
WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE  

etyka – klasy 3b i 3c oraz 4a, 4b i 4c :) 
rok szkolny 2021/2022 

 
Nauczyciele: Dorota Sosulska, Paulina Nowicka  

 

Materiały na każdą lekcję: zeszyt, piórnik z przyborami 
 

 
AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE: 

- odpowiedzi ustne (5-10 pkt.), 
- praca na lekcji (5 pkt.), 

- prace domowe (5-10 pkt.), 

- aktywność na lekcji (5 pkt.), 
- praca w grupie/zespole (5-10 pkt.), 

- prowadzenie zeszytu przedmiotowego (5-10 pkt.), 
- dopuszcza się 2 nieprzygotowania w semestrze. 

 

 
ODPOWIEDZI USTNE 

To udział i przygotowanie ucznia do zajęć oraz spójna odpowiedź na 
pytania stawiane przez nauczyciela.  

 
PRACA NA LEKCJI 

Praca na lekcji to zadania przydzielone przez nauczyciela w czasie zajęć, 

nad którymi uczeń pracuje indywidualnie (lub w grupie). 
 

PRACE DOMOWE 
Prace domowe będą zadawane i kontrolowane na bieżąco. Prace mogą 

mieć charakter podsumowujący, pozwalający ćwiczyć zdobyte wiadomości 

lub wprowadzający nowe treści. Prace domowe mogą być pisemne, ustne 
lub mogą polegać na przygotowaniu określonych materiałów potrzebnych 

na lekcję. Prace domowe mogą być krótko i długoterminowe.  
 

AKTYWNOŚĆ NA LEKCJI 

Merytoryczna aktywność na lekcji jest bardzo mile widziana:)  
 

PRACA W GRUPIE/ZESPOLE 

Praca polega na wykonaniu zadania zleconego przez nauczyciela przy 
aktywnym współudziale członków grupy/zespołu. Ocenę za pracę w 

grupie może otrzymać cały zespół lub indywidualny uczeń. Osoby 
utrudniające pracę w grupie poza negatywną oceną pracy uzyskują 

również negatywną uwagę dotyczącą zachowania. 

 
PROWADZENIE ZESZYTU PRZEDMIOTOWEGO 

Uczeń obowiązkowo i regularnie prowadzi zeszyt przedmiotowy.  
W każdym semestrze uczeń otrzymuje ocenę za prowadzenie zeszytu 

(oceniane będą merytoryczna zawartość zeszytu oraz jego estetyka). 
 

NIEPRZYGOTOWANIA 

Uczeń ma prawo do 2 nieprzygotowań w semestrze. Nieprzygotowanie 
należy zgłosić przed lekcją, a może ono dotyczyć: braku pracy domowej, 

braku zeszytu lub braku gotowości do odpowiedzi. W przypadku wcześniej 
zapowiedzianego projektu lub innego zadania nie ma możliwości zgłoszenia 

nieprzygotowania.  

 
Każde kolejne zgłoszone nieprzygotowanie powoduje utratę 0,5%  oceny 

końcowej. Każde niezgłoszone nieprzygotowanie powoduje utratę 1% 
oceny. Maksymalny limit utraty procentów z tytułu nieprzygotowania do 

zajęć wynosi 6% w skali roku dla każdego przedmiotu. W przypadku 
dalszych permanentnych nieprzygotowań ucznia należy uwzględniać ten 

stan w ocenie zachowania. 

 
BONUSY 

Każdy uczeń może uzyskać 4% bonusu za pilność, jeśli jest zawsze 
przygotowany do zajęć.  

Każdy uczeń może uzyskać bonus za wykonanie przedmiotowych 

prac dodatkowych – maksymalnie 4% rocznie. Ostateczny termin 
rozliczenia wszystkich prac dodatkowych podany jest w harmonogramie 

roku szkolnego.  
Nauczyciel może przyznać dodatkowe procenty za wyjątkowe 

zaangażowanie i postępy w nauce - maksymalnie 3% rocznie. 

 
 



WYMAGANIA NA OCENĘ SEMESTRALNĄ I KOŃCOWOROCZNĄ 

Ocenę semestralną i końcoworoczną determinuje uzyskanie przez ucznia 
określonej średniej procentowej wymaganej na poszczególne oceny. 

Średnia uwzględnia wszystkie wymienione aktywności ucznia podlegające 
ocenie. 

 

WARUNKI POPRAWIANIA OCEN 
Uczeń, w okresie dwóch tygodni od daty wstawienia oceny za 

poszczególne aktywności może poprawiać oceny. Oceny niepoprawione w 
tym okresie pozostają niezmienne. Poprawa nie dotyczy ocen 

końcoworocznych i semestralnych. 
 

 

 
 

 


