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Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu etyka w zakresie podstawowym dla szkół średnich 

 

Temat (rozumiany 

jako lekcja) 

Wymagania 

konieczne 

(ocena 

dopuszczająca) 

Wymagania 

podstawowe 

(ocena dostateczna) 

Wymagania 

rozszerzające  

(ocena dobra) 

Wymagania 

dopełniające 

(ocena bardzo 

dobra) 

Wymagania 

wykraczające 

(ocena celująca) 

Między jednostką a zbiorowością. Etyka a polityka 

Etyka a polityka – 

kodeks władcy 

według Nicollo 

Machiavellego 

Uczeń:  

Zna stanowisko 

N. Machiavellego 

wyrażone w Księciu, 

dostrzega kontekst 

biograficzny. 

Rozumie 

materialistyczny 

zwrot w myśleniu 

politycznym. 

Zna pojęcie 

machiawelizm. 

Dostrzega 

pragmatyzm 

koncepcji władcy 

w ujęciu 

Machiavellego. 

Wyjaśnia zasadę cel 

Uczeń:  

Zna stanowisko 

N. Machiavellego 

wyrażone w Księciu, 

dostrzega kontekst 

biograficzny. 

Rozumie 

materialistyczny zwrot 

w myśleniu 

politycznym. 

Zna pojęcie 

machiawelizm. 

Dostrzega 

pragmatyzm koncepcji 

władcy w ujęciu 

Machiavellego. 

Wyjaśnia zasadę cel 

uświęca środki, 

Uczeń:  

Omawia stanowisko 

N. Machiavellego 

wyrażone w Księciu, 

wskazując kontekst 

biograficzny. 

Wyjaśnia 

materialistyczny zwrot 

w myśleniu 

politycznym. 

Wyjaśnia pojęcie 

machiawelizm. 

Podkreśla 

pragmatyzm koncepcji 

władcy w ujęciu 

Machiavellego. 

Interpretuje pojęcie 

cnoty w Księciu, 

Uczeń: 

Omawia stanowisko 

N. Machiavellego 

wyrażone w Księciu, 

wskazując kontekst 

biograficzny. 

Wyjaśnia 

materialistyczny 

zwrot w myśleniu 

politycznym. 

Wyjaśnia pojęcie 

machiawelizm. 

Wskazuje 

pragmatyzm 

koncepcji władcy 

w ujęciu 

Machiavellego. 

Interpretuje pojęcie 

Uczeń:  

Omawia stanowisko 

N. Machiavellego 

wyrażone w Księciu, 

wskazując kontekst 

biograficzny. 

Wyjaśnia 

materialistyczny zwrot 

w myśleniu 

politycznym. 

Wyjaśnia pojęcie 

machiawelizm. 

Wskazuje pragmatyzm 

koncepcji władcy 

w ujęciu 

Machiavellego. 

Interpretuje pojęcie 

cnoty w Księciu, 
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uświęca środki, 

wskazując amoralizm 

postawy opisanej 

w Księciu. 

Dostrzega przykłady 

ilustrujące zasadę cel 

uświęca środki we 

współczesnym 

świecie. 

Zauważa związek 

etyki i polityki. 

Odpowiada na 

pytania, słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

wskazując amoralizm 

postawy opisanej 

w Księciu. 

Omawia przykład 

ilustrujący zasadę cel 

uświęca środki we 

współczesnym 

świecie. 

Rozumie związek 

etyki i polityki. 

Prezentuje poglądy 

w logiczny sposób. 

Słucha wypowiedzi 

innych osób.  

przywołując jej 

znaczenie w 

starożytnej, 

klasycznej koncepcji 

cnoty. 

Omawia i interpretuje 

zasadę cel uświęca 

środki, wykazuje 

amoralizm postawy 

opisanej w Księciu. 

Omawia przykłady 

ilustrujące zasadę cel 

uświęca środki we 

współczesnym 

świecie. 

Wyjaśnia związek 

etyki i polityki. 

Prezentuje własne 

poglądy, stawia tezy 

i formułuje argumenty. 

Z uwagą słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

cnoty w Księciu, 

przywołując jej 

znaczenie 

w starożytnej, 

klasycznej koncepcji 

cnoty. 

Omawia 

i interpretuje zasadę 

cel uświęca środki, 

wykazuje amoralizm 

postawy opisanej 

w Księciu. 

Podaje i omawia 

przykłady ilustrujące 

zasadę cel uświęca 

środki we 

współczesnym 

świecie. 

Wyjaśnia związek 

etyki i polityki. 

Prezentuje własne 

poglądy 

przemawiające za 

słusznością zasady 

cel uświęca środki 

i przeciwko niej, 

stawiając tezy 

przywołując jej 

znaczenie 

w starożytnej, 

klasycznej koncepcji 

cnoty. 

Omawia i interpretuje 

zasadę cel uświęca 

środki, wykazuje 

amoralizm postawy 

opisanej w Księciu. 

Podaje i omawia 

przykłady ilustrujące 

zasadę cel uświęca 

środki we 

współczesnym 

świecie. 

Wyjaśnia związek etyki 

i polityki. 

Prezentuje własne 

poglądy 

przemawiające za 

słusznością zasady cel 

uświęca środki 

i przeciwko niej, 

stawiając tezy 

i argumentując. 

Wykorzystuje poznane 
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i argumentując. 

Z uwagą słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

pojęcia. Z uwagą 

słucha wypowiedzi 

innych osób. 

W swoich 

rozważaniach 

wykorzystuje 

informacje i wnioski 

z lektury dodatkowych 

tekstów z dziedziny 

filozofii i etyki. 

Czy cel uświęca 

środki? 

Uczeń:  

Podaje przykłady 

działań niemoralnych 

uważanych za 

słuszne. 

Zna zasadę cel 

uświęca środki. 

Odpowiada na 

pytania, słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

Uczeń:  

Podaje przykłady 

działań niemoralnych 

uważanych za 

słuszne. 

Wyjaśnia pierwotne 

znaczenie zasady cel 

uświęca środki. 

Przedstawia 

znaczenie pojęcia 

pragmatyzm w 

zakresie dotyczącym 

działania. 

Prezentuje poglądy w 

logiczny sposób. 

Uczeń:  

Podaje przykłady 

działań niemoralnych 

uważanych za 

słuszne. 

Wyjaśnia pierwotne 

znaczenie zasady cel 

uświęca środki. 

Podaje i omawia 

przykłady ilustrujące 

zasadę cel uświęca 

środki we 

współczesnym 

świecie.  

Przedstawia 

Uczeń:  

Podaje przykłady 

działań 

niemoralnych 

uważanych za 

słuszne. 

Wyjaśnia pierwotne 

znaczenie zasady 

cel uświęca środki. 

Podaje i omawia 

przykłady ilustrujące 

zasadę cel uświęca 

środki we 

współczesnym 

świecie.  

Uczeń:  

Podaje przykłady 

działań niemoralnych 

uważanych za słuszne. 

Wyjaśnia pierwotne 

znaczenie zasady cel 

uświęca środki. 

Podaje i omawia 

przykłady ilustrujące 

zasadę cel uświęca 

środki we 

współczesnym 

świecie.  

Przedstawia znaczenie 

pojęcia pragmatyzm 
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Słucha wypowiedzi 

innych osób. 

znaczenie pojęcia 

pragmatyzm 

w zakresie 

dotyczącym działania. 

Wyjaśnia pojęcie 

pragmatyzmu. 

Argumentuje za tą 

zasadą i przeciw niej.  

Prezentuje własne 

poglądy, stawia tezy 

i formułuje argumenty. 

Z uwagą słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

Przedstawia 

znaczenie pojęcia 

pragmatyzm 

w zakresie 

dotyczącym 

działania. 

Wyjaśnia pojęcie 

pragmatyzmu. 

Argumentuje za tą 

zasadą i przeciw 

niej.  

Analizuje problem, 

omawiając sytuacje 

z codziennego życia. 

Omawia pojęcie 

fanatyzmu i podaje 

jego przykłady.  

Prezentuje własne 

poglądy, stawiając 

tezy i je 

argumentując. 

Z uwagą słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

w zakresie dotyczącym 

działania. 

Wyjaśnia pojęcie 

pragmatyzmu. 

Argumentuje za tą 

zasadą i przeciw niej.  

Analizuje problem, 

omawiając sytuacje 

z codziennego życia. 

Omawia pojęcie 

fanatyzmu i podaje 

jego przykłady. 

Podaje przykłady 

uwarunkowań 

psychicznych 

fanatyzmu. 

Wskazuje możliwości 

negatywnych 

konsekwencji 

fanatyzmu. 

Prezentuje własne 

poglądy, stawiając tezy 

i je argumentując. 

Wykorzystuje poznane 

pojęcia. Z uwagą 
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słucha wypowiedzi 

innych osób. 

W swoich 

rozważaniach 

wykorzystuje 

informacje i wnioski 

z lektury dodatkowych 

tekstów z dziedziny 

filozofii i etyki. 

Odpowiedzialność 

w polityce 

Uczeń:  

Zna pojęcie polityka. 

Na wskazanym 

przykładzie wyjaśnia 

problem 

odpowiedzialności 

moralnej polityka. 

Zna standardy 

moralne, jakich 

powinni przestrzegać 

politycy. 

Zna i rozumie 

obowiązki obywatela 

wobec państwa. 

Rozumie pojęcie 

rzeczpospolita 

Uczeń:  

Rozumie pojęcie 

polityka. 

Omawia przykłady 

działań polityków 

wykazujące różne 

aspekty 

odpowiedzialności. 

Na wskazanym 

przykładzie wyjaśnia 

problem 

odpowiedzialności 

moralnej polityka. 

Zna standardy 

moralne, jakich 

powinni przestrzegać 

Uczeń:  

Definiuje politykę. 

Omawia przykłady 

działań polityków 

wykazujące różne 

aspekty 

odpowiedzialności. 

Rozważa problem 

odpowiedzialności 

moralnej polityka, 

podając przykłady i je 

interpretując. 

Wskazuje standardy 

moralne, jakich 

powinni przestrzegać 

politycy. 

Uczeń: 

Definiuje politykę. 

Wskazuje i omawia 

przykłady działań 

polityków 

wykazujące różne 

aspekty 

odpowiedzialności. 

Rozważa problem 

odpowiedzialności 

moralnej polityka, 

podając przykłady 

i je interpretując.  

