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Etyka – Przedmiotowy system oceniania 

Przedmiotowy system oceniania 
 

Przedmiotowy system oceniania (PSO) to podstawowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania 

uczniów z danego przedmiotu. PSO są zgodne z podstawą programową oraz wewnątrzszkolnym 

systemem oceniania (WSO) obowiązującym w Szkole Podstawowej w Baniosze. Szczegółowe 

warunki i sposób oceniania określa statut szkoły.  

 

1. Ogólne zasady oceniania uczniów 

 
1) Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela 

postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności. 

2) Nauczyciel ma za zadanie: 

a. informować ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach  

w tym zakresie, 

b. pomagać uczniowi przy samodzielnym planowaniu jego rozwoju, 

c. motywować ucznia do dalszych postępów w nauce, 

d. dostarczać rodzicom/opiekunom prawnym informacji o postępach, trudnościach  

w nauce oraz specjalnych zdolnościach ucznia. 

3) Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych. 

4) Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły. 

5) Uczeń ma prawo zgłosić jedno nieprzygotowanie do lekcji w czasie semestru (tzn. brak 

pracy domowej, brak niezbędnych pomocy, brak wiedzy i umiejętności dotyczących trzech 

ostatnich lekcji itp.); nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów (prac klasowych 

i kartkówek) oraz lekcji powtórzeniowych. 

 Uczeń zgłasza nieprzygotowanie na początku zajęć, podchodząc do biurka nauczyciela. 

 Obowiązkiem ucznia nieobecnego lub nieprzygotowanego do lekcji etyki jest 

nadrobienie zaległości oraz wykonanie pracy domowej. 

6) Sprawdzone i ocenione prace kontrolne są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego 

rodzicom/opiekunom prawnym. 

7) Szczegółowe warunki i sposób wewnątrzszkolnego oceniania określa statut szkoły. 

 

2. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności 

 
Zasadniczym i najogólniej sformułowanym celem etyki w szkole podstawowej jest budzenie  

i rozwijanie refleksyjności i wrażliwości aksjologicznej ucznia oraz kształtowanie postawy 

szacunku, otwartości, współdziałania i odpowiedzialności. Lekcje etyki mają wdrażać uczniów  

do tego, by wyrażali  swoją  naturalną  ciekawość, angażując  się  w  refleksję  nad  moralnością 

oraz aby podejmowali działania na rzecz innych i wspólnie z innymi. Mają też zintegrować wiedzę 

humanistyczną, włączając ich w pojęcia  wartości kręgu kultury śródziemnomorskiej. 

 Jednym  z  najbardziej  elementarnych  i  powszechnych  przejawów  moralności  są  oceny  

moralne zdarzeń i zjawisk.  Ważne  jest,  aby  uczniowie  byli  świadomi,  że  formułowanie  ocen  

moralnych dotyczących faktycznych zdarzeń i osób wymaga taktu, wrażliwości aksjologicznej, 

wnikliwości i wiedzy. Należy równocześnie podkreślić, że uczenie się odpowiedzialnego 

formułowania i wyrażania ocen jest bardzo ważną umiejętnością stanowiącą istotny aspekt 

kształcenia (samokształcenia) i wychowywania (samowychowania). Umiejętność ta jest również 
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ważnym aspektem odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu społecznym.  

Ocenianiu podlega zaangażowanie ucznia, doskonalenie umiejętności retorycznych  

i dialektycznych, przyrost wiedzy przewidzianej w celach szczegółowych, nie zaś poglądy,  

czy przekonania. 

Ocenie podlega: 

 aktywny udział w lekcji, 

  wypowiedzi ustne,  

 wypowiedzi pisemne,  

 przygotowanie materiałów do lekcji,  

 przygotowanie argumentów do dyskusji, 

 prowadzenie zeszytu,  

 prace domowe,  

 prezentacje,  

 prace dodatkowe, 

 postawa i zaangażowanie społeczne,  

 samodzielne inicjowanie działań.  

1) Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas lekcji. 

