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Etyka
Co jest potrzebne na zajęcia?
Drodzy Uczniowie, na zajęcia etyki przynosimy:
1. Zeszyt 32-kartkowy w kratkę, linie lub gładki, zgodnie z Twoimi preferencjami
(w czym wolisz pisać, robić notatki?)
2. Teczkę formatu A4 z gumką lub innym rodzajem zamknięcia – na teksty przekazywane przez
nauczyciela oraz prace własne – do której na początku roku szkolnego włóż proszę dwa
zdjęcia: jedno z wczesnego dzieciństwa, drugie – aktualne.
3. Materiały do pisania, zakreślania, tworzenia map myśli (flamastry, kredki – zgodnie z Twoim
wyborem).

Przedmiotowy system oceniania z etyki
Zgodnie z celami kształcenia, lekcje etyki mają kształtować określone postawy, wrażliwość
i umiejętności. Wiedza i informacje mają tu charakter wtórny. Jednak nie sposób zajmować się etyką
bez korzystania z tekstów i znajomości teorii oraz stanowisk etycznych. Lekcje będą więc przede
wszystkim miejscem dyskusji, wspieranych lekturą fragmentów tekstów filozoficznych,
mitologicznych oraz literackich.
Co podlega ocenie?
1. Zaangażowanie ucznia, aktywność, udział w grupowych dyskusjach, w tym głównie:
a. umiejętność zabierania głosu, otwartość i gotowość do dyskusji,
b. umiejętność uzasadniania własnych poglądów moralnych przez odwoływanie się do
autorytetów, konsekwencji, koherencji wewnętrznej,
c. umiejętność obrony przed krytyką,
d. refleksyjność, szacunek dla innych oraz zaangażowanie w życie wspólnoty –
właściwy stosunek do koleżanek i kolegów oraz nauczyciela – kultura osobista,
kultura wypowiedzi.
2. Praca na lekcjach – wykonywanie ćwiczeń, udział w projektach, zadaniach grupowych,
estetyczne i twórcze prowadzenie zeszytu, przygotowanie materiałów do lekcji.
3. Przygotowanie projektu semestralnego.
4. Prezentacja podczas zajęć projektu semestralnego oraz poprowadzenie debaty (dla chętnych).
5. Wiedza, w tym głównie:
a. znajomość głównych pojęć i zagadnień etycznych objętych programem nauczania,
b. rozumienie istoty problemów etycznych, umiejętność ich wyróżnienia oraz określenia,
c. znajomość poglądów i stanowisk etycznych objętych programem nauczania.
Punktacja
• Zaangażowanie ucznia, aktywność, udział w grupowych dyskusjach – max. 6 punktów
w semestrze – uczeń otrzymuje ”+” za udział w dyskusjach, dwa ”+” to 1 punkt.
• Praca na lekcjach – max. 4 punkty w semestrze – wykonywanie ćwiczeń, udział w projektach,
zadaniach grupowych, przygotowanie materiałów, estetyczne i twórcze prowadzenie zeszytu
(zeszyt będzie sprawdzany na koniec każdego semestru – uczniowie mają za zadanie zapisywać:
1. przebieg interesujących dyskusji,
2. wybrane cytaty,
3. komentarze kolegów oraz koleżanek, czy nauczyciela,
4. własne przemyślenia oraz pytania, które pozostały bez odpowiedzi,
5. argumenty na rzecz określonego stanowiska, argumenty strony
przeciwnej,
6. idee i tezy do zapamiętania.
• Przygotowanie projektu semestralnego – max. 10 punktów.
• Wiedza – sprawdzian semestralny – max. 10 punktów.

1

Etyka 2018/2019
•
•
•

Prezentacja projektu semestralnego w trakcie zajęć lekcyjnych wraz z poprowadzeniem
debaty (zadanie dla chętnych) – 10%.
Zgodnie z WSO (§ 7, punkt 5a) uczeń może otrzymać bonus za przygotowanie do zajęć w
wysokości 4% w skali roku, o ile był przygotowany do każdych zajęć. Rozliczenie 2 x 2%
następuje na koniec pierwszego semestru i na koniec roku szkolnego.
Innych bonusów podczas zajęć etyki nie przewiduje się.