Wskazuje standardy 

moralne, jakich 

powinni 

Uczeń:  

Definiuje politykę. 

Wskazuje i omawia 

przykłady działań 

polityków wykazujące 

różne aspekty 

odpowiedzialności. 

Rozważa problem 

odpowiedzialności 

moralnej polityka, 

podając przykłady i je 

interpretując. 

Wskazuje standardy 

moralne, jakimi 

powinni się kierować 

politycy. 
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obywatelska.  

Odpowiada na 

pytania, słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

politycy. 

Zna i rozumie 

obowiązki obywatela 

wobec państwa. 

Rozumie pojęcie 

rzeczpospolita 

obywatelska.  

Prezentuje poglądy 

w logiczny sposób. 

Słucha wypowiedzi 

innych osób.  

Omawia obowiązki 

obywatela wobec 

państwa. 

Rozumie pojęcie 

rzeczpospolita 

obywatelska i stosuje 

je w swoich 

rozważaniach. 

Prezentuje własne 

poglądy, stawia tezy 

i formułuje argumenty. 

Z uwagą słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

przestrzegać 

politycy. 

Omawia obowiązki 

obywatela wobec 

państwa. 

Rozumie pojęcie 

rzeczpospolita 

obywatelska 

i stosuje je w swoich 

rozważaniach. 

Prezentuje własne 

poglądy, stawiając 

tezy i je 

argumentując. 

Z uwagą słucha 

wypowiedzi innych 

osób.  

Omawia obowiązki 

obywatela wobec 

państwa. 

Rozumie pojęcie 

rzeczpospolita 

obywatelska i stosuje 

je w swoich 

rozważaniach. 

Prezentuje własne 

poglądy, stawiając tezy 

i je argumentując. 

Wykorzystuje poznane 

pojęcia. Z uwagą 

słucha wypowiedzi 

innych osób. 

W swoich 

rozważaniach 

wykorzystuje 

informacje i wnioski 

z lektury dodatkowych 

tekstów z dziedziny 

filozofii i etyki. 

Powstanie państwa Uczeń:  

Zna stanowiska 

T. Hobbesa, 

J. Locke’a, 

Uczeń:  

Zna stanowiska T. 

Hobbesa, J. Locke’a, 

J.J. Rousseau 

Uczeń:  

Przedstawia 

stanowiska T. 

Hobbesa, J. Locke’a, 

Uczeń:  

Omawia stanowiska 

T. Hobbesa, 

J. Locke’a, 

Uczeń:  

Omawia stanowiska 

T. Hobbesa, 

J. Locke’a, 
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J.J. Rousseau 

i K. Marksa w kwestii 

genezy powstania 

państwa i jego roli 

w życiu jednostki. 

Rozumie naturalizm 

koncepcji człowieka 

w ujęciu T. Hobbesa. 

Zna i rozumie 

metaforę człowiek 

człowiekowi wilkiem. 

Rozważa argumenty 

za słusznością tej 

tezy oraz przeciwko 

niej. 

Zna koncepcję wojny 

wszystkich przeciwko 

wszystkim oraz ideę 

Lewiatana. 

Wyjaśnia zasadę 

umowy społecznej 

w ujęciu J. Locke’a. 

Zna krytyczne 

stanowisko 

J.J. Rousseau na 

temat wpływu kultury 

i K. Marksa w kwestii 

genezy powstania 

państwa i jego roli 

w życiu jednostki. 

Rozumie naturalizm 

koncepcji człowieka 

w ujęciu T. Hobbesa.  

Interpretuje tezę 

człowiek człowiekowi 

wilkiem. Formułuje 

argumenty za 

słusznością tej tezy 

oraz przeciwko niej. 

Zna koncepcję wojny 

wszystkich przeciwko 

wszystkim oraz ideę 

Lewiatana. 

Wyjaśnia zasadę 

umowy społecznej 

w ujęciu J. Locke’a. 

Omawia krytyczne 

stanowisko 

J.J. Rousseau na 

temat wpływu kultury 

na społeczeństwo. 

J.J. Rousseau 

i K. Marksa w kwestii 

genezy powstania 

państwa i jego roli 

w życiu jednostki. 

Rozumie naturalizm 

koncepcji człowieka 

w ujęciu T. Hobbesa. 

Interpretuje tezę 

człowiek człowiekowi 

wilkiem. Formułuje 

argumenty za 

słusznością tej tezy 

oraz przeciwko niej. 

Zna koncepcję wojny 

wszystkich przeciwko 

wszystkim oraz ideę 

Lewiatana. 

Wyjaśnia zasadę 

umowy społecznej 

w ujęciu J. Locke’a. 

Omawia krytyczne 

stanowisko 

J.J. Rousseau na 

temat wpływu kultury 

J.J. Rousseau 

i K. Marksa w kwestii 

genezy powstania 

państwa i jego roli 

w życiu jednostki. 

Rozumie naturalizm 

koncepcji człowieka 

w ujęciu 

T. Hobbesa.  

Interpretuje tezę 

człowiek 

człowiekowi wilkiem. 

Formułuje 

argumenty za 

słusznością tej tezy 

oraz przeciwko niej. 

Przedstawia 

koncepcję wojny 

wszystkich 

przeciwko wszystkim 

oraz ideę Lewiatana. 

Wyjaśnia zasadę 

umowy społecznej| 

w ujęciu J. Locke’a. 

Omawia krytyczne 

stanowisko 

J.J. Rousseau 

i K. Marksa w kwestii 

genezy powstania 

państwa i jego roli 

w życiu jednostki. 

Rozumie naturalizm 

koncepcji człowieka w 

ujęciu T. Hobbesa.  

Interpretuje tezę 

człowiek człowiekowi 

wilkiem. Formułuje 

argumenty za 

słusznością tej tezy 

oraz przeciwko niej. 

Przedstawia koncepcję 

wojny wszystkich 

przeciwko wszystkim 

oraz ideę Lewiatana. 

Wyjaśnia zasadę 

umowy społecznej 

w ujęciu J. Locke’a. 

Omawia krytyczne 

stanowisko 

J.J. Rousseau na 

temat wpływu kultury 
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na społeczeństwo. 

Określa za Marksem 

państwo jako 

utwierdzające 

nierówności 

w posiadaniu. 

Odpowiada na 

pytania, słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

Określa za Marksem 

państwo jako 

utwierdzające 

nierówności 

w posiadaniu. 

Omawia podział 

klasowy 

społeczeństwa. 

Prezentuje poglądy 

w logiczny sposób. 

Słucha wypowiedzi 

innych osób.  

na społeczeństwo. 

Określa za Marksem 

państwo jako 

utwierdzające 

nierówności 

w posiadaniu. 

Przedstawia 

ekonomiczne 

konsekwencje 

podziału własności 

w społeczeństwie 

według Marksa. 

Omawia podział 

klasowy 

społeczeństwa. 

Prezentuje poglądy 

w logiczny sposób. 

Słucha wypowiedzi 

innych osób.  

J.J. Rousseau na 

temat wpływu kultury 

na społeczeństwo. 

Określa za Marksem 

państwo jako 

utwierdzające 

nierówności 

w posiadaniu. 

Przedstawia 

ekonomiczne 

konsekwencje 

podziału własności 

w społeczeństwie 

według Marksa. 

Przedstawia 

koncepcję rewolucji 

prowadzącej do 

społecznej 

własności środków 

produkcji. 

Omawia podział 

klasowy 

społeczeństwa. 

Prezentuje poglądy 

w logiczny sposób. 

Z uwagą słucha 

wypowiedzi innych 

na społeczeństwo. 

Określa za Marksem 

państwo jako 

utwierdzające 

nierówności 

w posiadaniu. 

Przedstawia 

ekonomiczne 

konsekwencje podziału 

własności 

w społeczeństwie 

według Marksa. 

Przedstawia koncepcję 

rewolucji prowadzącej 

do społecznej 

własności środków 

produkcji. 

Omawia podział 

klasowy 

społeczeństwa. 

Prezentuje poglądy 

w logiczny sposób. 

Z uwagą słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

W swoich 
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osób.  rozważaniach 

wykorzystuje 

informacje i wnioski 

z lektury dodatkowych 

tekstów z dziedziny 

filozofii i etyki. 

 „Umawiamy się, 

że…” – analiza 

fragmentu tekstu 

T. Hobbesa 

„Lewiatan” 

 

Uczeń:  

Wskazuje tezę tekstu 

i argumenty. 

Zna założenia 

naturalistycznej 

koncepcji człowieka; 

rozumie argumenty 

przemawiające za jej 

słusznością 

i przeciwko niej. 

Wskazuje fragmenty 

budzące wątpliwości 

moralne. Rozumie, 

na czym polega ich 

amoralizm. 

Odpowiada na 

pytania, słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

Uczeń:  

Analizuje tezę tekstu 

i argumenty. 

Zna założenia 

naturalistycznej 

koncepcji człowieka; 

rozważa argumenty 

przemawiające za jej 

słusznością 

i przeciwko niej. 

Wskazuje fragmenty 

budzące wątpliwości 

moralne. Rozumie, na 

czym polega ich 

amoralizm. 

Prezentuje poglądy 

w logiczny sposób. 

Słucha wypowiedzi 

innych osób. 

Uczeń:  

Analizuje tezę tekstu 

i argumenty. 

Omawia 

naturalistyczną 

koncepcję człowieka; 

przedstawia 

argumenty 

przemawiające za jej 

słusznością i 

przeciwko niej. 

Wyszukuje w tekście 

fragmenty budzące 

wątpliwości moralne 

i je wyjaśnia. Omawia, 

na czym polega ich 

amoralizm. 

Prezentuje własne 

poglądy, stawia tezy 

i formułuje argumenty. 

Uczeń: 

Analizuje tezę tekstu 

i argumenty. 

Omawia 

i interpretuje 

naturalistyczną 

koncepcję 

człowieka; 

przedstawia 

argumenty 

przemawiające za jej 

słusznością 

i przeciwko niej. 

Wyszukuje w tekście 

fragmenty budzące 

wątpliwości moralne 

i je wyjaśnia. 

Omawia, na czym 

polega ich 

amoralizm. 

Uczeń:  

Analizuje tezę tekstu 

i argumenty. 

Omawia i interpretuje 

naturalistyczną 

koncepcję człowieka, 

przedstawia 

argumenty 

przemawiające za jej 

słusznością 

i przeciwko niej. 