Oceniając je, nauczyciel bierze pod uwagę: 

 wartość merytoryczną, 

 stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia, 

 dokładność wykonania polecenia, 

 indywidualne rozwiązania zastosowane przez ucznia, 

 staranność i estetykę. 

2) Sprawdziany są przeprowadzane w formie pisemnej i praktycznej, a ich celem jest 

sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia. 

 Sprawdzian planuje się na zakończenie działu. 

 Uczeń jest informowany o planowanym sprawdzianie z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem. Data sprawdzianu jest zapisywana w dzienniku lekcyjnym. 

 Przed sprawdzianem nauczyciel podaje jego zakres programowy. 

 Kryteria oceniania sprawdzianu, jego poprawy oraz sposób przechowywania prac są zgodne 

z WSO. 

 Sprawdzian umożliwia sprawdzenie wiadomości i umiejętności na wszystkich poziomach 

wymagań edukacyjnych, od koniecznych do wykraczających. 

 Zasady przeliczania oceny punktowej na stopień szkolny są zgodne z WSO.  

 Zadania ze sprawdzianu są przez nauczyciela omawiane po oddaniu prac. 

3) Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie omawianego działu. Oceniając 

ją, nauczyciel bierze pod uwagę: 

 zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem, 

 właściwe posługiwanie się pojęciami, 

 zawartość merytoryczną wypowiedzi, 
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 sposób formułowania wypowiedzi. 

4) Praca domowa jest praktyczną, pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i 

utrwalania wiadomości zdobytych przez ucznia podczas lekcji. 

 Pracę domową uczeń wykonuje na komputerze (i zapisuje ją w odpowiednim miejscu 

wskazanym przez nauczyciela) lub w innej formie zleconej przez nauczyciela. 

 Brak pracy domowej jest oceniany zgodnie z umową między nauczycielem a uczniami,  

z uwzględnieniem zapisów WSO. 

 Błędnie wykonana praca domowa jest dla nauczyciela sygnałem mówiącym o konieczności 

wprowadzenia dodatkowych ćwiczeń utrwalających umiejętności i nie może być oceniona 

negatywnie. 

 Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę samodzielność, 

poprawność i estetykę wykonania. 

5) Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane, zależnie od ich charakteru, za pomocą 

plusów i minusów. 

 Plus uczeń może uzyskać m.in. za: samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką 

poprawną odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na lekcji przy 

rozwiązywaniu problemu, przygotowanie do lekcji, inicjatywę przy rozwiązywaniu 

problemów, znalezienie nieszablonowych rozwiązań.  

 Minus uczeń może uzyskać m.in. za nieprzygotowanie do lekcji (np. brak podręcznika, 

plików potrzebnych do wykonania zadania). 

 Sposób przeliczania plusów i minusów na oceny jest zgodny z umową między nauczycielem 

a uczniami, z uwzględnieniem zapisów WSO. 

6) Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace 

projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, wykonanie pomocy naukowych, 

prezentacji. Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.: 

 wartość merytoryczną pracy, 

 stopień zaangażowania w wykonanie pracy, 

 estetykę wykonania, 

 wkład pracy ucznia, 

 sposób prezentacji, 

 oryginalność i pomysłowość pracy. 

7) Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych (szkolnych i 

międzyszkolnych), są oceniane zgodnie z zasadami zapisanymi w WSO. 

 

3. Oceny i zasady oceniania 

 Oceny semestralne i końcoworoczne ustalane są w stopniach według skali 1 – 6. 

 Za poprawne wykonanie nieskomplikowanego ćwiczenia praktycznego, sprawdzającego 

stopień opanowania wiadomości i umiejętności stanowiących temat danych zajęć, uczeń 

otrzymuje „+”, a jeśli nie wykona ćwiczenia lub popełni błąd „–”.  

 Rozbudowane ćwiczenia praktyczne i prace pisemne, wymagające wykorzystania wielu 

umiejętności lub wyszukania informacji w różnych źródłach, są oceniane w skali 1 – 6. 
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4. Przeliczanie punktów na oceny 

1) W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie „+” i „–”, gdzie „+” oznacza osiągnięcia 

ucznia bliżej wyższej kategorii wymagań, „–” niższej kategorii wymagań. 

2) Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania 

punktów na ocenę:  

 poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny;  

 30% - 49% - dopuszczający;  

 50% - 74% - dostateczny;  

 75% - 89% - dobry;  

 90% - 99% - bardzo dobry;  

 100% – celujący 

3) Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania nauczyciel 

stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:  

 poniżej 19% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny; 

 20% - 39% - dopuszczający; 

 40% - 54% - dostateczny; 

 55% - 74% - dobry; 

 75% - 89% - bardzo dobry; 

 90% - 100% - celujący. 

4) Dopuszcza się dodatkowo stosowanie: plus (+) oraz minus (-) za nieprzygotowanie  

do lekcji, aktywność, zadania domowe lub ich brak oraz cząstkowe odpowiedzi oraz 

nieprzestrzeganie regulaminu pracowni komputerowej.  

1) Sposób przeliczania plusów i minusów na poszczególne oceny. Przyjmuje się,  

że do otrzymania oceny bardzo dobrej wymagana jest taka sama ilość plusów, co do 

otrzymania oceny niedostatecznej minusów. 

 6 i więcej plusów zdobytych na 3 lekcjach – ocena celująca; 

 5 plusów zdobytych na 3 lekcjach – ocena bardzo dobra; 

 5 minusów zdobytych przez ucznia podczas 3 kolejnych lekcji – ocena 

niedostateczna. 

 

5.Kryteria wystawiania ocen po I semestrze oraz na koniec roku szkolnego 

 

1) Klasyfikacje semestralna i roczna polegają na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia oraz ustaleniu oceny klasyfikacyjnej. 

2) Zgodnie z zapisami WSO nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują 

uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych o: 

a. wymaganiach edukacyjnych, które trzeba spełnić, aby uzyskać poszczególne śródroczne 

i roczne oceny klasyfikacyjne z informatyki, 

b. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

c. trybie odwołania się od wystawionej oceny klasyfikacyjnej. 
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3) Przy wystawianiu ocen śródrocznej lub rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopień 

opanowania wiadomości z poszczególnych działów tematycznych, oceniany na podstawie 

wymienionych w punkcie drugim różnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności. 

Szczegółowe kryteria wystawiania oceny klasyfikacyjnej określa WSO. 

 

6.Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen 

 

1. Sprawdziany są obowiązkowe. Oceny z tych sprawdzianów uczniowie mogą poprawiać raz 

w semestrze, po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem w terminie 2 tygodni po 

otrzymaniu przez ucznia sprawdzonej pracy. 

2. Nauczyciel informuje ucznia o ocenie z ostatniej pracy bezpośrednio po jej wystawieniu. 

3. Rodzice/opiekunowie prawni mogą uzyskać szczegółowe informacje o wynikach i 

postępach w pracy ucznia podczas indywidualnych kontaktów z nauczycielem (według 

harmonogramu spotkań przyjętego przez szkołę). 

4. W przypadku ponad 50% nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach, które 

uniemożliwiły uzyskanie przez ucznia oceny semestralnej lub końcowej, należy stosować 

przepisy WSO. 

5. Sposób poprawiania klasyfikacyjnej oceny semestralnej lub rocznej regulują przepisy WSO 

i rozporządzenia MEN. 

 

7.Wymagania edukacyjne z etyki w klasie 4-6 szkoły podstawowej 

 

Uczeń ma wiedzę dotyczącą: 

• przedmiotu, celu i zakresu etyki;  

• elementarnych wartości; 

• praw i obowiązków młodego człowieka wobec siebie i innych;  

• uczuć, emocji, słabszych i mocniejszych stron własnych oraz innych osób. 