Nieprzygotowanie do zajęć
Zgodnie z WSO (§ 7, punkt 4) w każdym semestrze uczeń może zgłosić jedno nieprzygotowanie do
zajęć bez ponoszenia konsekwencji (brak pracy domowej, potrzebnych przyborów lub materiałów).
Uczeń musi jednak zgłosić ten fakt przed lekcją. Każde następne zgłoszone nieprzygotowanie
powoduje utratę 0,5% oceny końcowej. Brak zgłoszonego nieprzygotowania, z czym wiąże się
niemożność aktywnego uczestnictwa w zajęciach, powoduje utratę 1% oceny.
W związku z tym, że WSO ustala limit utraty procentów z tytułu braku przygotowania do zajęć w
wysokości 6% w skali roku dla każdego przedmiotu, dalsze nieprzygotowywanie się do lekcji będzie
miało wpływ na ocenę z zachowania.
Wymagania na poszczególne oceny
Ocena celująca (6)
o aktywny udział w lekcjach, zaangażowanie,
o posługiwanie się ze zrozumieniem pojęciami z zakresu etyki / filozofii,
o przygotowanie pracy projektowej z wykorzystaniem zróżnicowanych źródeł oraz
zaprezentowanie jej grupie wraz z omówieniem i poprowadzeniem debaty,
o systematyczne przygotowanie do lekcji, wzorowe i twórcze prowadzenie zeszytu.
Ocena bardzo dobra (5)
o aktywny udział w lekcjach, zaangażowanie,
o posługiwanie się ze zrozumieniem pojęciami z zakresu etyki / filozofii,
o przygotowanie pracy projektowej z wykorzystaniem zróżnicowanych źródeł,
o systematyczne przygotowanie do lekcji, twórcze prowadzenie zeszytu.
Ocena dobra (4)
o aktywny udział w lekcjach, zaangażowanie,
o posługiwanie się ze zrozumieniem podstawowymi pojęciami z zakresu etyki /
filozofii,
o przygotowanie pracy projektowej na podstawie wybranego źródła / koncepcji,
o systematyczne przygotowanie do lekcji, poprawne prowadzenie zeszytu.
Ocena dostateczna (3)
o sporadyczny udział w dyskusjach,
o posługiwanie się ze zrozumieniem podstawowymi pojęciami z zakresu etyki /
filozofii,
o przygotowanie pracy projektowej na podstawie własnych spostrzeżeń
i przemyśleń,
o poprawne przygotowanie do lekcji, prowadzenie zeszytu.
Ocena dopuszczająca (2)
o brak udziału w dyskusjach,
o przygotowanie pracy projektowej na podstawie własnych spostrzeżeń
i przemyśleń,
o prowadzenie zeszytu.
Ocena niedostateczna (1)
– niespełnienie powyższych warunków.
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Uczniowski projekt edukacyjny – tematy do wyboru w pierwszym
semestrze
1. Czy jesteś tylko tym, kim jesteś, czy też tym, kim (jeszcze / już) nie jesteś?
2. Czym się różni samowola od wolności?
3. Czy prawa dają wolność, czy ją ograniczają?

Uczniowski projekt edukacyjny – tematy do wyboru w drugim semestrze
1. Moralność a wolność – podaj przykład zastosowania imperatywu kategorycznego wg Kanta.
2. Cuda i ohydy – czym jest piękno? Czy piękne zawsze znaczy dobre? Czy piękne zawsze znaczy
prawdziwe?
3. Dlaczego boimy się nieznanego?

Projekt realizowany może być indywidualnie lub w parach z wykorzystaniem różnych technik: esej,
opowiadanie, komiks, film, plakat, prezentacja multimedialna, wystawa zdjęć. Na podstawie projektu
chętni uczniowie mają za zadanie zaprezentować rezultaty oraz poprowadzić autorską debatę w trakcie
zajęć lekcyjnych.

Sprawdzian wiedzy
Wiedza i umiejętności z zakresu etyki kontrolowane będą za pomocą sprawdzianów, organizowanych
na zakończenie każdego semestru. Sprawdzian będzie miał formę eseju, w ramach którego uczeń
będzie miał za zadanie przedstawić jakieś zagadnienie etyczne (np. Czym jest wolność? Która z zasad
sprawiedliwości wydaje ci się słuszna?). W pracy powinny znaleźć się:
• wnioski z dyskusji i analizy tekstu, przeprowadzonych na lekcjach,
• własne stanowisko ucznia,
• pytania, które według niego pozostały otwarte itp.

Z życzeniami powodzenia
oraz wielu własnych odkryć,
zadziwień i zachwytów…
Marta Kotarba
nauczycielka etyki
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