Wyszukuje w tekście 

fragmenty budzące 

wątpliwości moralne, 

wyjaśnia je. 

Przedstawia własne 

stanowisko wobec 

koncepcji T. Hobbesa, 

stawiając tezę i 

podając argumenty. 

W uzasadnieniu 
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W uzasadnieniu 

posługuje się 

przykładami z życia 

codziennego. 

Z uwagą słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

Przedstawia własne 

stanowisko wobec 

koncepcji 

T. Hobbesa, 

stawiając tezę 

i podając argumenty. 

W uzasadnieniu 

posługuje się 

przykładami z życia 

codziennego. 

Z uwagą słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

posługuje się 

przykładami z życia 

codziennego. 

Z uwagą słucha 

wypowiedzi innych 

osób. Ponadto uczeń 

w swoich 

rozważaniach 

wykorzystuje 

informacje i wnioski 

z lektury dodatkowych 

tekstów z dziedziny 

filozofii i etyki. 

Prawo 

a moralność 

Uczeń:  

Podaje przykłady 

przepisów prawa 

i zasad moralnych. 

Wskazuje związki 

między przepisami 

prawa i zasadami 

moralnymi.  

Odpowiada na 

pytania, słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

Uczeń:  

Podaje przykłady 

przepisów prawa 

i zasad moralnych. 

Wskazuje związki 

między przepisami 

prawa i zasadami 

moralnymi.  

W wypowiedziach 

posługuje się 

przykładami z życia 

codziennego. 

Prezentuje poglądy 

Uczeń:  

Podaje przykłady 

przepisów prawa 

i zasad moralnych. 

Wskazuje związki 

między przepisami 

prawa i zasadami 

moralnymi.  

Odróżnia prawo 

stanowione i prawo 

naturalne. 

Przedstawia zasadę 

godności osobowej 

Uczeń:  

Podaje przykłady 

przepisów prawa 

i zasad moralnych. 

Wskazuje związki 

między przepisami 

prawa i zasadami 

moralnymi.  

Odróżnia prawo 

stanowione i prawo 

naturalne. 

Przedstawia zasadę 

godności osobowej 

Uczeń:  

Podaje przykłady 

przepisów prawa 

i zasad moralnych. 

Wskazuje związki 

między przepisami 

prawa i zasadami 

moralnymi.  

Odróżnia prawo 

stanowione i prawo 

naturalne. Przedstawia 

zasadę godności 
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w logiczny sposób 

Prezentuje poglądy 

w logiczny sposób. 

Słucha wypowiedzi 

innych osób.  

człowieka. 

W wypowiedziach 

posługuje się 

przykładami z życia 

codziennego. 

Prezentuje poglądy 

w logiczny sposób. 

Z uwagą słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

człowieka. 

Przedstawia 

koncepcję prawa 

naturalnego i podaje 

argumenty jej 

przeciwników. 

W wypowiedziach 

posługuje się 

przykładami z życia 

codziennego. 

Prezentuje poglądy 

w logiczny sposób. 

Z uwagą słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

osobowej człowieka. 

Przedstawia koncepcję 

prawa naturalnego 

i podaje argumenty jej 

przeciwników. 

Uzasadnia na 

przykładach możliwość 

przeciwstawienia się 

prawu stanowionemu. 

W wypowiedziach 

posługuje się 

przykładami z życia 

codziennego. 

Prezentuje poglądy 

w logiczny sposób. 

Z uwagą słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

W swoich 

rozważaniach 

wykorzystuje 

informacje i wnioski 

z lektury dodatkowych 

tekstów z dziedziny 

filozofii i etyki. 
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Rola prawdy 

i kłamstwa w życiu 

publicznym 

Uczeń:  

Podaje przykłady 

wypowiedzi 

prawdziwych 

i fałszywych. 

Wymienia możliwe 

przyczyny kłamstw. 

Odpowiada na 

pytania, słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

Uczeń:  

Podaje przykłady 

wypowiedzi 

prawdziwych 

i fałszywych. 

Wymienia możliwe 

przyczyny kłamstw 

i ich konsekwencje 

w przestrzeni 

publicznej. 

Odpowiada na 

pytania, słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

Uczeń:  

Podaje przykłady 

wypowiedzi 

prawdziwych 

i fałszywych. 

Wymienia możliwe 

przyczyny kłamstw 

i ich konsekwencje 

w przestrzeni 

publicznej. 

Przedstawia 

znaczenie 

prawdziwości 

wypowiedzi dla 

zaufania w przestrzeni 

publicznej oraz 

omawia wartość tego 

zaufania dla 

społeczeństwa.  

Prezentuje poglądy 

w logiczny sposób. 

Odpowiada na 

pytania, słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

Uczeń:  

Podaje przykłady 

wypowiedzi 

prawdziwych 

i fałszywych. 

Wymienia możliwe 

przyczyny kłamstw 

i ich konsekwencje 

w przestrzeni 

publicznej. 

Przedstawia 

znaczenie 

prawdziwości 

wypowiedzi dla 

zaufania 

w przestrzeni 

publicznej oraz 

omawia wartość 

tego zaufania dla 

społeczeństwa. 

Omawia sens 

i przykłady 

propagandy. 

Prezentuje poglądy 

w logiczny sposób. 

Odpowiada na 

Uczeń:  

Podaje przykłady 

wypowiedzi 

prawdziwych 

i fałszywych. 

Wymienia możliwe 

przyczyny kłamstw 

i ich konsekwencje 

w przestrzeni 

publicznej. 

Przedstawia znaczenie 

prawdziwości 

wypowiedzi dla 

zaufania w przestrzeni 

publicznej oraz 

omawia wartość tego 

zaufania dla 

społeczeństwa. 

Omawia sens 

i przykłady 

propagandy. 

Prezentuje poglądy 

w logiczny sposób, 

podaje przykłady 

z historii i 

współczesności. 
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pytania, słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

Argumentuje 

i przyjmuje argumenty 

przeciwne. Odpowiada 

na pytania, słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

Wolność słowa 

i ekspresji 

artystycznej 

Uczeń:  

Przedstawia pojęcie 

wolności słowa oraz 

zasadę krzywdy. 

Odpowiada na 

pytania, słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

Uczeń:  

Przedstawia pojęcie 

wolności słowa oraz 

zasadę krzywdy. 

Zna pojęcie mowa 

nienawiści. 

Odpowiada na 

pytania, słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

Uczeń:  

Przedstawia pojęcie 

wolności słowa oraz 

zasadę krzywdy. 

Uzasadnia wolność 

słowa i analizuje jej 

konsekwencje. 

Wyjaśnia pojęcie 

mowa nienawiści. 

Omawia zagadnienie 

swobody artystycznej. 

Odpowiada na 

pytania, słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

Uczeń:  

Przedstawia pojęcie 

wolności słowa oraz 

zasadę krzywdy. 

Uzasadnia wolność 

słowa i analizuje jej 

konsekwencje. 

Wyjaśnia pojęcie 

mowa nienawiści. 

Omawia 

zagadnienie 

swobody 

artystycznej. 

Prezentuje poglądy 

w logiczny sposób. 

Odpowiada na 

pytania, słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

Uczeń:  

Przedstawia pojęcie 

wolności słowa oraz 

zasadę krzywdy. 

Uzasadnia wolność 

słowa i analizuje jej 

konsekwencje. 

Wyjaśnia pojęcie 

mowa nienawiści 

i przedstawia jej 

przykłady. 

Zna pierwszą 

poprawkę do 

konstytucji 

amerykańskiej i jej 

praktyczne 

konsekwencje. 

Omawia zagadnienie 

swobody artystycznej. 
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Prezentuje poglądy 

w logiczny sposób. 

Odpowiada na pytania, 

słucha wypowiedzi 

innych osób. 

Między liberalizmem 

a konserwatyzmem 

Uczeń:  

Przedstawia pojęcia: 

konserwatyzm 

i liberalizm. 

Odpowiada na 

pytania, słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

Uczeń:  

Przedstawia pojęcia: 

konserwatyzm 

i liberalizm. 

Podaje przykłady 

poglądów 

konserwatywnych  

i liberalnych. 

Odpowiada na 

pytania, słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

Uczeń:  

Przedstawia pojęcia: 

konserwatyzm 

i liberalizm. 

Podaje przykłady 

poglądów 

konserwatywnych 

i liberalnych. 

Przedstawia 

argumenty za tymi 

postawami 

i przeciwko nim. 

Odpowiada na 

pytania, słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

Uczeń:  

Przedstawia pojęcia: 

konserwatyzm 

i liberalizm. 

Podaje przykłady 

poglądów 

konserwatywnych 

i liberalnych. 

Przedstawia 

argumenty za tymi 

postawami 

i przeciwko nim. 

Opisuje spór jako 

konieczny składnik 

demokracji. 

Prezentuje poglądy 

w logiczny sposób. 

Odpowiada na 

pytania, słucha 

wypowiedzi innych 

Uczeń:  

Przedstawia pojęcia: 

konserwatyzm 

i liberalizm. 

Podaje przykłady 

poglądów 

konserwatywnych 

i liberalnych. 

Przedstawia 

argumenty za tymi 

postawami i przeciwko 

nim. 

Opisuje spór jako 

konieczny składnik 

demokracji. 

Dokonuje osobistej 

oceny wymienionych 

postaw. Prezentuje 

poglądy w logiczny 

sposób. Odpowiada na 

pytania, słucha 
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osób. wypowiedzi innych 

osób. 

Demokracja 

i jej ograniczenia 

Uczeń:  

Definiuje demokrację. 

Odpowiada na 

pytania, słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

Uczeń:  

Definiuje demokrację. 

Przedstawia 

uzasadnienie 

demokracji dokonane 

przez J.S. Milla. 

Odpowiada na 

pytania, słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

Uczeń:  

Definiuje demokrację. 

Przedstawia 

uzasadnienie 

demokracji dokonane 

przez J.S. Milla oraz 

K. Poppera. 

Odpowiada na 

pytania, słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

Uczeń:  

Definiuje 

demokrację. 

Przedstawia 

uzasadnienie 

demokracji 

dokonane przez 

J.S. Milla oraz 

K. Poppera. 

Wskazuje wady 

demokracji. 

Prezentuje poglądy 

w logiczny sposób. 

Odpowiada na 

pytania, słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

Uczeń:  

Definiuje demokrację. 

