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Ocenie podlega aktywne uczestniczenie w lekcji, wypowiedzi ustne,
wypowiedzi pisemne, przygotowanie materiałów do lekcji, przygotowanie
argumentów do dyskusji, prace domowe, sprawdziany, prezentacje, prace
dodatkowe.

celujący

Samodzielne przygotowanie prezentacji/projektu przez ucznia,
- aktywny udział we wszystkich lekcjach,
- posługiwanie się ze zrozumieniem elementarnymi pojęciami z zakresu etyki,
- systematyczne przygotowanie do lekcji,
- odrobione prace domowe
- podejmowanie zadań dodatkowych,
- samodzielne inicjowanie pewnych działań, jak na przykład zaproponowanie i
opracowanie tematu związanego z omawianym zagadnieniem.

bardzo dobry

Uczeń potrafi swobodnie posługiwać się słownictwem wprowadzanym
i utrwalanym na zajęciach,
- potrafi zrozumieć sens słuchanych na lekcjach tekstów,
- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
- jest aktywny na lekcjach,
- odrobione prace domowe

dobry

Uczeń jest systematycznie przygotowany do lekcji, często bierze udział w
dyskusjach, rozumie elementarne pojęcia z zakresu etyki/filozofii,
- ma odrobione prace domowe,
-potrafi zrozumieć ogólny sens słuchanych tekstów prezentowanych na lekcjach;
- potrafi udzielić poprawnej odpowiedzi na pytania - poprawnie stosuje zdobyte
wiadomości,
- jest często aktywny na lekcjach,



dostateczny

Uczeń opanował część omawianych na lekcjach wiadomości i umiejętności,
-może mieć braki w opanowaniu podstaw, ale braki te nie przekreślają
możliwości
- uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w toku dalszej nauki,
- wymaga wsparcia i pomocy ze strony nauczyciela,
- rozumie omawiane zagadnienia ale wykazuje sporadyczny udział w
dyskusjach.                    

dopuszczający

Uczeń słabo opanował omawiane na lekcjach wiadomości i umiejętności
- wymaga dodatkowego wyjaśnienia sposobu wykonania pracy,
- często nie kończy rozpoczętych działań.

niedostateczny

Uczeń nie opanował wymaganych wiadomości i umiejętności przewidzianych
programem nauczania,
- nie brał aktywnego udziału w zajęciach,
- nie wykazuje żadnych  chęci do poprawy swojej oceny,
- odmawia wykonania zadania, nie próbuje, nie stara się.

Aby poprawić ocenę, uczeń musi uzupełnić zaległe prace, zaliczyć sprawdziany
lub poprosić o wyznaczenie prac dodatkowych i odrobić je w terminie
ustalonym przez nauczyciela

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:
- aktywne uczestniczenie w lekcji,
- wypowiedzi ustne,
- wypowiedzi pisemne,
- przygotowanie materiałów do lekcji,
- przygotowanie argumentów do dyskusji,
- prace domowe,
- projekty,
- prezentacje,
- prace dodatkowe.


