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Zasady wewnątrzszkolnego oceniania na zajęciach etyki  

w klasach IV-VIII 

1. Ocenie podlegają: 

1. aktywność podczas lekcji i udział w dyskusjach, 

2. samodzielnie wykonane zadania (prace), 

3. prace klasowe i kartkówki, 

4. prace domowe, 

5. zeszyt przedmiotowy. 

2. W ocenianiu bieżącym przyjmuje się sześciostopniową skalę ocen zależną 

 od uzyskanego wyniku procentowego: 

1 - ocena niedostateczna (od 0% do 39,99%) 

2 - ocena dopuszczająca (od 40% do 54,99%) 

3 - ocena dostateczna (od 55% do 74,99%) 

4 – ocena dobra (od 75% do 89,99%) 

5 – ocena bardzo dobra (od 90% do 99,99%) 

6 – ocena celująca (100%) 

3. Podczas oceniania będą brane pod uwagę: 

a) aktywność i udział w dyskusjach podczas lekcji, 

b) zaangażowanie w pracę na lekcji, 

c) stopień opanowania wiadomości, ujętych w podstawie programowej, 

d) terminowość oddawania prac. 

 

4. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia śródrocznych  

i rocznych ocen klasyfikacyjnych: 

1) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował w pełni wiadomości i umiejętności 

zawarte w podstawie programowej, wykazuje się ponadprzeciętną aktywnością podczas 

lekcji, bierze udział w dyskusjach, posługuje się ze zrozumieniem elementarnymi pojęciami 

z zakresu etyki/filozofii, pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie zadania samodzielnie, 
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a także starannie i poprawnie pod względem merytorycznym. Przestrzega zasady etyki. 

Wykonuje zadania dodatkowe i prace domowe. Wzorowo prowadzi zeszyt. 

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który aktywnie bierze udział w lekcjach, pracuje 

systematycznie i wykonuje zadania z reguły samodzielnie oraz poprawnie pod względem 

merytorycznym. Opanował prawie całą wiedzę wymaganą podstawą programową. Ponadto 

uzyskuje co najmniej dobre i bardzo dobre oceny z prac klasowych. Wykonuje prace 

domowe. Bardzo dobrze prowadzi zeszyt. 

3) Ocenę dobrą uzyskuje uczeń, który często bierze udział w dyskusjach, rozumie 

elementarne pojęcia z zakresu etyki/filozofii. Systematycznie przygotowuje się do lekcji, 

dobrze prowadzi zeszyt. Z prac klasowych otrzymuje co najmniej oceny dostateczne i dobre. 

Opanował ponad połowę wiedzy wymaganej programem nauczania. Wykonuje prace 

domowe 

4) Ocenę dostateczną uzyskuje uczeń, który pracuje systematycznie, wykazuje się 

niewielką aktywnością na lekcji, a treści nauczania opanował na poziomie niższym niż 

dobry. Z prac klasowych otrzymuje co najmniej oceny dostateczne lub dopuszczające.  

5) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który z trudem wykonuje działania zaplanowane 

do zrealizowania podczas lekcji, ale podejmuje w tym kierunku starania. W małym stopniu 

opanował wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej. Pracuje 

niesystematycznie, często nie posiada pracy domowej. Nie wykazuje się aktywnością 

podczas lekcji.  

6) Ocenę niedostateczną uzyskuje uczeń, który nie zdobył wiadomości i umiejętności 

niezbędnych do dalszego kształcenia. W trakcie pracy na lekcji nie wykazuje 

zaangażowania, przeważnie jest nieprzygotowany do zajęć i lekceważy podstawowe 

obowiązki szkolne.  

IV. Nieprzygotowanie do lekcji 

Uczeń ma prawo zgłosić trzy nieprzygotowania w półroczu. Przez 

nieprzygotowanie do lekcji rozumie się brak pracy domowej. 