Przedstawia 

uzasadnienie 

demokracji dokonane 

przez J.S. Milla oraz 

K. Poppera. 

Wskazuje wady 

demokracji. 

Przedstawia społeczne 

uwarunkowania 

osłabiające 

demokrację. 

Prezentuje poglądy 

w logiczny sposób. 

Odpowiada na pytania, 

słucha wypowiedzi 

innych osób. 

Totalitaryzm 

i jego konsekwencje  

Uczeń:  

Zna postaci 

K. Marksa, 

W. Lenina, J. Stalina, 

Uczeń:  

Zna postaci 

K. Marksa, W. Lenina, 

J. Stalina, A. Hitlera 

Uczeń:  

Zna postaci 

K. Marksa, W. Lenina, 

J. Stalina, A. Hitlera 

Uczeń: 

Zna postaci 

K. Marksa, 

W. Lenina, 

Uczeń:  

Omawia postaci 

K. Marksa, W. Lenina, 

J. Stalina, A. Hitlera 
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A. Hitlera oraz 

konsekwencje ich 

działań w kontekście 

ideologii totalitarnych. 

Zna przyczyny, cele 

i założenia oraz 

konsekwencje 

nazizmu. 

Wyjaśnia przesłanki 

i konsekwencje 

systemu opartego na 

ideologii 

marksistowskiej. 

Zna zbrodnie 

nazizmu 

i komunizmu. 

Rozumie znaczenie 

zaniku 

podmiotowości 

w systemie 

totalitarnym. 

Rozważa przykłady, 

w których ujawnia się 

wielkość i upadek 

człowieka 

w nieludzkich 

oraz konsekwencje 

ich działań 

w kontekście ideologii 

totalitarnych. 

Zna przyczyny, cele 

i założenia oraz 

konsekwencje 

nazizmu. 

Wyjaśnia przesłanki 

i konsekwencje 

systemu opartego na 

ideologii 

marksistowskiej. 

Opisuje zbrodnie 

nazizmu i komunizmu. 

Rozumie znaczenie 

zaniku podmiotowości 

w systemie 

totalitarnym. 

Rozważa przykłady, 

w których ujawnia się 

wielkość i upadek 

człowieka 

w nieludzkich 

warunkach.  

oraz konsekwencje 

ich działań w 

kontekście ideologii 

totalitarnych. 

Wyjaśnia przyczyny, 

określa cele 

i założenia oraz 

konsekwencje 

nazizmu. 

Omawia przesłanki 

i konsekwencje 

systemu opartego na 

ideologii 

marksistowskiej. 

Opisuje zbrodnie 

nazizmu i komunizmu. 

Interpretuje zjawisko 

zaniku podmiotowości 

w systemie 

totalitarnym. 

Rozważa przykłady, 

w których ujawnia się 

wielkość i upadek 

człowieka 

w nieludzkich 

J. Stalina, A. Hitlera 

oraz konsekwencje 

ich działań 

w kontekście 

ideologii 

totalitarnych. 

Wyjaśnia przyczyny, 

określa cele 

i założenia oraz 

konsekwencje 

nazizmu. 

Omawia przesłanki 

i konsekwencje 

systemu opartego 

na ideologii 

marksistowskiej. 

Opisuje zbrodnie 

nazizmu 

i komunizmu. 

Interpretuje zjawisko 

zaniku 

podmiotowości 

w systemie 

totalitarnym. 

Wskazuje i rozważa 

przykłady (czerpane 

oraz konsekwencje ich 

działań w kontekście 

ideologii totalitarnych. 

Wyjaśnia przyczyny, 

określa cele 

i założenia oraz 

konsekwencje 

nazizmu. 

Omawia przesłanki 

i konsekwencje 

systemu opartego na 

ideologii 

marksistowskiej. 

Opisuje zbrodnie 

nazizmu i komunizmu. 

Interpretuje zjawisko 

zaniku podmiotowości 

w systemie 

totalitarnym. 

Wskazuje i rozważa 

przykłady (czerpane 

z doświadczeń 

rodzinnych, historii, 

literatury lub filmu), 

w których ujawnia się 

wielkość i upadek 
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warunkach.  

Odpowiada na 

pytania, słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

Prezentuje swoje 

poglądy. Słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

warunkach.  

Prezentuje swoje 

poglądy, stawia tezy 

i formułuje argumenty. 

Z uwagą słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

z doświadczeń 

rodzinnych, historii, 

literatury lub filmu), 

w których ujawnia 

się wielkość 

i upadek człowieka 

w nieludzkich 

warunkach.  

Prezentuje swoje 

poglądy, stawiając 

tezy i argumentując. 

Z uwagą słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

człowieka 

w nieludzkich 

warunkach.  

Prezentuje swoje 

poglądy, stawiając tezy 

i argumentując. 

Z uwagą słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

W swoich 

rozważaniach 

wykorzystuje 

informacje i wnioski 

z lektury dodatkowych 

tekstów z dziedziny 

filozofii i etyki. 

Moralny wymiar 

wojen i terroryzmu 

Podaje przykłady 

wojen i wskazuje ich 

negatywne 

konsekwencje. 

Podaje przykłady 

aktów 

terrorystycznych. 

Odpowiada na 

pytania, słucha 

wypowiedzi innych 

Podaje przykłady 

wojen i wskazuje ich 

negatywne 

konsekwencje. 

Omawia postawy 

ludzkie występujące 

podczas działań 

wojennych. 

Podaje przykłady 

aktów 

Podaje przykłady 

wojen i wskazuje ich 

negatywne 

konsekwencje. 

Omawia postawy 

ludzkie występujące 

podczas działań 

wojennych oraz 

deprawację ludzi 

w wyniku 

uczestniczenia w 

Podaje przykłady 

wojen i wskazuje ich 

negatywne 

konsekwencje.  

Rozróżnia pojęcia 

wojny sprawiedliwej 

i niesprawiedliwej. 

Omawia postawy 

ludzkie występujące 

podczas działań 

Podaje przykłady 

wojen i wskazuje ich 

negatywne 

konsekwencje.  

Przeprowadza analizę 

wybranych przykładów 

działań wojennych pod 

kątem ich etycznego 

wymiaru. 

Rozróżnia pojęcia 
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osób. terrorystycznych. 

Odpowiada na 

pytania, słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

wojnie. 

Określa pacyfizm. 

Podaje przykłady 

aktów 

terrorystycznych; 

wskazuje wybrane 

przyczyny terroryzmu. 

Prezentuje własne 

poglądy, stawia tezy. 

Z uwagą słucha 

wypowiedzi innych 

osób.  

wojennych oraz 

deprawację ludzi 

w wyniku 

uczestniczenia 

w wojnie. 

Określa pacyfizm 

i przedstawia 

argumentację za nim 

i przeciw niemu. 

Podaje przykłady 

aktów 

terrorystycznych; 

wskazuje wybrane 

przyczyny 

terroryzmu. Ukazuje 

wątpliwości natury 

etycznej związane 

ze zwalczaniem 

terroryzmu. 

Prezentuje własne 

poglądy, stawiając 

tezy i argumentując. 

Z uwagą słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

wojny sprawiedliwej 

i niesprawiedliwej. 

Omawia postawy 

ludzkie występujące 

podczas działań 

wojennych oraz 

deprawację ludzi 

w wyniku 

uczestniczenia 

w wojnie. 

Określa pacyfizm 

i przedstawia 

argumentację za nim 

i przeciw niemu. 

Podaje przykłady 

aktów 

terrorystycznych; 

wskazuje wybrane 

przyczyny terroryzmu. 

Ukazuje wątpliwości 

natury etycznej 

związane ze 

zwalczaniem 

terroryzmu i rozważa 

skalę dopuszczalności 

środków zwalczania 

terroryzmu. 
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Prezentuje własne 

poglądy, stawiając tezy 

i argumentując. 

Z uwagą słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

Powtórzenie 

wiadomości 

     

CZŁOWIEK WSPÓŁCZESNY W ŚWIETLE DOBRA I W CIENIU ZŁA 

Etyczny wymiar codzienności 

 „Siedzimy nigdzie, 

pijemy nic” (G. 

Ritzer) – jednostka 

w cywilizacji 

konsumpcyjnej 

Uczeń:  

Rozumie cel edukacji 

etycznej w kontekście 

wybranych warunków 

współczesnej 

rzeczywistości.  

Zna pojęcie 

cywilizacja 

konsumpcyjna.  

Rozważa znaczenie 

pojęcia podmiot 

moralny w obszarze 

cywilizacji 

Uczeń:  

Rozumie cel edukacji 

etycznej w kontekście 

wybranych warunków 

współczesnej 

rzeczywistości.  

Zna pojęcie 

cywilizacja 

konsumpcyjna. 

Określa jej cechy.  

Rozważa znaczenie 

pojęcia podmiot 

moralny w obszarze 

cywilizacji 

Uczeń:  

Wyjaśnia cel edukacji 

etycznej w kontekście 

wybranych warunków 

współczesnej 

rzeczywistości.  

Definiuje pojęcie 

cywilizacja 

konsumpcyjna. 

Określa jej cechy, 

analizując wskazane 

przykłady.  

Rozważa znaczenie 

pojęcia podmiot 

Uczeń: 

Wyjaśnia cel 

edukacji etycznej 

w kontekście 

wybranych 

warunków 

współczesnej 

rzeczywistości.  

Definiuje pojęcie 

cywilizacja 

konsumpcyjna. 

Określa jej cechy, 

wskazując 

odpowiednie 

Uczeń:  

Wyjaśnia cel edukacji 

etycznej w kontekście 

wybranych warunków 

współczesnej 

rzeczywistości.  

Definiuje pojęcie 

cywilizacja 

konsumpcyjna. 

Określa jej cechy, 

wskazując 

odpowiednie 

przykłady.  

Rozważa znaczenie 
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konsumpcyjnej. 

Rozumie istotę 

problemu 

zniewolenia. 

Rozróżnia wolność 

negatywną 

i pozytywną, 

zewnętrzną 

i wewnętrzną. 

Analizuje podane 

przykłady sytuacji, 

w których ujawniają 

się różne rodzaje 

wolności. 

Rozróżnia wolność 

od nieposłuszeństwa 

(swawoli). 

Zna pojęcie 

postmodernizm. 

Zna pojęcie etyka 

ekologiczna i wie, na 

czym polega jej 

wartość we 

współczesnym 

świecie. 

konsumpcyjnej. 

