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ZASADY OCENIANIA   

1. Co podlega ocenie?  

Ocenie podlega aktywność uczniów w czasie zajęć, zaangażowanie w wykonywane zadania, pilność.  

 

2. Formy oceniania  

Ocenie podlega aktywność uczniów w czasie zajęć, prace  wykonywane w czasie lekcji (scenki dramowe, prace plastyczne, karty pracy).  

  

3. Zasady pracy:   

- Uczeń jest zobowiązany do systematycznego uczęszczania na lekcje. Nie krytykuje i nie ocenia poglądów innych, nie jest także oceniany za swoje poglądy przez nauczyciela. 

Z szacunkiem odnosi się do pozostałych członków grupy.   

- uczeń może otrzymać „minus” za brak pracy domowej, brak zeszytu i przyborów oraz za lekceważenie zadań, a także za rażące naruszanie zasady szacunku wobec innych 

członków grupy. Otrzymanie trzech „minusów” jest równoznaczne z oceną niedostateczną.   

- nie podlega ocenie talent plastyczny, muzyczny i literacki. Prace powinny dowodzić  zrozumienia przez dziecko przekazywanych treści.   

  

4. Kryteria oceniania   

Uczeń jest oceniany w skali:   

1 – niedostateczny   

2 – dopuszczający   

3 – dostateczny   

4 – dobry   



 

5 – bardzo dobry   

6 – celujący   

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE  

  

Uczeń otrzymuje ocenę CELUJĄCĄ za:  

• aktywny udział we wszystkich lekcjach  

• posługiwanie się ze zrozumieniem elementarnymi pojęciami z zakresu etyki,   

• systematyczne przygotowanie do lekcji,  

• podejmowanie zadań dodatkowych,  

 

Uczeń otrzymuje ocenę BARDZO DOBRĄ za:  

• czynny udział w lekcjach,   

• systematyczne przygotowanie do lekcji,  

• posługiwanie się ze zrozumieniem elementarnymi pojęciami z zakresu etyki,   

 

Uczeń otrzymuje ocenę DOBRĄ za:  

• systematyczne przygotowanie do lekcji,   

• udział w dyskusjach,  



 

• rozumienie elementarnych pojęć z zakresu etyki,  

 

Uczeń otrzymuje ocenę DOSTATECZNĄ za:  

• rozumienie omawianych zagadnień,   

• sporadyczny udział w dyskusjach,  

 

Uczeń otrzymuje ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ za:  

• bierny udział w lekcjach,   

• małe zaangażowanie w zajęcia 

  

Ocenę NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który nie spełnia warunków na ocenę dopuszczającą.   

   

 

 

TREŚCI NAUCZANIA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ  

Etyka. Przybliżanie dzieciom ważnych wartości etycznych na podstawie baśni, bajek i opowiadań, a także obserwacji życia codziennego.   

 

Uczeń kończący klasę III:  

1) rozumie, że ludzie mają równe prawa, niezależnie od tego, gdzie się urodzili, jak wyglądają, jaką religię wyznają, jaki mają status materialny; okazuje szacunek 

osobom starszym;  



 

2) zastanawia się nad tym, na co ma wpływ, na czym mu zależy, do czego może dążyć nie krzywdząc innych; stara się nieść pomoc potrzebującym;  

3) wie, na czym polega prawdomówność i jak ważna jest odwaga przeciwstawiania się kłamstwu i obmowie; potrafi z tej perspektywy oceniać zachowania bohaterów 

baśni, opowiadań, legend, komiksów;  

4) wie, że nie można zabierać cudzej własności i stara się tego przestrzegać; wie, że należy naprawić wyrządzoną szkodę; dostrzega, kiedy postaci z baśni, opowiadań, 

legend, komiksów nie przestrzegają reguły „nie kradnij”;  

5) starannie dobiera przyjaciół i pielęgnuje przyjaźnie w miarę swoich możliwości;  

6) wie, że jest częścią przyrody, chroni ją i szanuje; nie niszczy swojego otoczenia.  

