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Standardy odnoszą się do: (1) umiejętnos�ci ucznia, (2) wiedzy, kto� rą posiadł, (3) postaw, kto� re

powinien zajmowac�.

1. Standardy umiejętności:

• umiejętnos�c� zabierania głosu, otwartos�c� i gotowos�c� do dyskusji,

• umiejętnos�c� mo� wienia o sobie, wzajemne poznanie dzieci w grupie,

• umiejętnos�c� okres�lania własnej toz$samos�ci (poczucie ciągłos�ci zdarzen� , rola pamięci),

• umiejętnos�c� poprawnego rozumowania i unikania błędo� w logicznych,

• umiejętnos�c� odro� z$niania wiedzy od przekonan� , wiary i opinii,

• umiejętnos�c�  dostrzegania  ro� z$nicy  między  weryfikacją  fakto� w,  uzasadnianiem

twierdzen� , argumentacją, perswazją i manipulacją,

• umiejętnos�c�  uzasadniania  słusznos�ci  własnych  przekonan�  moralnych  przez

odwoływanie  się  do  autoryteto� w,  konsekwencji,  koherencji  wewnętrznej,

bezinteresownos�ci,

• umiejętnos�c� obrony przed krytyką,

• umiejętnos�c�  mo� wienia o wielu wymiarach poczucia własnej wolnos�ci,  okres� lania jej,

widzenia w konteks�cie wolnos�ci innych,

• umiejętnos�c�  łączenia poczucia  własnej  wolnos�ci  z  poczuciem ładu gwarantowanego

przez prawa,

• umiejętnos�c� walczenia o swoje prawa.

2. Standardy wiedzy (i rozumienia):

• rozumienie  pojęcia  norm,  obowiązko� w,  praw oraz  znajomos�c�  moz$ liwych z�ro� deł  ich

pochodzenia,

• znajomos�c�  ro� z$nych  norm  (rodzinnych,  s�rodowiskowych,  kulturowych,  moralnych,

religijnych),

• wiedza o złoz$onos�ci i bogactwie relacji międzyosobowych,

• wiedza na temat charakteru zdan�  opisowych i oceniających oraz ro� z$nicy między nimi,

• wiedza  na  temat  tego,  czym  są  wady  i  zalety  moralne,  odro� z$nianie  zalet  i wad

moralnych od innych cech (sprawnos�ciowych, intelektualnych),

• wiedza na temat osobowych i moralnych ideało� w (autoryteto� w),

• wiedza dotycząca tres�ci  i  problemo� w związanych z następującymi pojęciami:  osoba,

godnos�c�,  szczęs�cie,  wolnos�c�,  sumienie,  odpowiedzialnos�c�  moralna,  tolerancja,



patriotyzm, sprawiedliwos�c�, doskonałos�c�, prawo,

• s�wiadomos�c�, z$e postęp moralny polega między innymi na tym, z$e coraz większy krąg

istot obejmowany jest poczuciem odpowiedzialnos�ci,

• rozumienie, z$e związki między ludz�mi w społeczen� stwie rodzą duz$o zobowiązan� ,

• rozumienie wspo� lnoty jako grupy ludzi powiązanych tradycją i wartos�ciami,

• rozumienie wartos�ci patriotyzmu i tolerancji oraz niebezpieczen� stwa nacjonalizmu,

• rozumienie  roli  uczuc�  w  budowaniu  więzi  nie  tylko  między  bliskimi,  ale  i więzi

międzyludzkich,

• rozumienie  fundamentalnego  dla  ludzkiej  wspo� lnoty  charakteru  prawdy

i prawdomo� wnos�ci.

3. Standardy postaw:

• refleksyjnos�c�,

• krytycyzm,

• wraz$ liwos�c�,

• tolerancja,

• poczucie odpowiedzialnos�ci,

• poczucie godnos�ci własnej,

• szacunek dla innych,

• szacunek dla praw,

• zaangaz$owanie w z$ycie wspo� lnoty.

Ocenie  podlegac�  będzie  wiedza,  jak  ro�wniez$  nabywanie  okres� lonych  umiejętnos�ci.

Uczen�  nie  będzie  oceniany  ze  względu  na  rodzaj  zajmowanej  postawy,  zwłaszcza  za

przekonania i poglądy moralne.

Ocenianie powinno byc� systematyczne, obejmowac� ro� z$ne formy aktywnos�ci. Ocenianiu

podlegają:

• aktywnos�c� ucznio� w w czasie zajęc�,

• zaangaz$owanie w wykonywane zadania,

• pilnos�c�,

• prace domowe,

• scenki dramowe,

• prace plastyczne, literackie.

Na ocenę wpływ ma zaangaz$owanie ucznia w zajęcia,  jego aktywnos�c�  podczas nich



oraz wywiązywanie się z podjętych zadan� .  Aktywnos�c�  będzie nagradzana „+”.  Uczen� ,  kto� ry

uzyska  trzy  „+”  będzie  miał  wpisaną  ocenę celującą  do  dziennika.  Przewiduję  jedną/dwie

większe prace w po� łroczu, za kto� re uczen�  otrzyma ocenę cyfrową.

Ocena celująca: rozległa wiedza obejmująca zakres zagadnien�  przedstawianych w blokach

tematycznych programu (dla  odpowiedniej  klasy);  znajomos�c�  termino� w i  pojęc�  etycznych,

znajomos�c�  poglądo� w  filozoficznych  dotyczących  etyki,  rozumienie  istoty  problemo� w

etycznych; aktywnos�c�, ciekawos�c�, własne zainteresowania i poszukiwania.

Ocena bardzo dobra: dobra orientacja w zagadnieniach etycznych objętych programem (dla

odpowiedniej klasy); umiejętnos�c�  okres� lania i precyzowania termino� w etycznych, umiejętne

stosowanie  argumentacji  etycznej  w  dyskusjach,  rozumienie  istoty  i zakresu  problematyki

moralnej (w obrębie programu przewidzianego dla okres� lonej klasy).

Ocena dobra: wiedza o podstawowych zagadnieniach etycznych omawianych w danej klasie;

rozumienie problemo� w moralnych i precyzowanie ich istoty; aktywnos�c� podczas dyskusji.

Ocena  dostateczna: znajomos�c�  gło� wnych  termino� w  etycznych,  zagadnien�  i problemo� w

moralnych  (objętych  programem  dla  odpowiedniej  klasy).  Umiejętnos�c�  mo� wienia  o  nich

w sposo� b uporządkowany i sensowny.

Ocena  dopuszczająca: minimum  wiedzy  o  gło� wnych  zagadnieniach  etycznych  (objętych

programem  okres� lonej  klasy)  i  ich  rozumienie  niezbędne  do  podjęcia  nauki  w  następnej

klasie.  

W sytuacji, gdy uczen�  nie spełnia wymagan�  na ocenę dopuszczającą otrzymuje ocenę

niedostateczną.