Rozumie istotę 

problemu zniewolenia. 

Rozróżnia wolność 

negatywną 

i pozytywną, 

zewnętrzną 

i wewnętrzną. 

Analizuje podane 

przykłady sytuacji, 

w których ujawniają 

się różne rodzaje 

wolności i je omawia. 

Rozróżnia wolność od 

nieposłuszeństwa 

(swawoli). 

Zna pojęcie 

postmodernizm, 

wyjaśnia 

konsekwencje 

wynikające 

z akceptacji i przyjęcia 

postawy 

postmodernistycznej. 

Zna pojęcie etyka 

moralny w obszarze 

cywilizacji 

konsumpcyjnej. 

Określa istotę 

problemu zniewolenia. 

Rozróżnia wolność 

negatywną 

i pozytywną, 

zewnętrzną 

i wewnętrzną. 

Rozważa podane 

przykłady sytuacji, 

w których ujawniają 

się różne rodzaje 

wolności; omawia je, 

dowodząc trafności 

przykładów. 

Rozróżnia wolność od 

nieposłuszeństwa 

(swawoli). 

Wyjaśnia pojęcie 

postmodernizm. 

Omawia przykłady 

realizacji postawy 

postmodernistycznej, 

określa jej 

przykłady.  

Rozważa znaczenie 

pojęcia podmiot 

moralny w obszarze 

cywilizacji 

konsumpcyjnej. 

Określa istotę 

problemu 

zniewolenia. 

Rozróżnia wolność 

negatywną 

i pozytywną, 

zewnętrzną 

i wewnętrzną. 

Podaje przykłady 

sytuacji, w których 

ujawniają się różne 

rodzaje wolności, 

omawia je, 

dowodząc trafności 

przykładów. 

Dokonuje 

rozróżnienia 

wolności od 

nieposłuszeństwa 

pojęcia podmiot 

moralny w obszarze 

cywilizacji 

konsumpcyjnej. 

Określa istotę 

problemu zniewolenia. 

Rozróżnia wolność 

negatywną i 

pozytywną, 

zewnętrzną i 

wewnętrzną. 

Podaje przykłady 

sytuacji, w których 

ujawniają się różne 

rodzaje wolności; 

omawia je, dowodząc 

trafności przykładów. 

Dokonuje rozróżnienia 

wolności od 

nieposłuszeństwa 

(swawoli). 

Wyjaśnia pojęcie 

postmodernizm, 

odwołuje się do treści 

omawianych na 

zajęciach, których 



 

21 

 

Zna pojęcia 

autonomia  

i heteronomia 

moralna. 

Rozumie argumenty 

wykorzystywane 

w dyskusji na temat 

wolności (woli). 

Odpowiada na 

pytania, słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

ekologiczna i rozumie, 

na czym polega jej 

wartość we 

współczesnym 

świecie. 

Zna pojęcia 

autonomia 

i heteronomia 

moralna. Rozważa 

argumenty 

wykorzystywane 

w dyskusji na temat 

wolności (woli). 

Prezentuje poglądy. 

Słucha wypowiedzi 

innych osób.  

konsekwencje. 

Wyjaśnia pojęcie 

etyka ekologiczna 

w kontekście 

omawianych 

zagadnień. 

Znajduje 

uzasadnienie 

powstania i rozwoju 

etyki ekologicznej. 

Wyjaśnia pojęcia 

autonomia 

i heteronomia 

moralna. Formułuje 

argumenty 

wykorzystywane 

w dyskusji na temat 

wolności (woli). 

Prezentuje własne 

poglądy, stawia tezy 

i formułuje argumenty. 

Z uwagą słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

(swawoli). 

Wyjaśnia pojęcie 

postmodernizm, 

odwołuje się do 

treści omawianych 

na zajęciach, 

których przedmiotem 

była analiza utworu 

J. Kaczmarskiego. 

Wskazuje przykłady 

realizacji postawy 

postmodernistycz- 

nej, określa jej 

konsekwencje. 

Wyjaśnia pojęcie 

etyka ekologiczna 

w kontekście 

omawianych 

zagadnień. 

Znajduje 

uzasadnienie 

powstania i rozwoju 

etyki ekologicznej. 

Wyjaśnia pojęcia 

autonomia 

i heteronomia 

przedmiotem była 

analiza utworu 

J. Kaczmarskiego. 

Wskazuje przykłady 

realizacji postawy 

postmodernistycznej, 

określa jej 

konsekwencje. 

Wyjaśnia pojęcie etyka 

ekologiczna 

w kontekście 

omawianych 

zagadnień. 

Znajduje uzasadnienie 

powstania i rozwoju 

etyki ekologicznej. 

Wyjaśnia pojęcia 

autonomii 

 i heteronomia 

moralna. Formułuje 

argumenty 

wykorzystywane 

w dyskusji na temat 

wolności (woli). 

Prezentuje własne 

poglądy, stawiając tezy 
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moralna. Formułuje 

argumenty 

wykorzystywane 

w dyskusji na temat 

wolności (woli). 

Prezentuje własne 

poglądy, stawiając 

tezy i argumentując. 

Z uwagą słucha 

wypowiedzi innych 

osób.  

i argumentując. Z 

uwagą słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

W swoich 

rozważaniach 

wykorzystuje 

informacje i wnioski 

z lektury dodatkowych 

tekstów z dziedziny 

filozofii i etyki. 

Złożony problem 

tolerancji 

Uczeń: 

Omawia przykłady 

nietolerancji 

obyczajowej 

i religijnej. 

Rozumie przyczyny 

i strukturę 

nietolerancji. 

Zna pojęcia: 

ksenofobia, 

homofobia, rasizm. 

Zna pojęcie 

tolerancja. 

Rozumie rolę 

Uczeń: 

Omawia przykłady 

nietolerancji 

obyczajowej 

i religijnej. 

Wyjaśnia przyczyny 

i strukturę 

nietolerancji. 

Zna pojęcia: 

ksenofobia, 

homofobia, rasizm 

i rozważa je 

w kontekście 

omawianych 

Uczeń:  

Podaje i omawia 

przykłady nietolerancji 

obyczajowej 

i religijnej. 

Wskazuje przyczyny 

i strukturę 

nietolerancji. 

Wyjaśnia pojęcia: 

ksenofobia, 

homofobia, rasizm  

i wykorzystuje je 

w kontekście 

omawianych 

Uczeń: 

Podaje i omawia 

przykłady 

nietolerancji 

obyczajowej  

i religijnej. 

Wskazuje przyczyny 

i strukturę 

nietolerancji. 

Wyjaśnia pojęcia: 

ksenofobia, 

homofobia, rasizm 

i wykorzystuje je 

w kontekście 

omawianych 

Uczeń:  

Podaje i omawia 

przykłady nietolerancji 

obyczajowej i religijnej. 

Wskazuje przyczyny 

i strukturę nietolerancji. 

Wyjaśnia pojęcia: 

ksenofobia, 

homofobia, rasizm 

i wykorzystuje je 

w kontekście 

omawianych 

zagadnień. 

Definiuje pojęcie 
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i znaczenie pojęć 

wolność i godność 

w interpretacji 

tolerancji.  

Rozważa argumenty 

przemawiające za 

tezą o tolerancji jako 

istotnym elemencie 

współżycia 

społecznego.  

Rozumie wartość 

prawnego uznania 

tolerancji jako 

potwierdzenia jej 

znaczenia i roli.  

Zna pojęcie 

globalizacja. 

Rozważa przykłady, 

w których ujawniają 

się dylematy 

dotyczące tolerancji 

we współczesnym, 

zglobalizowanym 

świecie. 

Zna warunki 

sprzyjające 

zagadnień. 

Zna pojęcie 

tolerancja. Rozróżnia 

tolerancję pozytywną 

i negatywną. 

Rozumie rolę 

i znaczenie pojęć 

wolność i godność 

w interpretacji 

tolerancji.  

Rozważa argumenty 

przemawiające za 

tezą o tolerancji jako 

istotnym elemencie 

współżycia 

społecznego.  

Rozumie wartość 

prawnego uznania 

tolerancji jako 

potwierdzenia jej 

znaczenia i roli.  

Rozumie 

sformułowanie 

tolerancja jest 

naczelną cnotą 

współczesnego 

zagadnień. 

Definiuje pojęcie 

tolerancja. Rozróżnia 

tolerancję pozytywną 

i negatywną. 

Wskazuje rolę 

i znaczenie pojęć 

wolność i godność 

w interpretacji 

tolerancji.  

Podaje argumenty 

przemawiające za 

tezą o tolerancji jako 

istotnym elemencie 

współżycia 

społecznego.  

Interpretuje wartość 

prawnego uznania 

tolerancji jako 

potwierdzenia jej 

znaczenia i roli.  

Wyjaśnia 

sformułowanie 

tolerancja jest 

naczelną cnotą 

współczesnego 

zagadnień. 

Definiuje pojęcie 

tolerancja. 

Rozróżnia tolerancję 

pozytywną 

i negatywną. 

Wskazuje rolę 

i znaczenie pojęć 

wolność i godność 

w interpretacji 

tolerancji.  

Podaje argumenty 

przemawiające za 

tezą o tolerancji jako 

istotnym elemencie 

współżycia 

społecznego.  

Interpretuje wartość 

prawnego uznania 

tolerancji jako 

potwierdzenia jej 

znaczenia i roli.  

Wyjaśnia 

sformułowanie 

tolerancja jest 

naczelną cnotą 

tolerancja. Rozróżnia 

tolerancję pozytywną 

i negatywną. 

Wskazuje rolę 

i znaczenie pojęć 

wolność i godność 

w interpretacji 

tolerancji.  

Podaje argumenty 

przemawiające za tezą 

o tolerancji jako 

istotnym elemencie 

współżycia 

społecznego.  

Interpretuje wartość 

prawnego uznania 

tolerancji jako 

potwierdzenia jej 

znaczenia i roli.  

Wyjaśnia 

sformułowanie 

tolerancja jest 

naczelną cnotą 

współczesnego 

człowieka.  

Definiuje pojęcie 
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upowszechnianiu 

tolerancji.  

Odpowiada na 

pytania, słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

człowieka.  

Zna pojęcie 

globalizacja. 

Omawia przykłady, 

w których ujawniają 

się dylematy 

dotyczące tolerancji 

we współczesnym, 

zglobalizowanym 

świecie. 

