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Nauczany przedmiot. 
 

ETYKA 

 
Typ szkoły i poziom. 

 
SZKOŁA  PODSTAWOWA, klasy IV-VI 

 
Formy i sposoby 

oceniania, 
ich planowana ilość, 

zakres 
materiału. 

 
 

 
Prace pisemne – zgodnie z poleceniem nauczyciela 
Prace plastyczne– zgodnie z poleceniem nauczyciela , 
Wypowiedź ustna – bieżący temat, 
Zadania domowe – na kolejnej lekcji, 
Aktywność na lekcji, udział w dyskusji – bieżąca ocena, 
Praca z tekstem źródłowym – na bieżąco 
Prezentacje uczniowskie i inne zadania długoterminowe 
Nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych – 3 w semestrze 
Brak zadania domowego - 3 w semestrze 
Jeżeli uczeń przekroczy powyższy limit , nie zgłosi 
nieprzygotowania lub braku zadania domowego na początku 
zajęć otrzymuje ocenę niedostateczną. 
Nieuczciwa praca przy ocenianiu poziomu opanowanej wiedzy 
i umiejętności jest równoznaczna z otrzymaniem oceny 
niedostatecznej. 
 

 
 

Dodatkowe zadania 
podlegające ocenie. 

 
 

 Dodatkowe prezentacje multimedialne przygotowane 
samodzielnie przez ucznia, lub grupę uczniów. 
Uczestnictwo w projektach, organizacja imprez szkolnych pod 
kierunkiem nauczyciela.  
Opracowanie i wykonanie pomocy naukowych, gazetek  
i wystaw okolicznościowych. 

 
Termin wcześniejszego 

powiadomienia uczniów o 
kontroli i ocenie. 

 

Prezentacja multimedialna- co najmniej tydzień przed 
prezentacją 
Referat - co najmniej tydzień przed prezentacją, 
Zadanie domowe – min. tydzień przed terminem sprawdzenia  
 

 
Kryteria poszczególnych 

ocen . 
 

Celująca – 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 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 dobra – systematyczne przygotowanie do lekcji, 
czynny udział w zajęciach/dyskusjach, posługiwanie się ze 
zrozumieniem elementarnymi pojęciami z zakresu 
etyki/filozofii, wzorowe prowadzenie zeszytu, odrobione prace 
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domowe. 
 
Dobra – systematyczne przygotowanie do lekcji, częsty udział 
w dyskusjach, rozumienie elementarnych pojęć z zakresu 
etyki/filozofii, dobrze prowadzony zeszyt, odrobione prace. 
  
Dostateczna – rozumienie omawianych zagadnień, 
sporadyczny udział w dyskusjach, prowadzenie zeszytu. 
 
Dopuszczająca – bierny udział w lekcjach, prowadzenie 
zeszytu. 
 
Niedostateczna – niespełnienie powyższych warunków. 
 

 
Kryteria oceniania, 

wymagania na 
poszczególne oceny. 

 

     Celujący              –    95 - 100% pkt.  
Bardzo dobry      –   86 - 94% 
Dobry                  –    70 - 85% 
Dostateczny        –   50 - 69% 
Dopuszczający    –   30 - 49% 

      Niedostateczny    –   0 - 29% 
 
 

 
Tryb poprawiania ocen 

cząstkowych lub ich 
uzyskania w przypadku 
nieobecności ucznia. 

 

 
Uczeń może poprawić ocenę uzyskaną z wyżej wymienionych 
form sprawdzania wiedzy przez nauczyciela etyki, w okresie 
dwóch tygodni (14 dni) od jej uzyskania.  
 
Uczeń może poprawić każdą ocenę, którą uzna za 
niesatysfakcjonującą, tylko i wyłącznie za zgodą nauczyciela, 
przestrzegając terminu poprawy.  
 
Ocena uzyskana podczas poprawy nie podlega obniżeniu, jeśli 
natomiast uczeń uzyska na poprawie ocenę niższą od 
początkowej, pozostaje przy ocenie wyższej. 
 
Poprawione oceny zostają wzięte pod uwagę podczas 
końcowej klasyfikacji. Poprawa przeprowadzana jest w takiej 
samej formie, w czasie której uczeń uzyskał ocenę negatywną 
lub niesatysfakcjonującą.  

Możliwość skorzystania z 
dodatkowej pomocy ze 
strony nauczyciela w 

przypadku trudności w 
nauce, nadrobienia braków 
i zaległości przez ucznia. 

 

W terminie uzgodnionym indywidualnie pomiędzy uczniem  
i nauczycielem. 

 
Sposób ustalania oceny 

śródrocznej 

Przy ustalaniu oceny śródrocznej i końcoworocznej brana jest 
pod uwagę waga oceny: 
- prace pisemne, wypowiedź ustna–  3  



Przedmiotowy System Oceniania z historii i społeczeństwa w Szkole Podstawowej nr 74 w Poznaniu 
 
 

 

i końcoworocznej, wpływ 
poszczególnych ocen 
cząstkowych na oceny 

końcowe. 
 

- prezentacje, referaty, aktywność – 2 

- zadania domowe, praca dodatkowa –1 

 
 Ocena śródroczna jest ustalana na podstawie ocen 
cząstkowych. Ocena końcoworoczna ustalana jest na 
podstawie oceny śródrocznej i ocen cząstkowych z II 
semestru. 
Wynika z następujących przedziałów przyjętych na 
poszczególne oceny:  
 

 
Tryb i warunki poprawiania 

proponowanej oceny 
śródrocznej lub 

końcoworocznej.  
 

 
W przypadku oceny niedostatecznej: 
- jeśli uczeń nie podejmował wcześniej prób poprawy – 
odpowiedź w formie pisemnej z całego semestru lub roku,  
- jeśli uczeń podejmował próby poprawy – odpowiedź pisemna 
ze wskazanej partii materiału.  
 

 
Inne uwagi 

 

Przy ocenie pracy ucznia brana jest pod uwagę 
systematyczność jego pracy oraz stopień wykorzystania 
możliwości ucznia. 
Ustalając ocenę należy wziąć pod uwagę opinię poradni 
pedagogiczno - psychologicznych dotyczącą dysfunkcji.  
Nieuczciwa praca przy ocenianiu poziomu opanowanej wiedzy 
i umiejętności jest równoznaczna z otrzymaniem oceny 
niedostatecznej bez możliwości poprawy. 
 

 
          


