
 
 

Przedmiotowy System Oceniania z etyki zawiera standardy i kryteria oceniania pracy ucznia. 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA  KLASY 4-6 
 
Przedmiot: Etyka  
 
Rok szkolny: 2020/2021 
 
Program: „Ludzkie ścieżki” Anna Ziemska, Łukasz Malinowski 
 
 
Ocenianiu podlegają następujące formy pracy ucznia:  
 

● aktywne uczestniczenie w lekcji,  

● wypowiedzi ustne,  

● wypowiedzi pisemne,  

● przygotowanie materiałów do lekcji,  

● przygotowanie argumentów do dyskusji,  

● prowadzenie zeszytu,  

● prace domowe,  

● sprawdziany,  

● prezentacje,  

● dobrowolna działalnośd na rzecz innych ludzi oraz zwierząt, 

● prace dodatkowe.  
 
Wymagania na ocenę:  
 
● celującą – samodzielne przygotowanie prezentacji/projektu, wzorowe prowadzenie zeszytu, aktywny udział we wszystkich 
lekcjach, posługiwanie się ze zrozumieniem elementarnymi pojęciami z zakresu etyki, systematyczne przygotowanie do lekcji, 
podejmowanie zadao dodatkowych, samodzielne inicjowanie pewnych działao, jak na przykład zaproponowanie i opracowanie 
tematu związanego z omawianym zagadnieniem, lecz zdecydowanie w stopniu wykraczającym poza standard i program 
obowiązkowy,  

● bardzo dobrą – systematyczne przygotowanie do lekcji, czynny udział w zajęciach/dyskusjach, posługiwanie się ze 
zrozumieniem elementarnymi pojęciami z zakresu etyki, wzorowe prowadzenie zeszytu, odrobione prace domowe,  

● dobrą – systematyczne przygotowanie do lekcji, częsty udział w dyskusjach, rozumienie elementarnych pojęd z zakresu etyki, 
dobrze prowadzony zeszyt, odrobione prace domowe,  
 
● dostateczną – rozumienie omawianych zagadnieo, sporadyczny udział w dyskusjach, prowadzenie zeszytu,  

● dopuszczającą – bierny udział w lekcjach, prowadzenie zeszytu,  

● niedostateczną – niespełnienie powyższych wymagao. 
 
Kryteria ocen i punktacji stosuje się zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.  
 
 

 



Sprawdziany wiadomości są obowiązkowe,  zapowiadane i wpisywane do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem. 

Uczniowie nieobecni umawiają się z nauczycielem na pisanie sprawdzianu w ciągu  2 tygodni. Sprawdziany przeprowadzane są 

po omówieniu określonej partii materiału. Uczniowie znają zakres materiału przewidzianego do kontroli. 

Prace domowe kontrolowane są na bieżąco. Mogą byd pisemne, ustne lub mogą polegad na przygotowaniu określonych 
materiałów potrzebnych na lekcję. Brak pracy domowej zaznaczany jest w e-dzienniku wpisem np. Jeśli uczeo nie odrobi pracy 
domowej i nie zgłosi tego faktu na początku zajęd, wówczas otrzymuje ocenę niedostateczną. O uzyskiwanych ocenach 
uczniowie będą informowani na bieżąco. Uczeo ma prawo do jednego nieprzygotowania w półroczu. Waga wszystkich ocen 
wynosi 0. 

 

Kontrakt między uczniami a nauczycielem: 

 

    Wszyscy chcemy spędzić wspólne chwile w szkole w miłej atmosferze zrozumienia, wzajemnego szacunku i tolerancji.  

Aby to osiągnąć: 

 Jesteśmy wobec siebie uczciwi, mili i życzliwi. 

 Mówimy zawsze prawdę. 

 Umiemy się wzajemnie słuchać. 

 Dochowujemy tajemnic. 

 Każdy mówi za siebie. 

 Nie mówimy do siebie podniesionym głosem. 

 O wszystkich sprawach mówimy otwarcie. 

 Respektujemy swoje i czyjeś prawa i obowiązki. 

 Pomagamy sobie w trudnych sytuacjach. 

 Punktualnie przychodzimy na zajęcia. 

 Dbamy o estetykę otoczenia.  

 

                                                                                                   Magdalena Sporakowska 

 

 

 

 

 


