
KARTA OCENY Z ETYKI – KLASA IV - VIII 

ROK SZKOLNY 2019/2020 

1. Nauczyciel: Daria Adamczyk-Wachowiak 

2. Potrzebne materiały na zajęcia: 

- zeszyt w kratkę ( podpisany imieniem i nazwiskiem) 

- teczka formatu A4 

- klej, nożyczki, kredki, pisaki 

- blok 

3. Cele kształcenia – wymagania ogólne: 

I Kształtowanie wrażliwości aksjologicznej i refleksyjności 

Rozwijanie percepcji i wyobraźni moralnej 

Rozwijanie empatii 

Klaryfikacja wartości 

Analizowanie doświadczeń moralnych 

Rozwijanie kultury logicznej i umiejętności kreatywnego myślenia 

II Tworzenie wypowiedzi 

Objaśnianie głównych pojęć z dyskursu etyki 

Ćwiczenie umiejętności kulturalnego i precyzyjnego wypowiadania się 

Formułowanie pytań dotyczących sfery aksjologiczno – moralnej 

Formułowanie sądów wartościujących oraz ich uzasadnienie 

Rozwijanie umiejętności dyskutowania 

III Kształtowanie postaw 

Wspomaganie ucznia w interioryzowaniu norm i wartości 

Charakteryzowanie i kształtowanie postaw moralnych – w szczególności postawy szacunku 

wobec każdego człowieka 

Rozwijanie umiejętności współdziałania 

IV Samokształcenie 

Rozwijanie umiejętności samodzielnego poszukiwania informacji, ich wartościowania oraz 

rzetelnego i odpowiedzialnego korzystania z wiedzy 

Rozpoznanie i rozwiązywanie problemów moralnych 



Identyfikowanie i eliminowanie czynników ograniczających sprawczość 

Rozwijanie samoświadomości moralnej 

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 grach dydaktycznych i proponowanych 

ćwiczeniach, w tym scenkach dramowych, w dyskusji, formułowanie swojego 

stanowiska i argumentowanie go nagradzane plusami: cztery plusy = celujący, trzy 

plusy = bardzo dobry) 

- prowadzenie zeszytu oraz teczki z kartami pracy ( obowiązek uzupełnienia notatek 

za czas swojej nieobecności); 

- dodatkowe ćwiczenia i zabawy zaproponowane przez uczniów ( po uzyskaniu 

akceptacji nauczyciela) 

5. Kryteria oceny prezentacji multimedialnej 

 

1. Treść ( zawartość merytoryczna) 

2. Oryginalność pomysłu (własnej wizji i sposobu jej przedstawienia) 

3. Estetyka prezentacji (efekt wizualny, [rzejrzystość, komunikatywność, djęcia itp.) 

4. Sposób prezentacji (głośny i wyrażny, płynny, nieodczytywany, atrakcyjny) 

 

6. Kryteria i wymagania na poszczególne oceny: 

- celującą – samodzielne przygotowanie prezentacji/projektu, 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  i 

opracowanie tematu związanego z omawianym zagadnieniem, 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, 

odrobione prace samodzielne ucznia po lekcjach, wzorowe prowadzenie zeszytu i 

teczki, bardzo dobra 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, dobra współpraca z innymi, 

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

ćwiczeniach, prowadzenie zeszytu, podejmowanie prób formułowania wniosków, 

współpraca z innymi, 

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

wniosków z dużą pomocą nauczyciela, wykazanie chęci współpracy z nauczycielem w 

celu uzupełnienia braków, 

- niedostateczną – niespełnienie powyższych warunków. 



 

       