Ma umiejętności:  

• odróżniania dobra od zła; 

• identyfikowania dobra i zła w różnych formach (w treściach poszczególnych opowieści – 

konkretne postacie i ich działania, symbole, przypowieści, przenośnie);  

• nazywania elementarnych pojęć moralnych i posługiwania się nimi we właściwych kontekstach 

(np. sprawiedliwość, wytrwałość, honor, dzielność etyczna, sumienie itp.); 

• rozpoznawania stanów uczuciowych oraz ich następstw (np. złości); 

• formułowania prostych wypowiedzi i wniosków związanych z omawianym tematem;  

• kulturalnego dyskutowania – wyrażania własnego zdania z użyciem prostej argumentacji oraz 

słuchania wypowiedzi koleżanek i kolegów, bez przerywania itp.;  

• poszanowania dla odmiennych postaw i poglądów wyrażanych przez koleżanki i kolegów; 

• podejmowania prostych decyzji; 
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• przewidywania ewentualnych konsekwencji dokonanych wyborów i decyzji, łączenie przyczyny i 

skutku. 

 

 Wyraża postawy:  

• wrażliwości na wartości – z dobrem na czele; 

• wrażliwości na dobro i jego przejawy, gotowości do chronienia i czynienia dobra;  

• poczucia własnej godności, niepowtarzalności i wyjątkowości jako osoby, dostrzeganie i 

poszanowanie tych samych cech u innych osób; 

• przekonania o potrzebie doskonalenia się moralnego; 

•  wrażliwości na potrzeby innych osób oraz wszelkich istot żywych;  

• wrażliwości na problemy środowiska naturalnego i uświadomienie konieczności chronienia go;  

• aktywności, rozszerzonej również na pole działań ogólnospołecznych (np. udział w akcjach 

charytatywnych).  

 

8.Wymagania edukacyjne z etyki w klasie 7-8 szkoły podstawowej 

 

Uczeń zna elementy etyki ogólnej. 

1)  zna, rozumie i stosuje pojęcia niezbędne do opisu przeżyć i działań moralnych: 

a)  posługuje  się  pojęciami  niezbędnymi  do  charakterystyki  działania w  aspekcie  jego  

moralnej  oceny:  decyzja,  czyn,  sprawczość,  konflikt, problem, podmiot działania (autor, 

sprawca), adresat działania, intencja działania, motyw działania, treść działania, skutek 

(konsekwencja), okoliczności działania, 

b)  rozpoznaje  i  nazywa  wybrane  emocje  oraz  uczucia:  radość,  smutek, strach, wstręt, 

zdziwienie, gniew, akceptację, dumę, miłość, nienawiść, przyjemność, przykrość, poczucie 

szczęścia, poczucie wstydu, poczucie winy, zazdrość, 

c)  posługuje się nazwami emocji i uczuć do opisywania przeżyć własnych oraz  przeżyć  innych  

osób  w  kontekście  różnych  doświadczeń  moralnych;  wykorzystuje  te  pojęcia  do  

charakteryzowania  przeżyć,  działań i  postaw  bohaterów  powieści,  opowiadań,  filmów,  

spektakli  teatralnych, gier komputerowych, 

d)  zna i objaśnia podstawowe pojęcia związane z oceną moralną: dobro, zło, wartość, kryterium, 

zasada (norma, reguła), postawa, cnota, wada, obowiązek, sankcja, sumienie, wzór, autorytet, 

odpowiedzialność, prawo  naturalne,  prawo  stanowione,  godność,  prawa  człowieka,  natura  

ludzka, prawda, szczęście, 

e)  zna i posługuje się głównymi kategoriami deontycznymi: działania nakazane, zakazane, 

dozwolone, nadobowiązkowe (supererogacyjne), 

f)  wykorzystuje  pojęcia  dyskursu  etycznego  do  analizowania  przeżyć, działań i postaw 

bohaterów powieści, opowiadań, filmów, spektakli teatralnych, gier komputerowych; 

2)  wyjaśnia różnicę między dobrem (złem) moralnym a dobrem (złem) pozamoralnym; 
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3)  odróżnia wypowiedzi o faktach od wypowiedzi o wartościach i powinnościach; 

4)  analizuje klasyczne pytanie etyczne: „Jak należy (dobrze) żyć?”; 

