 
młodzieży. 
5. Określa różnicę  pomiędzy 
autorytetami kompetencyjnymi a 
moralnymi. 
6. Ukazuje różnorodność podejścia 
różnych kultur do istoty szczęścia. 
7. Określa, czy dane rozumienie 
szczęścia wpisuje się w tradycję 
eudajmonistyczną, czy hedonistyczną. 
8. Uzasadnia, czy tchórzostwo zawsze 
jest wadą 

1. Przedstawia, w jaki  sposób różne 
systemy religijne oceniłyby 
konsumpcjonizm. 
2. Wskazuje  psychiczne i kulturowe 
mechanizmy odpowiadają za 
powstanie postawy 
konsumpcjonistycznej. 
3. Wskazuje na związek  sensu życia 
i szczęścia. 
4. Formułuje własne złote myśli 
dotyczące szczęścia. 
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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. 

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. 
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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, 

- 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), 
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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: 
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1) zrozumienie tematu, 

2) zakres jego rozwinięcia, 

3) zaprezentowaną wiedzę, 

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). 
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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. 

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 
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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) Pisemna praca domowa:  

Pisemna praca domowa powinna podlegać ocenie w aspektach: 

1) kompletności treści, 

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. 
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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. 

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. 
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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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