Zna warunki 

sprzyjające 

upowszechnianiu 

tolerancji.  

Prezentuje poglądy. 

Słucha wypowiedzi 

innych osób.  

człowieka.  

Wyjaśnia pojęcie 

globalizacja. Omawia 

przykłady, w których 

ujawniają się 

dylematy dotyczące 

tolerancji we 

współczesnym, 

zglobalizowanym 

świecie. 

Wskazuje warunki 

sprzyjające 

upowszechnianiu 

tolerancji.  

Prezentuje własne 

poglądy, stawia tezy 

i formułuje argumenty. 

Z uwagą słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

współczesnego 

człowieka.  

Definiuje pojęcie 

globalizacja. Podaje 

i omawia przykłady, 

w których ujawniają 

się dylematy 

dotyczące tolerancji 

we współczesnym, 

zglobalizowanym 

świecie. 

Wskazuje warunki 

sprzyjające 

upowszechnianiu 

tolerancji.  

Prezentuje własne 

poglądy, stawiając 

tezy i argumentując. 

Z uwagą słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

globalizacja. Podaje 

i omawia przykłady, 

w których ujawniają się 

dylematy dotyczące 

tolerancji we 

współczesnym, 

zglobalizowanym 

świecie. 

Wskazuje warunki 

sprzyjające 

upowszechnianiu 

tolerancji.  

Prezentuje własne 

poglądy, stawiając tezy 

i argumentując. 

Z uwagą słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

W swoich 

rozważaniach 

wykorzystuje 

informacje i wnioski 

z lektury dodatkowych 

tekstów z dziedziny 

filozofii i etyki. 

Odcienie miłości Uczeń: Uczeń:  Uczeń:  Uczeń: Uczeń:  
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Rozważa przykłady 

dowodzące wpływu 

uczuć na myślenie 

i zachowanie; 

dostrzega 

oddziaływanie uczuć 

i emocji na rozwój 

człowieka i rozumie 

ich wpływ na rozwój 

moralny. 

Zna różne poziomy 

potrzeb, poznaje 

piramidę potrzeb 

A. Maslowa. 

Rozumie, na czym 

polega konflikt 

między 

zaspokajaniem 

potrzeb niższych 

i wyższych. 

Podaje przykłady 

rozwoju i 

niedorozwoju 

uczuciowego. 

Przyjaźń: wskazuje 

cechy przyjaźni, 

wyróżnia jej rodzaje. 

Określa pojęcie 

konfliktu 

emocjonalnego 

i przedstawia jego 

przykłady. 

Rozważa przykłady 

dowodzące wpływu 

uczuć na myślenie 

i zachowanie; 

dostrzega 

oddziaływanie uczuć 

i emocji na rozwój 

człowieka i rozumie 

ich wpływ na rozwój 

moralny. 

Rozróżnia potrzeby 

wyższe i niższe, 

podaje ich przykłady; 

poznaje piramidę 

potrzeb A. Maslowa. 

Rozumie, na czym 

polega konflikt między 

zaspokajaniem 

potrzeb niższych 

i wyższych. 

Podaje przykłady 

rozwoju 

Określa pojęcie 

konfliktu 

emocjonalnego 

i przedstawia jego 

przykłady. 

Omawia wpływ uczuć 

na przeżycia 

i zachowania moralne. 

Omawia przykłady 

dowodzące wpływu 

uczuć na myślenie 

i zachowanie; 

wykazuje 

oddziaływanie uczuć 

i emocji na rozwój 

człowieka 

i interpretuje ich 

wpływ na rozwój 

moralny. 

Wyjaśnia pojęcie 

uczuciowo-dążeniowa 

aktywność człowieka. 

Wskazuje różne 

poziomy potrzeb, 

przedstawia piramidę 

potrzeb A. Maslowa. 

Określa pojęcie 

konfliktu 

emocjonalnego 

i przedstawia jego 

przykłady. 

Omawia wpływ 

uczuć na przeżycia 

i zachowania 

moralne. 

Odwołując się do 

własnych 

doświadczeń 

i obserwacji, 

wskazuje i omawia 

przykłady 

dowodzące wpływu 

uczuć na myślenie 

i zachowanie; 

wykazuje 

oddziaływanie uczuć 

i emocji na rozwój 

człowieka 

i interpretuje ich 

wpływ na rozwój 

moralny. 

Wyjaśnia pojęcie 

uczuciowo- 

Określa pojęcie 

konfliktu 

emocjonalnego 

i przedstawia jego 

przykłady. 

Omawia wpływ uczuć 

na przeżycia 

i zachowania moralne. 

Odwołując się do 

własnych doświadczeń 

i obserwacji, wskazuje 

i omawia przykłady 

dowodzące wpływu 

uczuć na myślenie 

i zachowanie; 

wykazuje 

oddziaływanie uczuć 

i emocji na rozwój 

człowieka i interpretuje 

ich wpływ na rozwój 

moralny. 

Wyjaśnia pojęcie 

uczuciowo-dążeniowa 

aktywność człowieka. 

Wskazuje różne 

poziomy potrzeb, 

objaśnia piramidę 
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Dostrzega wartość 

przyjaźni dla rozwoju 

uczuciowego 

i moralnego 

człowieka. 

Miłość rodzinna: 

podaje przykłady 

zaburzonych 

i pozytywnych relacji 

w rodzinie. 

Miłość erotyczna: 

rozumie różnice 

między pojęciami: 

seks, erotyzm, miłość 

erotyczna. Zna 

i stosuje pojęcia 

spontaniczność 

i odpowiedzialność. 

Omawia znaczenie 

małżeństwa. 

Miłość braterska 

(miłość bliźniego): 

zna pojęcie miłości 

bliźniego. Podaje 

przykłady altruizmu 

i egoizmu. 

Odpowiada na 

i niedorozwoju 

uczuciowego. 

Dostrzega różne 

rodzaje więzi 

międzyludzkich 

i rozumie ich wartość 

w wymiarze 

etycznym: 

Przyjaźń: wskazuje 

cechy przyjaźni, 

wyróżnia jej rodzaje. 

Dostrzega wartość 

przyjaźni dla rozwoju 

uczuciowego 

i moralnego 

człowieka. 

Miłość rodzinna: 

podaje przykłady 

zaburzonych 

i pozytywnych relacji 

w rodzinie. Analizuje 

uczucia pozytywne 

i negatywne. 

Dostrzega wpływ 

miłości rodzinnej na 

rozwój uczuciowy 

człowieka. Określa 

Analizując podane 

przykłady, wyjaśnia 

konflikt między 

zaspokajaniem 

potrzeb niższych 

i wyższych. 

Wyjaśnia, czym są 

rozwój i niedorozwój 

uczuciowy. Podaje 

przykłady rozwoju 

i niedorozwoju 

uczuciowego. 

Podkreśla wartość 

samoświadomości 

w rozwoju 

uczuciowym 

i moralnym.  

Omawia różne 

rodzaje więzi 

międzyludzkich. 

Dostrzega ich wartość 

w wymiarze 

etycznym: 

Przyjaźń: wskazuje 

cechy przyjaźni, 

wyróżnia jej rodzaje. 

Omawia wartość 

-dążeniowa 

aktywność 

człowieka. 

Wskazuje różne 

poziomy potrzeb, 

objaśnia piramidę 

potrzeb A. Maslowa. 

Podając przykłady, 

wyjaśnia konflikt 

między 

zaspokajaniem 

potrzeb niższych 

i wyższych. 

Wprowadza pojęcia 

z dziedziny 

psychologii do 

rozważań na temat 

uczuć. 

Wyjaśnia, czym są 

rozwój i niedorozwój 

uczuciowy. Podaje 

przykłady rozwoju 

i niedorozwoju 

uczuciowego. 

Podkreśla wartość 

samoświadomości 

potrzeb A. Maslowa. 

Podając przykłady, 

wyjaśnia konflikt 

między zaspokajaniem 

potrzeb niższych 

i wyższych. 

Wprowadza pojęcia 

z dziedziny psychologii 

do rozważań na temat 

uczuć. 

Wyjaśnia, czym są 

rozwój i niedorozwój 

uczuciowy. Podaje 

przykłady rozwoju 

i niedorozwoju 

uczuciowego. 

Podkreśla wartość 

samoświadomości 

w rozwoju uczuciowym 

i moralnym.  

Omawia różne rodzaje 

więzi międzyludzkich. 

Dostrzega ich wartość 

w wymiarze etycznym: 

Przyjaźń: wskazuje 
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pytania, słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

rolę 

odpowiedzialności. 

Rozumie 

stereotypowe 

postrzeganie miłości 

matczynej 

i ojcowskiej. 

Miłość erotyczna: 

rozumie różnice 

między pojęciami: 

seks, erotyzm, miłość 

erotyczna. Zna 

i stosuje pojęcia 

spontaniczność 

i odpowiedzialność. 

Wskazuje przykłady 

zachowań 

odpowiedzialnych 

i nieodpowiedzialnych 

w życiu płciowym. 

Omawia znaczenie 

małżeństwa. 

Miłość braterska 

(miłość bliźniego): zna 

pojęcie miłości 

bliźniego. Określa 

cechy egoizmu 

i altruizmu oraz 

przyjaźni dla rozwoju 

uczuciowego 

i moralnego 

człowieka. 

Miłość rodzinna: 

podaje przykłady 

zaburzonych 

i pozytywnych relacji 

w rodzinie. Podaje 

przykłady uczuć 

pozytywnych 

i negatywnych oraz 

analizuje je z różnych 

perspektyw. Opisuje 

zasadę nieoceniającej 

obserwacji. Dostrzega 

wpływ miłości 

rodzinnej na rozwój 

uczuciowy człowieka. 

Omawia pojęcie 

dojrzałość 

emocjonalna 

w kontekście 

podmiotowości 

moralnej. Określa rolę 

odpowiedzialności. 

Omawia stereotypowe 

postrzeganie miłości 

matczynej 

w rozwoju 

uczuciowym 

i moralnym.  

Omawia różne 

rodzaje więzi 

międzyludzkich. 

Dostrzega ich 

wartość w wymiarze 

etycznym: 

Przyjaźń: wskazuje 

cechy przyjaźni, 

wyróżnia jej rodzaje. 

Omawia wartość 

przyjaźni dla rozwoju 

uczuciowego 

i moralnego 

człowieka. 