5) wyjaśnia różnice między dobrem godziwym, użytecznym i subiektywnie zadowalającym 

(przyjemnością) i podaje przykłady dóbr tego rodzaju; 

6)  wyjaśnia różnice między wartością autoteliczną a instrumentalną oraz podaje przykłady wartości 

tego rodzaju; 

7)  wyjaśnia różnice między etyką a moralnością oraz moralnością a obyczajowością, prawem i 

religią; 

8)  wymienia główne czynniki ograniczające świadomość i dobrowolność ludzkich działań; 

9)  wie, że racjonalna ocena moralna wymaga uświadomienia sobie kryterium, w świetle którego 

dokonuje się oceny moralnej; stosuje wybrane kryteria moralne do formułowania ocen moralnych; 

10)  wyjaśnia, czym jest zasada (norma, reguła) moralna i podaje przykłady zasad (norm, reguł) 

moralnych; 

11)  wyjaśnia genezę norm moralnych; 

12)  wyjaśnia, na czym polega uniwersalny charakter norm moralnych (roszczenie do 

uniwersalności); 

13)  wyjaśnia związek między dobrem (wartością), jakim jest życie, a normą moralną: „Nie należy 

zabijać”; wyjaśnia, co to znaczy, że życie jest dobrem fundamentalnym; 

14)  wyjaśnia  czym  jest  bioetyka;  podaje  przykłady  problemów  bioetycznych oraz przedstawia 

własne stanowisko w wybranych kwestiach bioetycznych (aborcja, eutanazja, inne). 

II.  Człowiek wobec innych ludzi. Uczeń: 

1)  podaje przykłady okazywania szacunku wobec rodziców, nauczycieli, kole-żanek i kolegów oraz 

innych ludzi – dorosłych i dzieci; 

2)  uzasadnia, dlaczego należy okazywać szacunek innym osobom; 

3)  okazuje szacunek innym osobom; 

4)  wie,  że  w  szczególny  sposób  należy  okazywać  szacunek  i  wyrozumiałość osobom 

starszym (seniorom), słabszym, potrzebującym pomocy; 

5)  wyjaśnia, czym jest miłość; charakteryzuje różne rodzaje miłości; 

6)  wyjaśnia, co to znaczy, że rodzina jest dobrem wspólnym: 

a)  podaje przykłady działań będących realizacją dobra wspólnego rodziny,  

b)  wie, że współcześnie funkcjonują różne modele małżeństwa i rodziny; 

7)  wyjaśnia, co to znaczy, że klasa jest dobrem wspólnym: 

a)  podaje przykłady działań będących realizacją dobra wspólnego klasy, 

b)  angażuje się we wspólne działania realizowane przez koleżanki i kolegów z klasy, 

c)  analizuje i formułuje ocenę moralną „ściągania”; 

8)  wyjaśnia, co to znaczy, że ojczyzna jest dobrem wspólnym: 

a)  podaje przykłady działań będących realizacją dobra wspólnego ojczyzny,  

b)  wyjaśnia różnicę między patriotyzmem a szowinizmem, 

c)  zna i omawia faktyczne (historyczne) przykłady postaw patriotycznych, 

d)  podaje  przykłady  instytucji  demokratycznych; wyjaśnia,  dlaczego  demokracja jest 

modelowym ustrojem politycznym, 

e)  wyjaśnia,  czym  jest  społeczeństwo  obywatelskie,  i  podaje  przykłady postaw obywatelskich; 
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9)  wie, że ludzie reprezentujący różne kultury mogą wyznawać różne wartości i przekonania 

moralne; wyjaśnia, czym jest wielokulturowość; 

10)  wie, że konflikty są jednym z elementów życia społecznego, potrafi rozwiązywać konflikty 

(np. w szkole, w domu) nie uciekając się do przemocy; 

11)  rozpoznaje i charakteryzuje różne przejawy przemocy; wyjaśnia pojęcie cyberprzemocy; 

