
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  -  ETYKA 

Klasy IV - VIII 

O C E N I A N I E 
Specyfika przedmiotu wymaga zmiany tradycyjnych formuł oceniania pracy ucznia. W programach 
nastawionych na przekazywanie wiedzy przedmiotowej nauczyciel bada osiągnięcia uczniów, sprawdzając 
zgodność udzielanych przez nich odpowiedzi z wiedzą, którą nauczyciel posiada i przekazuje uczniom. W 
wypadku prowadzenia filozoficznych dociekań z dziećmi nauczyciel nie modeluje treści filozoficznych 
poglądów uczniów i nie sprawdza ich zgodności z własnymi przekonaniami. Jego zadaniem jest 
doprowadzać do tego, by idee tworzone i wypowiadane przez uczniów były coraz staranniej i coraz 
bardziej wszechstronnie badane podczas dialogu. Nauczyciel ocenia rozwój umiejętności poznawczych 
uczniów oraz rozwój komunikacji w grupie. Zadaniem nauczyciela jest stymulowanie rozwoju tych 
umiejętności, uważne obserwowanie tworzenia się wspólnoty dociekającej oraz śledzenie indywidualnych 
postępów uczniów. Nauczyciel może ocenić postępy uczniów, posługując się obszernym zestawem 
kryteriów, które przedstawiam poniżej w formie pytań. Forma gramatyczna tych pytań sugeruje 
stosowanie ich w odniesieniu do pojedynczego ucznia, lecz służą one również odkrywaniu współpracy 
uczniów na rzecz przekształcania klasy we wspólnotę dociekającą. 
 
 
Pytaniapełniące funkcję kryteriów oceny postępów w filozoficznym dociekaniu: 
 
I. 
• Czy uczeń formułuje swoje myśli w sposób zrozumiały dla innych? 
• Czy umie odkrywać problemy i formułować pytania? 
• Czy słucha wypowiedzi innych uczestników dyskusji i rozumie je? 
• Czy wykazuje zainteresowanie wypowiedziami kolegów? 
• Czy ustosunkowuje się do wypowiedzi kolegów? 
• Czy chętnie angażuje się w dyskusje? 
• Czy chętnie angażuje się w ćwiczenia z zakresu twórczego pisania (np. pisanie historii inspirowanych 
ilustracjami)? 
• Czy potrafi uzasadniać swoje poglądy (odpowiadać na pytania: Skąd wiesz, że tak jest? Dlaczego tak 
uważasz? itp.) 
• Czy potrafi odróżnić przekonywujące uzasadnienie od słabego uzasadnienia? 
• Czy potrafi wskazać konsekwencje poglądów? 
• Czy wyciąga wnioski z formułowanych w dyskusji wypowiedzi? 
• Czy umie dokonywać klasyfikacji? 
• Czy potrafi formułować kryteria? 
• Czy posługuje się przykładami? 
• Czy umie posłużyć się porównaniem i analogią? 
• Czy uwzględnia relacje poznawcze, takie jak relacja część – całość, przyczyna – skutek, środek – cel, 
ogólne – szczegółowe? 
• Czy próbuje precyzować znaczenia pojęć? 
• Czy dostrzega sprzeczności pojawiające się w wypowiedziach? 
• Czy dostrzega związki między wypowiedziami pojawiającymi się w dyskusji? 
• Czy potrafi wskazać założenia, na których opiera się dany pogląd? 
• Czy odkrywa związki między dyskutowanym problemem a innymi zagadnieniami? 
• Czy domaga się wyjaśnienia czyjegoś poglądu? 
• Czy domaga się uzasadnienia czyjegoś poglądu? 
• Czy potrafi sformułować pytanie mające na celu sprecyzowanie znaczenia czyjejś wypowiedzi? 
• Czy stara się porządkować własne i cudze wypowiedzi? 
• Czy próbuje stawiać hipotezy i badać ich możliwe konsekwencje? 
• Czy próbuje badać praktyczne konsekwencje teoretycznych stanowisk? Czy odkrywa błędy w 
rozumowaniu? 
• Czy element autoekspresji nie dominuje zainteresowania przedmiotem dyskusji i wypowiedziami 
kolegów? 
• Jaki jest stosunek ucznia do lekcji polegających na filozoficznych dyskusjach? 
• Czy uczniowie są w stanie przez pewien czas samodzielnie kontynuować dyskusję bez udziału 



nauczyciela (którego rola sprowadza się wówczas do udzielania głosu)? 
 