 

 

  



 

WYMAGANIA EDUKACYJNE – I PÓŁROCZE 

 

  

Dział programowy  

programu nauczania   

  Tematyka   

  

  

Ocena 

dopuszczająca  

Uczeń:   

 Ocena   dostateczna   

Uczeń:   

 Ocena    

dobra   

 Uczeń:   

Ocena  bardzo 

dobra  Uczeń:   

 Ocena   celująca   

Uczeń:   

  

Ja i inni uczniowie z 

mojej szkoły   

    

1.Co to jest etyka?   

2.Co to znaczy być  

pomocnym?  

 3. Pomagamy swoim 

rówieśnikom.   

4. Moje 

zachowanie wobec 

innych uczniów.   

5. Każdego 

traktujemy 

jednakowo.   

6. Co znaczy być 

grzecznym i 

uprzejmym?   

7. Skarżyć czy nie 

skarżyć?   

8. Rozwiązujemy 

konflikty pokojowo.  

9. Ja i inni uczniowie  

z mojej szkoły – 

podsumowanie 

wiadomości.   

  

- potrafi wymienić 

podstawowe 

pojęcia etyczne: 

etyka, zachowanie, 

uprzejmość, 

skarga, konflikt,  

ale nie potrafi ich 

krótko (3-4 

zdania) 

scharakteryzować.   

    

- spełnia 

wymagania 

określone na ocenę 

dopuszczającą 

oraz:   

- potrafi krótko (3-4 

zdania) 

scharakteryzować 

podstawowe 

pojęcia etyczne:  

etyka, zachowanie, 

uprzejmość, 

skarga, konflikt.   

    

- spełnia wymagania 

określone na ocenę 

dostateczną oraz:  - 

scharakteryzuje 

sposoby pomocy 

rówieśnikom,  - wie, 

w jaki sposób należy 

zachowywać się 

wobec innych 

uczniów,   

- wie, dlaczego nie 

należy skarżyć 

bezpodstawnie,  - 

rozumie znaczenie 

uprzejmości w 

kontaktach 

międzyludzkich.   

  

- spełnia  

wymagania 

określone na 

ocenę dobrą 

oraz:  - 

uzasadnia 

powiązanie 

sposobów 

pomocy 

rówieśnikom 

z określoną 

sytuacją,  - 

rozumie 

powiązania 

pomiędzy  

skarżeniem i  

wywoływaniem 

konfliktów oraz 

byciem 

uprzejmym i 

rozwiązywaniem 

konfliktów.   

    

- spełnia wymagania 

określone na ocenę 

bardzo dobrą oraz:   

- wykazuje się  

ponadprogramową  

wiedzą lub 

szczególnym 

zainteresowaniem 

tematyką zajęć 

poruszaną w dziale  

programowym 

poprzez 

przygotowywanie we 

własnym zakresie 

materiałów w postaci 

autorskich prac 

twórczych (prace 

plastyczne w innych 

formach niż rysunek, 

układanie prostych 

tekstów literackich, 

np.  



 

Ja i dorośli  1. Dorośli i dzieci – 

podobieństwa i 

różnice.   

2.Relacje pomiędzy 

dorosłymi i 

dziećmi.   

3.Czy wszyscy 

dorośli są 

przykładami do 

naśladowania?   

4. Okazywanie 

szacunku osobom 

dorosłym.   

5. Ja i dorośli –  

podsumowanie 

wiadomości.   

  - potrafi wymienić 

podstawowe  

   pojęcia 

etyczne:  

dorosły, dziecko,  

  autorytet,  ale nie 

potrafi ich  
  krótko (3-4 zdania) 

scharakteryzować.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- spełnia  

wymagania 

określone na ocenę 

dopuszczającą oraz:   

- potrafi 

krótko (3-4 zdania) 

scharakteryzować 

podstawowe pojęcia 

etyczne: dorosły, 

dziecko, autorytet.   