12)  zna i wyjaśnia formułę zasady niekrzywdzenia oraz posługuje się tą zasadą do rozważania 

wybranych problemów moralnych; 

13)  zna i wyjaśnia formułę zasady miłości osoby (bliźniego) oraz posługuje się tą zasadą do 

rozstrzygania wybranych problemów moralnych; 

14)  zna i wyjaśnia formułę zasady sprawiedliwości oraz posługuje się tą zasadą do rozstrzygania 

wybranych problemów moralnych; 

15)  wyjaśnia, na czym polega zasada fair play; 

16)  zna  i  wyjaśnia  formułę zasady  solidarności  oraz  podaje  przykłady działań  

solidarnych; 

17)  wie, że kłamstwo – tak w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym – jest jednym z 

najbardziej rozpowszechnionych przejawów zła moralnego; analizuje problem kłamstwa i 

formułuje ocenę moralną dotyczącą kłamstwa; 

18)  objaśnia, czym jest szacunek, przyjaźń, życzliwość, altruizm, troska, bezinteresowność, 

wolontariat, koleżeństwo, wdzięczność, współczucie, empatia, zaufanie,  nietykalność  osobista,  

tolerancja,  dobro  wspólne,  naród,  pluralizm, współdziałanie, sprawiedliwość, praworządność, 

solidarność, patriotyzm, bohaterstwo, wolność polityczna. 

III.  Człowiek wobec siebie. Uczeń: 

1)  wyjaśnia, co to znaczy być osobą; objaśnia pojęcie godności człowieka; 

2)  wie, że ze względu na swoją wartość – osobową godność – jest równie wartościowym 

człowiekiem jak inni ludzie; 

3)  zna i rozwija swoje zalety, rozpoznaje i eliminuje swoje wady; 

4)  zna swoje podstawowe prawa i obowiązki (ucznia, dziecka) oraz wypełnia własne obowiązki; 

5)  wyjaśnia, dlaczego należy odnosić się z szacunkiem do własnego ciała; 

6)  wyjaśnia, dlaczego seksualność jest wartością; wie, że akty seksualne podlegają moralnej 

ocenie; 

7)  podaje przykłady działań, które są wyrazem troski o własne zdrowie i życie; 

8)  analizuje problem stosowania środków psychoaktywnych i formułuje ocenę moralną dotyczącą 

tego typu działań; 

9)  wyjaśnia, czym jest sumienie i jaką pełni rolę w życiu człowieka; 

10)  wyjaśnia ideę rozwoju moralnego i podaje przykłady działań egoistycznych, 

konformistycznych, altruistycznych. 

11)  wyjaśnia, na czym polega autonomia człowieka, podaje przykłady działań oraz postaw 

autonomicznych i nieautonomicznych; 

12)  wyjaśnia, na czym polega interioryzacja wartości i norm moralnych; 

13)  objaśnia, czym jest sens życia, uczciwość, roztropność, umiarkowanie, męstwo, honor, 

prywatność, asertywność, prawdomówność. 

IV.  Człowiek a świat ludzkich wytworów. Uczeń: 
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1)  podaje przykłady ludzkich wytworów materialnych i niematerialnych oraz rozważa ich 

znaczenie w kontekście pytania o dobre życie; 

2)  dba  o  przedmioty  będące  jego  prywatną  własnością,  własnością  innych oraz będące 

własnością publiczną; 

3)  potrafi podzielić się z innymi tym, co jest jego własnością; 

4)  dostrzega i wyjaśnia związek między uczeniem się a wykonywaną pracą; wyjaśnia znaczenie 

pracy zarobkowej; 

5)  podejmuje namysł nad problemem własności intelektualnej; wyjaśnia czym jest plagiat oraz 

formułuje ocenę moralną dotyczącą plagiatu; 

6)  podaje przykłady właściwego i niewłaściwego wykorzystywania nowoczesnych technologii 

informacyjnych; 

7)  jest  świadomy,  że  postęp  cywilizacyjny  dokonuje  się  dzięki  wiedzy;  wyjaśnia, dlaczego 

wiedza jest dobrem (wartością); 

8)  objaśnia, czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu. 

