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Droga Uczennico! Drogi Uczniu! 

Serdecznie witam Cię na moich zajęciach z etyki. Cieszę się, że wspólnie będziemy odkrywać 
świat wartości oraz zastanawiać się nad różnymi zagadnieniami. W trakcie naszych lekcji 
będziemy dyskutować, dzielić się przemyśleniami i wrażeniami, czasem czytać teksty 
filozoficzne czy literackie, ale przede wszystkim budować relacje i współdziałać jako grupa. Aby 
zajmować się etyką warto znać różne teorie oraz stanowiska etycznye – pomogę Ci w tym  
i poprowadzę przez różne koncepcje.  

Zajęcia etyki obejmują różnorodne tematy, ujęte w Podstawie Programowej Kształcenia 
Ogólnego. Należą do nich m. in. następujące zagadnienia: 

 Kim jestem? – problematyka ontologiczna oraz metafizyczna 
 Ja i inni – problematyka relacji z innymi 
 Poznaję świat – zagadnienia epistemologii, teorii poznania i filozofii nauki 
 Piękny świat – zagadnienia estetyki i teorii sztuki 
 Żyję w świecie – relacje z otaczającą nas rzeczywistością i nasza relacja 

ze środowiskiem naturalnym 

Co podlega ocenie?  

1. Oczekuję od Ciebie zaangażowania, aktywności zgodnej z tematyką lekcji, udziału  
w grupowych dyskusjach. Ważne jest dla mnie, abyś w trakcie lekcji ćwiczył: 
umiejętność zabierania głosu, otwartość i gotowość do dyskusji, umiejętność 
uzasadniania własnych poglądów moralnych, umiejętność obrony przed krytyką, 
refleksyjność, szacunek dla innych oraz zaangażowanie w życie wspólnoty – właściwy 
stosunek do koleżanek i kolegów oraz nauczyciela – kultura osobista, kultura 
wypowiedzi.  

2. Proszę Cię o pracę na lekcji – będę Ci proponowała różnorodne ćwiczenia, zadania  
i chciałabym, abyś się w nie włączał.  

3. Zależy mi także, abyś prowadził(a) zeszyt, gdzie zapiszesz tematy naszych zajęć, ale 
także swoje przemyślania, wrażenia, myśli i odczucia. Zeszyt powinien być estetyczny, 
ale możesz umieścić w nim własną twórczość – wykonać rysunki zgodnie z tematyką 
danej lekcji, wkleić cytaty czy obrazki, które kojarzą Ci się z danym zagadnieniem 
etycznym.  

4. Ważnym punktem naszych zajęć będzie przygotowanie i zaprezentowanie projektu 
semestralnego. Wtedy – oceniając Twoją pracę – będę zwracała uwagę na: 

a. wiedzę, w tym głównie: znajomość głównych pojęć i zagadnień etycznych 
objętych programem nauczania, rozumienie istoty problemów etycznych, 
umiejętność ich wyróżnienia oraz określenia, znajomość poglądów i stanowisk 
etycznych objętych programem nauczania; 

b. sposób prezentacji, umiejętność przekazywania informacji, kultura osobista, 
zaangażowanie.  
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Punktacja  

• Zaangażowanie ucznia, aktywność, udział w grupowych dyskusjach, kultura wypowiedzi, 
prawidłowe zachowanie podczas lekcji – max. 6 punktów w semestrze – uczeń otrzymuje ”+” 
za udział w dyskusjach, dwa ”+” to 1 punkt; za zachowanie niezgodne z ogólnie przyjętymi 
normami uczeń może otrzymać upomnienie, a następnie ujemne punkty.  

• Praca na lekcjach – max. 10 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: temat lekcji i jej główne myśli, przebieg dyskusji, wybrane cytaty, 
komentarze kolegów oraz koleżanek, czy nauczyciela, własne przemyślenia argumenty na 
rzecz określonego stanowiska, argumenty strony przeciwnej, idee i tezy do zapamiętania. W 
zeszycie można też umieszczać tematyczne rysunki, szkice czy zdjęcia. 

• Przygotowanie i zaprezentowanie projektu semestralnego – max. 15 punktów. Projekt 
realizowany może być indywidualnie lub w parach z wykorzystaniem różnych technik: esej, 
opowiadanie, komiks, film, plakat, prezentacja multimedialna, wystawa zdjęć. Uczniowie mają 
za zadanie zaprezentować w trakcie zajęć lekcyjnych rezultaty swoich filozoficznych 
poszukiwań.  

TEMATYKA PROJEKTÓW W PIERWSZYM SEMESTRZE  

• Skąd przyszliśmy i dokąd zmierzamy?  

• Po co nam marzenia?  

TEMATYKA PROJEKTÓW W DRUGIM SEMESTRZE  

• Czy autorytet niszczy moją autonomię?  

• Czy prawa dają nam wolność czy nas ograniczają? 

Pamiętaj, że zgodnie z WSO (§ 7, punkt 5a) możesz otrzymać bonus za przygotowanie do zajęć 
w wysokości 4% w skali roku, o ile będziesz przygotowany do każdych zajęć.  

Nieprzygotowanie do zajęć zgodnie z WSO (§ 7, punkt 4) w każdym semestrze możesz zgłosić 
jeden raz bez ponoszenia konsekwencji (brak pracy domowej, potrzebnych przyborów lub 
materiałów). Musisz 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.  
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Wymagania na poszczególne oceny  

Ocena celująca (6) – aktywny udział w lekcjach, zaangażowanie, posługiwanie się ze 
zrozumieniem pojęciami z zakresu etyki / filozofii, przygotowanie pracy projektowej  
z wykorzystaniem zróżnicowanych źródeł oraz zaprezentowanie jej grupie wraz  
z omówieniem, systematyczne przygotowanie do lekcji, wzorowe i twórcze prowadzenie 
zeszytu.  

Ocena bardzo dobra (5) – aktywny udział w lekcjach, zaangażowanie, posługiwanie się ze 
zrozumieniem pojęciami z zakresu etyki / filozofii, przygotowanie pracy projektowej  
z wykorzystaniem wybranych źródeł oraz zaprezentowanie jej grupie wraz z omówieniem  
systematyczne przygotowanie do lekcji, systematyczne prowadzenie zeszytu.  

Ocena dobra (4) – aktywny udział w lekcjach, zaangażowanie, posługiwanie się ze 
zrozumieniem podstawowymi pojęciami z zakresu etyki / filozofii, przygotowanie pracy 
projektowej na podstawie jednego wybranego źródła / koncepcji, systematyczne 
przygotowanie do lekcji, poprawne prowadzenie zeszytu.  

Ocena dostateczna (3) – sporadyczny udział w dyskusjach, posługiwanie się w większości 
przypadków ze zrozumieniem podstawowymi pojęciami z zakresu etyki / filozofii, 
przygotowanie pracy projektowej na podstawie własnych spostrzeżeń i przemyśleń oraz 
zaprezentowanie jej grupie, poprawne przygotowanie do lekcji, prowadzenie zeszytu.  

Ocena dopuszczająca (2) –  brak udziału w dyskusjach, przygotowanie pracy projektowej na 
podstawie własnych spostrzeżeń, prowadzenie zeszytu.  

Ocena niedostateczna (1) – niespełnienie powyższych warunków.  

Marta Kotarba  

Twoja nauczycielka etyki 