  - spełnia 

wymagania 

określone na ocenę 

dostateczną oraz:  - 

zna, cechy 

charakterystyczne 

osoby, która 

powinna być 

przykładem do 

naśladowania.  - 

wie, w jaki sposób 

należy okazywać 

szacunek osobom 

dorosłym.   

- spełnia wymagania 

określone na ocenę 

dobrą oraz:  - 

uzasadnia znajomość 

podobieństw i różnic 

pomiędzy dorosłymi i 

dziećmi,   

- potrafi wykazać 

wpływ relacji  

dorosły-dziecko na 

wzajemny szacunek.   

- spełnia  

wymagania 

określone na 

ocenę bardzo 

dobrą oraz:  - 

wykazuje się  

ponadprogramową  

wiedzą lub 

szczególnym 

zainteresowaniem 

tematyką zajęć 

poruszaną w dziale  

programowym 

poprzez 

przygotowywanie  

we własnym zakresie 

materiałów w postaci 

autorskich prac 

twórczych (prace 

plastyczne w innych 

formach niż rysunek, 

układanie prostych 

tekstów literackich, 

np. krótkie 

opowiadania, 

rymowanki   

 

  

  

  

  



 

WYMAGANIA EDUKACYJNE – II PÓŁROCZE 

Dział programowy  Tematyka  Ocena dopuszczająca  Ocena dostateczna  Ocena dobra  Ocena bardzo dobra  Ocena celująca  

  

Porządnie wykonuję 

swoją pracę i szanuję 

pracę innych   

1. Solidnie  
wykonujemy swoją 

pracę.   
2. Każda praca 

jest ważna.   
3. Szanujemy 

pracę innych ludzi.  
 4. Porządnie 

wykonuję swoją 

pracę i szanuję pracę 

innych – 

podsumowanie 

wiadomości.   

- potrafi wymienić 

podstawowe pojęcia 

etyczne: praca, 

szacunek,  ale nie 

potrafi ich krótko (3-

4 zdania) 

scharakteryzować.   

- spełnia wymagania 

określone na ocenę 

dopuszczającą oraz:  - 

potrafi krótko (3-4 

zdania) 

scharakteryzować 

podstawowe pojęcia 

etyczne: praca, 

szacunek.   

- spełnia 

wymagania 

określone na ocenę 

dostateczną oraz:  - 

wie, jakie znaczenie i 

rangę ma praca w 

życiu każdego 

człowieka,   
- wie, w jaki 

sposób należy 

okazywać szacunek 

dla pracy innych 

ludzi.   

- spełnia wymagania 

określone na ocenę 

dobrą oraz:  - 

uzasadnia 

powiązanie 

solidności 

wykonywanej pracy 

z szacunkiem do 

każdego zawodu,  - 

argumentuje 

powiązanie pracy 

zawodowej z życiem 

codziennym ludzi.   

- spełnia 

wymagania określone 

na ocenę bardzo 

dobrą oraz:   
- wykazuje się  
ponadprogramową  
wiedzą lub 

szczególnym 

zainteresowaniem 

tematyką zajęć 

poruszaną w dziale  
programowym 

poprzez 

przygotowywanie we 

własnym zakresie 

materiałów w postaci 

autorskich prac 

twórczych (prace 

plastyczne w innych 

formach niż rysunek, 

układanie prostych 

tekstów literackich   

  



 

Dbam o porządek w  
mojej szkole i jej 

otoczeniu   

1. Nasze 

otoczenie i jego 

wygląd.   
2. Jak dbamy o 

swoje otoczenie?   
3. Dbam o 

porządek w mojej 

szkole i jej  
otoczeniu – 

podsumowanie 

wiadomości.   

