
Przedmiotowy system oceniania z  etyki 

w klasach I-III Szkoły Podstawowej  w Zwierzyńcu 

Etyka jest przedmiotem wychowawczym organizowanym w szkole na życzenie 

rodziców. Jest przedmiotem dodatkowym, w momencie deklaracji udział w tych 

lekcjach staje się obowiązkowy dla ucznia.  

Uczęszczanie na etykę nie wyklucza możliwości udziału w zajęciach z religii.  

W takim przypadku na świadectwie szkolnym tuż po ocenie z zachowania  

umieszcza się  oceny uzyskane  z etyki  i  religii.  

 Na I etapie edukacyjnym (klasy I-III) zajęcia z etyki maja na celu 

przybliżenie wartości etycznych na podstawie baśni, bajek, wierszy, opowiadań,  

a także obserwacji życia codziennego.  

Ze względu na specyfikę dziecięcego rozumowania w trakcie zajęć analizowane są 

postawy przede wszystkim postaci literackich i filmowych.  

Ocena z etyki powinna w większym stopniu niż w przypadku innych przedmiotów 

uwzględniać wysiłek wkład pracy i zaangażowanie uczniów.  

Co podlega ocenie:  

 aktywne uczestnictwo w lekcji,  

 wypowiedzi ustne,  

 wypowiedzi pisemne,  

 przygotowanie materiałów do lekcji,  

 prowadzenie zeszytu, albumu,  

 prace dodatkowe..np plastyczne, literackie 

prace wykonywane w czasie lekcji (scenki dramowe, prace plastyczne). 

Uczeń jest oceniany w skali:  

1 – niedostateczny  

2 – dopuszczający  



3 – dostateczny  

4 – dobry  

5 – bardzo dobry  

6 – celujący  

Wymagania na ocenę:  

celującą – wzorowe prowadzenie zeszytu, aktywny udział we wszystkich lekcjach, 

posługiwanie się ze zrozumieniem elementarnymi 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, 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, albumu, teczki z pracami plastycznymi 

 dobrą – systematyczne przygotowanie do lekcji, częsty udział w dyskusjach, 

rozumienie elementarnych pojęć z zakresu etyki, dobrze prowadzony zeszyt, 

album, teczka z pracami plastycznymi 

dostateczną – rozumie omawiane zagadnienia, sporadycznie bierze udział  

w dyskusjach, prowadzi zeszyt, 

dopuszczającą – bierny udział w lekcjach, prowadzi zeszyt 

niedostateczną – niespełnienie powyższych warunków.  

Poza powyższymi ocenami stosowane są również „plusy”, głównie za aktywność 

na lekcji i niektóre prace dodatkowe, oraz „minusy” za  niepodjęcie działań 

obowiązkowych poleconych przez nauczyciela (trzy „plusy” stanowią ocenę 

bardzo dobrą, zaś trzy „minusy” - ocenę niedostateczną).  
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