Miłość rodzinna: 

podaje przykłady 

zaburzonych 

i pozytywnych relacji 

w rodzinie. 

Podkreśla rolę 

refleksji i wiedzy 

dotyczącej uczuć 

w tworzeniu 

zdrowych więzi 

cechy przyjaźni, 

wyróżnia jej rodzaje. 

Omawia wartość 

przyjaźni dla rozwoju 

uczuciowego 

i moralnego człowieka. 

Miłość rodzinna: 

podaje przykłady 

zaburzonych 

i pozytywnych relacji 

w rodzinie. Podkreśla 

rolę refleksji i wiedzy 

dotyczącej uczuć 

w tworzeniu zdrowych 

więzi emocjonalnych 

i dojrzałej postawy 

moralnej. Podaje 

przykłady uczuć 

pozytywnych 

i negatywnych oraz 

analizuje je z różnych 

perspektyw. Wyjaśnia 

zasadę nieoceniającej 

obserwacji. Wyjaśnia 

znaczenie miłości 

rodzinnej dla rozwoju 

uczuciowego 

człowieka. Omawia 

pojęcie dojrzałość 
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ocenia wpływ tych 

postaw na relacje 

międzyludzkie. 

Odwołując się do 

własnych 

doświadczeń 

i obserwacji, omawia 

przykłady trudności 

w realizacji miłości 

braterskiej. 

Prezentuje poglądy. 

Słucha wypowiedzi 

innych osób.  

i ojcowskiej. Omawia 

przykłady problemów 

rodziny w cywilizacji 

konsumpcyjnej. 

Miłość erotyczna: 

wyjaśnia różnice 

między pojęciami: 

seks, erotyzm, miłość 

erotyczna. Omawia 

kwestię dojrzałości 

w miłości wg 

E. Fromma. Zna 

i stosuje pojęcia 

spontaniczność 

i odpowiedzialność. 

Wskazuje przykłady 

zachowań 

odpowiedzialnych 

i nieodpowiedzialnych 

w życiu płciowym. 

Omawia znaczenie 

małżeństwa.  

Miłość braterska 

(miłość bliźniego): 

definiuje pojęcie 

miłości bliźniego, 

wskazuje jego źródła. 

Interpretuje wartość 

emocjonalnych 

i dojrzałej postawy 

moralnej. Podaje 

przykłady uczuć 

pozytywnych 

i negatywnych oraz 

analizuje je  

z różnych 

perspektyw. 

Wyjaśnia zasadę 

nieoceniającej 

obserwacji. 

Wyjaśnia znaczenie 

miłości rodzinnej dla 

rozwoju 

uczuciowego 

człowieka. Omawia 

pojęcie dojrzałość 

emocjonalna 

w kontekście 

podmiotowości 

moralnej. Określa 

rolę odpowiedział- 

ności. Omawia 

kwestię miłości 

rodzinnej i przyjaźni. 

Wyjaśnia 

stereotypowe 

postrzeganie miłości 

matczynej 

emocjonalna 

w kontekście 

podmiotowości 

moralnej. Określa rolę 

odpowiedzialności. 

Omawia kwestię 

miłości rodzinnej 

i przyjaźni. Wyjaśnia 

stereotypowe 

postrzeganie miłości 

matczynej i ojcowskiej. 

Podaje i omawia 

przykłady problemów 

rodziny w cywilizacji 

konsumpcyjnej. 

Miłość erotyczna: 

wyjaśnia różnice 

między pojęciami: 

seks, erotyzm, miłość 

erotyczna. Omawia 

sformułowanie 

dojrzałość w miłości 

wg E. Fromma. 

Analizuje różnice 

między działaniem 

opartym na 

spontaniczności oraz 

na odpowiedzialności 

w obszarze 
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etyczną miłości 

bliźniego. Określa 

cechy egoizmu 

i altruizmu i ocenia 

wpływ tych postaw na 

relacje międzyludzkie. 

Odwołując się do 

własnych 

doświadczeń 

i obserwacji, omawia 

przykłady trudności 

w realizacji miłości 

braterskiej.  

Prezentuje własne 

poglądy, stawia tezy 

i formułuje argumenty. 

Z uwagą słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

i ojcowskiej. Podaje 

i omawia przykłady 

problemów rodziny 

w cywilizacji 

konsumpcyjnej. 

Miłość erotyczna: 

wyjaśnia różnice 

między pojęciami: 

seks, erotyzm, 

miłość erotyczna. 

Omawia 

sformułowanie 

dojrzałość w miłości 

wg E. Fromma. 

Analizuje różnice 

między działaniem 

opartym na 

spontaniczności 

oraz na 

odpowiedzialności 

w obszarze 

seksualności. 

Rozważa problem 

odpowiedzialności 

w życiu płciowym 

i jego związek 

z realizacją wartości. 

Rozważa 

sformułowanie 

seksualności. 

Rozważa problem 

odpowiedzialności 

w życiu płciowym 

i jego związek 

z realizacją wartości. 

Rozważa 

sformułowanie 

odpowiedzialne 

myślenie o życiu 

seksualnym 

w kontekście wartości. 

Interpretuje tezę 

o znaczeniu 

małżeństwa. 

Miłość braterska 

(miłość bliźniego): 

definiuje pojęcie 

miłości bliźniego, 

wskazuje jego źródła. 

Interpretuje wartość 

etyczną miłości 

bliźniego. Wskazuje 

obszary uczuciowy 

i etyczny jako 

elementy łączące 

wszystkich ludzi. 

Określa cechy 

egoizmu i altruizmu 
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odpowiedzialne 

myślenie o życiu 

seksualnym 

w kontekście 

wartości. Interpretuje 

tezę o znaczeniu 

małżeństwa. 

Miłość braterska 

(miłość bliźniego): 

definiuje pojęcie 

miłości bliźniego, 

wskazuje jego 

źródła. Interpretuje 

wartość etyczną 

miłości bliźniego. 

Wskazuje obszary 

uczuciowy i etyczny 

jako elementy 

łączące wszystkich 

ludzi. Określa cechy 

egoizmu i altruizmu 

i ocenia wpływ tych 

postaw na relacje 

międzyludzkie. 

Wyjaśnia znaczenie 

stosunku podmiotu 

do samego siebie 

i do innych. 

Odwołując się do 

i ocenia wpływ tych 

postaw na relacje 

międzyludzkie. 

Wyjaśnia znaczenie 

stosunku podmiotu do 

samego siebie i do 

innych. Odwołując się 

do własnych 

doświadczeń 

i obserwacji, podaje 

przykłady trudności 

w realizacji miłości 

braterskiej. Dostrzega 

różnicę w postrzeganiu 

miłości braterskiej jako 

faktu i jako ideału. 

Prezentuje własne 

poglądy, stawiając tezy 

i argumentując. 

Z uwagą słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

W swoich 

rozważaniach 

wykorzystuje 

informacje i wnioski 

z lektury dodatkowych 

tekstów z dziedziny 
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własnych 

doświadczeń 

i obserwacji, podaje 

przykłady trudności 

w realizacji miłości 

braterskiej. 

Dostrzega różnicę 

w postrzeganiu 

miłości braterskiej 

jako faktu i jako 

ideału. 

Prezentuje własne 

poglądy, stawiając 

tezy i argumentując. 

Z uwagą słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

filozofii i etyki. 

 „O sztuce miłości” – 

analiza fragmentu 

książki 

E. Fromma 

Uczeń: 

Rozumie pojęcie 

dojrzała miłość. 

Wskazuje cechy 

miłości dojrzałej. 

Rozumie sens 

zdania, że miłość jest 

działaniem, a nie 

biernym 

Uczeń:  

Rozumie pojęcie 

dojrzała miłość. 

Wskazuje cechy 

miłości dojrzałej. 

Rozważa znaczenie 

słowa działanie ze 

względu na 

osiągnięcie 

zewnętrznych celów 

Uczeń:  

Wyjaśnia pojęcie 

dojrzała miłość. 

Wskazuje cechy 

miłości dojrzałej. 

Interpretuje znaczenie 

słowa działanie ze 

względu na 

osiągnięcie 

zewnętrznych celów 

Uczeń: 

Wyjaśnia pojęcie 

dojrzała miłość. 

Wskazuje cechy 

miłości dojrzałej. 

Interpretuje 

znaczenie słowa 

działanie ze względu 

na osiągnięcie 

zewnętrznych celów 

Uczeń: 

Wyjaśnia pojęcie 

dojrzała miłość. 

Wskazuje cechy 

miłości dojrzałej. 

Interpretuje znaczenie 

słowa działanie ze 

względu na 

osiągnięcie 

zewnętrznych celów 
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doznawaniem. 

Rozumie metaforę 

nie jest bogaty ten, co 

dużo ma, lecz ten, kto 

dużo daje. 

Dostrzega sferę 

ludzkich uczuć jako 

najistotniejszą 

w relacji dawania 

i rozumie jej wartość. 

Analizuje 

sformułowanie miłość 

jako akt dawania. 

Wskazuje elementy 

określające charakter 

miłości. 

Odpowiada na 

pytania, słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

i działanie 

„wewnętrzne”. 

Rozumie sens zdania, 

że miłość jest 

działaniem, a nie 

biernym 

doznawaniem. 

Rozważa wartość 

dawania, analizując tę 

kwestię z różnych 

perspektyw. 

Rozumie metaforę nie 

jest bogaty ten, co 

dużo ma, lecz ten, kto 

dużo daje. 

Dostrzega sferę 

ludzkich uczuć jako 

najistotniejszą 

w relacji dawania 

i rozumie jej wartość.  

Analizuje 

sformułowanie miłość 

jako akt dawania. 

Wskazuje elementy 

określające charakter 

i działanie 

„wewnętrzne”. 

Dowodzi, że miłość 

jest działaniem, a nie 

biernym 

doznawaniem. 

Interpretuje wartość 

dawania, analizując tę 

kwestię z różnych 

perspektyw. 

Wyjaśnia metaforę nie 

jest bogaty ten, co 

dużo ma, lecz ten, kto 

dużo daje. 

Wskazuje sferę 

ludzkich uczuć jako 

najistotniejszą 

w relacji dawania 

i omawia jej wartość. 

Interpretuje 

sformułowanie miłość 

jako akt dawania. 

Wskazuje elementy 

określające charakter 

miłości. 

i działanie 

„wewnętrzne”. 

