
KARTA OCENY Z ETYKI – KLASA 1 - 3 

ROK SZKOLNY 2019/2020 

1. Nauczyciel: Daria Adamczyk-Wachowiak 

2. Potrzebne materiały na zajęcia: 

- zeszyt w kratkę 

- teczka formatu A4 

- klej, nożyczki, kredki, pisaki 

- blok 

 

3. Treści kształcenia – wymagania szczegółowe w zakresie przedmiotu ETYKA w 

klasach 1-3 ( wyciąg z podstawy programowej): 

Osiągnięcia w zakresie rozumienia podstawowych zasad i pojęć etyki. Uczeń: 

a. ma świadomość, że jako człowiek posiada swoją niezbywalną godność oraz że 

wszystkie inne osoby posiadają taką godność; 

b. odkrywa wolność jako wartość przypisaną osobie, także osobie w jego wieku; 

c. dostrzega, że granice jego wolności wytycza godność i dobro innych osób, np. z 

kręgu rodziny, klasy, rówieśników; 

d. odkrywa, że jego wybór rodzi konsekwencje, które dotyczą jego samego; 

e. dostrzega, że każdy powinien brać odpowiedzialność za swoje wybory; 

f. dostrzega, że lepiej poznaje siebie, bardziej się rozwija i czerpie szczęście w 

relacji z innymi osobami niż w samotności; 

g. odkrywa, że współtworzy różne wspólnoty osób, np. rodzinę, klasę, państwo; 

h. ma świadomość, że każdej osobie ludzkiej, także jemu, należy się szacunek, że 

szacunkiem należy obdarzać także wspólnoty osób – rodzinę, klasę, naród 

(ojczyznę), w tym wspólnotę religijną – a także symbole tych wspólnot; 

i. określa, co jest dobre, a co jest złe, w otaczającym go świecie i w świecie 

poznawanych tekstów oraz podaje uzasadnienie swojego zdania; 

j. odróżnia szczęście od doraźnie odczuwanej przyjemności i poznaje, że dobro jest 

źródłem szczęścia własnego oraz innych osób; 

k. odkrywa, że wspólnota osób której jest członkiem, ustanawia swoje zasady 

(normy) i oczekuje ich respektowania. 

Osiągnięcia w zakresie stosowania poznanych zasad. Uczeń: 

l. szanuje godność każdej osoby ludzkiej oraz swoją, wyraża swoim komunikatem 

werbalnym i niewerbalnym; 

m. uwzględnia coraz częściej godność i dobro innych osób, podejmując decyzję o 

działaniu; 

n. wyraża szacunek wobec osób, wspólnot osób oraz ich symboli w sytuacjach 

codziennych i uroczystych, przejawiając właściwe zachowanie; 

o. wchodzi w relacje z innymi osobami (rówieśnikami, nauczycielami), szanując to, 

co jest wartością dla nich i nazywając to, co jest wartością dla niego; 

p. naśladuje i przyjmuje jako własne zachowania dobre na podstawie doświadczeń 

ze świata realnego oraz przykładów płynących z tekstów literackich, filmów i 

innych źródeł; 



q. przestrzega zasad obowiązujących we wspólnocie osób, której jest członkiem. 

 

4. Uczniowie w trakcie roku szkolnego oceniani będą za: 

 

- pracę na lekcji ( wypowiedzi ustne, pisemne, prace plastyczne, pracę indywidualną i 

zespołową, poszukiwanie rozwiązań postawionego problemu); 

- aktywność na zajęciach ( udział w zabawach i proponowanych ćwiczeniach, w tym 

dramowych) 

- udział w rozmowie/dyskusji, próby formułowania i wyrażania swojego zdania i 

podejmowanie prób argumentowania go); 

- prowadzenie zeszytu; 

- prowadzenie teczki z kartami pracy; 

- dodatkowe ćwiczenia i zabawy zaproponowane przez uczniów ( po uzyskaniu 

akceptacji nauczyciela) 

 

5. Kryteria i wymagania na poszczególne oceny: 

 

 

- celującą – wzorowe prowadzenie zeszytu i teczki, zaangażowanie i aktywny udział 

w proponowanych zabawach i ćwiczeniach, posługiwanie się ze zrozumieniem 

poznanymi pojęciami z zakresu etyki, systematyczne przygotowanie do lekcji, 

podejmowanie zadań dodatkowych, samodzielne inicjowanie pewnych działań, jak na 

przykład zaproponowanie zabawy lub tematu do omówienia, zgodna współpraca z 

innymi uczestnikami zajęć, 

- bardzo dobrą – systematyczne przygotowanie do lekcji, aktywny udział w 

zajęciach, posługiwanie się ze zrozumieniem poznanymi pojęciami z zakresu etyki, 

wzorowe prowadzenie zeszytu i teczki, zgodna  współpraca z innymi uczestnikami, 

- dobrą – systematyczne przygotowanie do zajęć, częsty udział w rozmowach i 

dyskusjach, rozumienie poznanych pojęć z zakresu etyki, dobrze prowadzony zeszyt i 

teczka, 

- dostateczną – rozumienie omawianych zagadnień, sporadyczny udział w zabawach i 

ćwiczeniach, prowadzenie zeszytu, podejmowanie prób formułowania wniosków, 

- dopuszczającą – bierny udział w lekcjach, prowadzenie zeszytu, formułowanie 

wniosków z dużą pomocą nauczyciela, 

- niedostateczną – niespełnienie powyższych warunków, brak zaangażowania i chęci 

współpracy z nauczycielem oraz innymi uczniami. 

 

 

 

 

       