- potrafi wymienić 

podstawowe pojęcia 

etyczne: otoczenie, 

porządek,  ale nie 

potrafi ich krótko (3-

4 zdania) 

scharakteryzować.   

- spełnia wymagania 

określone na ocenę 

dopuszczającą oraz:  - 

potrafi krótko (3-4 

zdania) 

scharakteryzować 

podstawowe pojęcia 

etyczne: otoczenie, 

porządek.   

- spełnia 

wymagania 

określone na ocenę 

dostateczną oraz:  - 

rozumie znaczenie 

estetycznego 

wyglądu swojego 

otoczenia,   
- wymienia 

sposoby dbania o 

swoje otoczenie.   

- spełnia 

wymagania określone 

na ocenę dobrą oraz:   
- wykazuje 

zależności pomiędzy 

wyglądem swojego 

otoczenia a estetyką 

życia codziennego.   

- spełnia 

wymagania określone 

na ocenę bardzo 

dobrą oraz:   
- wykazuje się  
ponadprogramową  
wiedzą lub 

szczególnym 

zainteresowaniem 

tematyką zajęć 

poruszaną w dziale  
programowym 

poprzez 

przygotowywanie we 

własnym zakresie 

materiałów w postaci 

autorskich prac 

twórczych (prace 

plastyczne w innych 

formach niż rysunek, 

układanie prostych 

tekstów literackich, 

np.  
krótkie opowiadania, 

rymowanki).   

  

  

  

  

  

  



 

  

  

Potrafię 

współdziałać z 

innymi   

1. Praca w grupie – 

wady i zalety.   

2. Uczymy się 

rozsądnej krytyki.  

3. Dostrzegamy 

własne mocne i 

słabe strony.   

4. Potrafię 

współdziałać z 

innymi – 

podsumowanie 

wiadomości.   

- potrafi wymienić 

podstawowe pojęcia 

etyczne: praca w 

grupie, krytyka, 

mocne strony 

człowieka (zalety), 

słabe strony 

człowieka (wady), 

ale nie potrafi ich 

krótko (3-4 zdania) 

scharakteryzować.   

- spełnia wymagania 

określone na ocenę 

dopuszczającą oraz:  

- potrafi krótko (3-4 

zdania) 

scharakteryzować 

podstawowe pojęcia 

etyczne: praca w 

grupie, krytyka, 

mocne strony 

człowieka (zalety), 

słabe strony 

człowieka (wady).   

- spełnia 

wymagania 

określone na ocenę 

dostateczną oraz:  - 

wie, jakie są wady i 

zalety pracy w 

grupie,   
- potrafi 

wymienić 

oddziaływania, 

które sprzyjają lub 

destabilizują pracę 

w grupie,  - wie, 

czym jest 

konstruktywna 

krytyka oraz jej 

mocne i słabe 

strony.   

- spełnia wymagania 

określone na ocenę 

dobrą oraz:  - 

dostrzega i 

argumentuje 

zależności 

pomiędzy pracą 

indywidualną, a w 

pracą grupową,  - 

wie, jakie korzyści 

przynosi jednostce i 

zespołowi praca w  
grupie,  - potrafi w 

rozmowie 

wypowiadać się 

krytycznie na dany 

temat (wskazywać 

mocne i słabe 

strony swojej 

wypowiedzi).   

- spełnia 

wymagania 

określone na ocenę 

bardzo dobrą oraz:   
- wykazuje 

się  
ponadprogramową  
wiedzą lub 

szczególnym 

zainteresowaniem 

tematyką zajęć 

poruszaną w dziale  
programowym 

poprzez 

przygotowywanie 

we własnym 

zakresie materiałów 

w postaci autorskich 

prac twórczych 

(prace plastyczne w 

innych formach niż 

rysunek, układanie 

prostych tekstów 

literackich, np. 

krótkie 

opowiadania, 

rymowanki).   

  

 