II. 
• Ilu uczniów zabiera głos w dyskusji? Kto nie zabrał głosu ani razu? 
• Czy uczeń, który nie zabiera głosu w dyskusji, interesuje się wypowiedziami kolegów i słucha ich? 
• Kiedy uczeń będący tylko „cichym” uczestnikiem dyskusji zabrał głos po raz pierwszy? 
• Jaki materiał najbardziej inspiruje ucznia do stawiania pytań i dyskusji: Czy uczeń woli formułować 
zagadnienia w oparciu o tekst? Czy łatwiej mu formułować pytania, gdy punktem wyjścia w zajęciach jest 
obraz, film, drama czy ćwiczenie? 
• Czy chętnie uczestniczy w wykonywaniu prac plastycznych, które są wizualizacją myślenia o problemie 
poruszanym w dyskusji? 
• Czy dziecko po wysłuchaniu tekstu potrafi sformułować problem? 
• Czy uczeń ma problemy z rozumieniem czytanego tekstu? 
• Czy chce uczestniczyć w głośnym czytaniu tekstu? 
• Czy formułując przykłady w trakcie dyskusji, odwołuje się do własnego doświadczenia życiowego? 
• Czy wykorzystuje wiedzę nabytą w trakcie lekcji z innych przedmiotów? 
• Do kogo uczeń kieruje wypowiedzi: do nauczyciela czy do kolegów? 

Powyższa lista kryteriów służy nie tylko ocenianiu, ale i planowaniu zajęć. Odkrycie przez nauczyciela, że 
wielu uczniów w klasie nie radzi sobie np. z odkrywaniem ukrytych założeń, uzasadnianiem lub 
definiowaniem powinno stanowić dla niego ważną informację. Służy ona do zaplanowania i wplecenia w 
cykl zajęć o charakterze otwartym serii lekcji mniej otwartych, tzn. całe zajęcia poświęcone są ćwiczeniu 
i badaniu poszczególnych umiejętności myślowych, np. szukaniu ukrytych założeń, uzasadnianiu itp. 
Zajęcia takie nie mogą jednak przeważać w całym cyklu lekcji poświęconych filozofowaniu. Jak już 
wspomniano, o tematyce zajęć decydują głównie zainteresowania uczniów. 
Podczas pracy z tym programem ocena ucznia ma charakter opisowy. Wykluczone jest stawianie stopni w 
tradycyjnie dotąd stosowanej skali od I do 6 w tradycyjny sposób.  

Rozpoczynając zajęcia, nauczyciel próbuje się zorientować, które aktywności myślowe i które zachowania 
związane z komunikacją i współpracą w grupie nie przysparzają dziecku większych trudności, a które 
sprawiają pewne kłopoty. W ten sposób przygotowuje sobie materiał wyjściowy, który pozwoli 
odnotowywać postępy ucznia. Najlepsze rezultaty przynosi ustosunkowywanie się do kilku wybranych 
pytań po każdych zajęciach. 
Do oceniania postępów indywidualnych i całej grupy nauczyciel starać się będzie włączać uczniów. 

 W wyniku tego rodzaju refleksji dzieci uczą się dostrzegać związki między coraz sprawniejszym 
myśleniem a dogłębnością badania zagadnienia będącego przedmiotem dyskusji. Ćwiczenia mające na 
celu „dyskusję o dyskusji" mają zastosowanie dopiero po dłuższym okresie pracy z daną grupą (co 
najmniej pół roku), w klasach 4-8. 

Oceny końcowe wystawione będą w tradycyjnej skali, na podstawie powyższych zasad. Nauczyciel 
oceniając, kieruje się oceną: 

1. Aktywności ucznia na zajęciach; 
2. Przygotowaniemprezentacji na lekcje; 
3. Zaprezentowaniem swojej prezentacji; 
4. Współpracy z innymi uczniami w zespole. 
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