V.  Człowiek wobec przyrody. Uczeń: 

1)  wyjaśnia, co to znaczy, że przyroda jest dobrem (wartością); 

2)  dostrzega wartość miejsc, w których żyje; 

3)  jest świadomy, że przyroda jest dobrem, które należy chronić i uzasadnia potrzebę ochrony 

przyrody; 

4)  podaje przykłady właściwego korzystania z dobrodziejstw przyrody; 

5)  wie, jak można chronić przyrodę, i angażuje się w działania na rzecz ochrony przyrody; 

6)  wyjaśnia  ideę  odpowiedzialności  za  przyszłe  pokolenia  oraz  rekonstruuje argumentację 

dotyczącą odpowiedzialności za przyszłe pokolenia; 

7)  wyjaśnia, dlaczego nie należy traktować zwierząt w okrutny sposób; 

8)  podaje przykłady właściwego traktowania zwierząt. 

VI. Wybrane problemy moralne. Uczeń: 

1)  identyfikuje i klasyfikuje wybrane problemy moralne ze względu na wyróżniony typ relacji: 

człowiek wobec innych ludzi, człowiek wobec siebie samego, człowiek wobec ludzkich wytworów, 

człowiek wobec przyrody, człowiek wobec Boga; 

2)  odwołując  się  do  własnych  doświadczeń  lub  doświadczeń  innych  osób (w  tym  także  

postaci  literackich,  filmowych,  przedstawionych  w  sztuce) charakteryzuje przeżycia wybranych 

osób (postaci) uwikłanych w omawiany problem moralny; 

3)  precyzyjnie formułuje problem moralny i wyraża go w stosownym pytaniu; 

4)  analizuje wybrane problemy moralne, wykorzystując kluczowe pojęcia dyskursu etycznego; 

5)  angażuje się w dyskusję na temat wybranych problemów moralnych. 

VII. Elementy historii etyki (do wyboru). Uczeń: 

1)  wyjaśnia, dlaczego Sokrates jest uznawany za ojca etyki; 

2)  przedstawia  Arystotelesowskie  rozumienie  szczęścia  (eudajmonii)  i  cnoty etycznej; 

rekonstruuje Arystotelesowskie rozumienie przyjaźni; 

3)  wyjaśnia  pogląd  etyczny  nazywany  hedonizmem;  zna  argumentację  zwolenników i 

przeciwników hedonizmu; 

4)  charakteryzuje  stoicki  ideał  mędrca;  wyjaśnia,  na  czym  polega  idea  życia zgodnego z 
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naturą; 

5)  zna i rozumie pojęcie prawa naturalnego, wyjaśnia pojęcie sumienia; charakteryzuje cnoty 

kardynalne: roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie, męstwo; 

6)  odwołując się do poglądów Immanuela Kanta, wyjaśnia pojęcie obowiązku; zna przynajmniej 

jedną formułę imperatywu kategorycznego oraz stosuje tę formułę do rozstrzygania wybranych 

problemów moralnych; 

7)  zna  treść  zasady  użyteczności  sformułowanej  przez  Johna  Stuarta  Milla i stosuje tę zasadę 

do rozstrzygania wybranych problemów moralnych; 

8)  zna zalety i wady konsekwencjalizmu oraz posługuje się tą metodą do rozstrzygania wybranych 

problemów moralnych; 

9)  przedstawia hierarchię wartości w ujęciu Maxa Schelera i wyjaśnia jego rozumienie działania 

moralnie dobrego; 

10)  odwołując  się  do  poglądów  etycznych  Tadeusza  Kotarbińskiego,  wyjaśnia ideę  etyki  

niezależnej;  objaśnia  pojęcia:  spolegliwy  opiekun,  oczywistość serca; 

11)  odwołując się do poglądów etycznych Karola Wojtyły, rekonstruuje personalistyczne 

rozumienie miłości; zna treść normy personalistycznej i stosuje tę normę do rozstrzygania 

wybranych problemów moralnych. 

 

 

 

 

 

 