Odwołując się do 

własnych 

doświadczeń 

i obserwacji, 

dowodzi, że miłość 

jest działaniem, 

a nie biernym 

doznawaniem. 

Interpretuje wartość 

dawania, analizując 

tę kwestię z różnych 

perspektyw. 

Wyjaśnia metaforę 

nie jest bogaty ten, 

co dużo ma, lecz 

ten, kto dużo daje. 

Wskazuje sferę 

ludzkich uczuć jako 

najistotniejszą 

w relacji dawania 

i omawia jej wartość.  

Interpretuje 

sformułowanie 

miłość jako akt 

i działanie 

„wewnętrzne”. 

Odwołując się do 

własnych doświadczeń 

i obserwacji, dowodzi, 

że miłość jest 

działaniem, a nie 

biernym doznawaniem. 

Interpretuje wartość 

dawania, analizując tę 

kwestię z różnych 

perspektyw. 

Wyjaśnia metaforę nie 

jest bogaty ten, co 

dużo ma, lecz ten, kto 

dużo daje. 

Wskazuje sferę 

ludzkich uczuć jako 

najistotniejszą w relacji 

dawania i omawia jej 

wartość.  

Interpretuje 

sformułowanie miłość 

jako akt dawania. 

Wskazuje elementy 
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miłości. 

Wyodrębnia tezę 

tekstu i dostrzega 

argumenty.  

Prezentuje poglądy. 

Słucha wypowiedzi 

innych osób.  

Wyodrębnia tezę 

tekstu i dostrzega 

argumenty.  

Formułuje tezy 

i argumenty. Z uwagą 

słucha wypowiedzi 

innych osób. 

dawania. 

Wskazuje elementy 

określające 

charakter miłości. 

Wyodrębnia tezę 

tekstu i dostrzega 

argumenty. Podaje 

przykłady z życia na 

poparcie 

prezentowanych 

poglądów. 

Formułuje tezy 

i argumenty. 

Z uwagą słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

określające charakter 

miłości. 

Wyodrębnia tezę 

tekstu i dostrzega 

argumenty. Podaje 

przykłady z życia na 

poparcie 

prezentowanych 

poglądów. 

Formułuje tezy 

i argumenty. Z uwagą 

słucha wypowiedzi 

innych osób. 

W swoich 

rozważaniach 

wykorzystuje 

informacje i wnioski 

z lektury dodatkowych 

tekstów z dziedziny 

filozofii i etyki. 

Powtórzenie 

wiadomości 

     

Dobrze żyć i dobrze się mieć 

Dylematy etyczne Uczeń: Uczeń:  Uczeń:  Uczeń: Uczeń:  
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 Eutanazja: zna 

pojęcie dylemat 

etyczny. Wskazuje 

różnice między 

wyborem 

a dylematem 

etycznym. Rozważa 

pojęcie jakość życia 

i warunki, jakie się na 

nie składają. 

Wyjaśnia pojęcie stan 

terminalny. Zna 

pojęcie eutanazja i jej 

odmiany. Analizuje 

sytuacje życiowe, 

które skłaniają do 

myślenia o eutanazji. 

Dostrzega konflikt 

między etyką 

lekarską a eutanazją 

(przysięga 

Hipokratesa).  

Zna pojęcia etyka 

absolutystyczna 

i etyka 

konsekwencjalis- 

tyczna.  

Dostrzega konflikt 

Eutanazja: zna 

pojęcie dylemat 

etyczny. Wskazuje 

różnice między 

wyborem 

a dylematem 

etycznym. Rozumie 

istotę aksjologicznego 

i etycznego poglądu 

na świat. Rozważa 

pojęcie jakość życia, 

wymienia warunki, 

jakie się na nie 

składają. Wyjaśnia 

pojęcie stan 

terminalny. Zna 

pojęcie eutanazja i jej 

odmiany. Analizuje 

sytuacje życiowe, 

które skłaniają do 

myślenia o eutanazji. 

Dostrzega konflikt 

między etyką lekarską 

a eutanazją 

(przysięga 

Hipokratesa).  

Zna pojęcia etyka 

absolutystyczna 

i etyka 

Eutanazja: wyjaśnia 

pojęcie dylemat 

etyczny. Odnosząc 

się do wskazanych 

przykładów, dokonuje 

rozróżnienia sytuacji, 

w których opisano 

wybór oraz dylemat 

moralny. Omawia 

konsekwencje 

aksjologicznego 

i etycznego poglądu 

na świat. Wyjaśnia 

pojęcie jakość życia, 

wymienia warunki, 

jakie się na nie 

składają. Objaśnia 

pojęcie stan 

terminalny. Definiuje 

eutanazję, wskazuje 

i omawia jej odmiany. 

Omawia sytuacje 

życiowe, które 

skłaniają do myślenia 

o eutanazji. Dostrzega 

konflikt między etyką 

lekarską a eutanazją 

(przysięga 

Hipokratesa).  

Eutanazja: definiuje 

pojęcie dylemat 

etyczny. Podając 

właściwe przykłady, 

dokonuje 

rozróżnienia 

sytuacji, w których 

opisano wybór oraz 

dylemat moralny. 

Wyjaśnia 

konsekwencje 

aksjologicznego 

i etycznego poglądu 

na świat. Omawia 

pojęcie jakość życia, 

wymienia warunki, 

jakie się na nie 

składają. Wyjaśnia 

pojęcie stan 

terminalny. Definiuje 

eutanazję, wskazuje 

i omawia jej 

odmiany. Podaje 

i analizuje sytuacje 

życiowe, które 

skłaniają do 

myślenia 

o eutanazji. 

Dostrzega konflikt 

między etyką 

Eutanazja: definiuje 

pojęcie dylemat 

etyczny. Podając 

właściwe przykłady, 

dokonuje rozróżnienia 

sytuacji, w których 

opisano wybór oraz 

dylemat moralny. 

Wyjaśnia 

konsekwencje 

aksjologicznego 

i etycznego poglądu na 

świat. Omawia pojęcie 

jakość życia, wymienia 

warunki, jakie się na 

nie składają. Wyjaśnia 

pojęcie stan 

terminalny. Definiuje 

eutanazję, wskazuje 

i omawia jej odmiany. 

Podaje i analizuje 

sytuacje życiowe, które 

skłaniają do myślenia 

o eutanazji. Dostrzega 

konflikt między etyką 

lekarską a eutanazją 

(przysięga 

Hipokratesa).  

Na podstawie analizy 
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(w kontekście 

eutanazji) między 

uznaniem życia za 

wartość bezwzględną 

a poszanowaniem 

wolności.  

Samobójstwo: 

stwierdza konflikt 

między postulatem 

wolności (dorosłego) 

człowieka a zasadą 

świętości życia. 

Szanuje trudną 

sytuację 

potencjalnego 

samobójcy. 

Odpowiada na 

pytania, słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

Aborcja: definiuje 

aborcję, podaje 

przykłady różnych 

motywów 

prowadzących do 

aborcji.  

Odpowiada na 

konsekwencjalis- 

tyczna. Rozważa 

prawne rozwiązania 

(również światowe) 

wobec eutanazji.  

Dostrzega konflikt 

(w kontekście 

eutanazji) między 

uznaniem życia za 

wartość bezwzględną 

a poszanowaniem 

wolności. Rozumie 

argumenty 

przemawiające za 

słusznością obu 

stanowisk i przeciw 

nim.  

Samobójstwo: 

stwierdza konflikt 

między postulatem 

wolności (dorosłego) 

człowieka a zasadą 

świętości życia. 

Szanuje trudną 

sytuację 

potencjalnego 

samobójcy. Opisuje 

stan psychiki 

Wyjaśnia pojęcia 

etyka absolutystyczna 

i etyka 

konsekwencjalis- 

tyczna. Analizuje 

przykłady prawnych 

rozwiązań (również 

światowych) wobec 

eutanazji.  

Dostrzega konflikt (w 

kontekście eutanazji) 

między uznaniem 

życia za wartość 

bezwzględną a 

poszanowaniem 

wolności. Wskazuje 

argumenty 

przemawiające za 

słusznością obu 

stanowisk i przeciw 

nim. 

Samobójstwo: 

stwierdza konflikt 

między postulatem 

wolności (dorosłego) 

człowieka a zasadą 

świętości życia. 

Szanuje trudną 

lekarską a eutanazją 

(przysięga 

Hipokratesa).  

Na podstawie 

analizy przykładów 

definiuje etykę 

absolutystyczną 

i etykę 

konsekwencjalis- 

tyczną. Analizuje 

i uzasadnia 

przykłady prawnych 

rozwiązań (również 

światowych) wobec 

eutanazji.  

Dostrzega konflikt 

(w kontekście 

eutanazji) między 

uznaniem życia za 

wartość 

bezwzględną 

a poszanowaniem 

wolności. Wskazuje 

argumenty 

przemawiające za 

słusznością obu 

stanowisk i przeciw 

przykładów definiuje 

etykę absolutystyczną 

i etykę konsekwen- 

cjalistyczną. Analizuje 

i uzasadnia przykłady 

prawnych rozwiązań 

(również światowych) 

wobec eutanazji.  

Dostrzega konflikt (w 

kontekście eutanazji) 

między uznaniem 

życia za wartość 

bezwzględną 

a poszanowaniem 

wolności. Wskazuje 

argumenty 

przemawiające za 

słusznością obu 

stanowisk i przeciw 

nim. 

Samobójstwo: 

stwierdza konflikt 

między postulatem 

wolności (dorosłego) 

człowieka a zasadą 

świętości życia. 

Szanuje trudną 

sytuację potencjalnego 
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pytania, słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

Karanie: zna pojęcie 

kary, podaje 

przykłady kar 

i czynów karalnych.  

Odpowiada na 

pytania, słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

Bezpłatność studiów 

wyższych: wyjaśnia 

znaczenie nauki dla 

rozwoju (także 

moralnego) jednostki. 

Dostrzega znaczenie 

odpowiedzialności 

jednostki za własny 

rozwój. Rozumie 

istotę sporu w kwestii 

płatności za studia. 

Zna pojęcia elitaryzm 

i egalitaryzm.  

Rozumie różnicę 

między pojęciami 

państwo a państwo 

potencjalnego 

samobójcy. 

Odpowiada na 

pytania, słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

Aborcja: definiuje 

aborcję, podaje 

przykłady różnych 

motywów 

prowadzących do 

aborcji. Przedstawia 

zderzenie dwóch 

praw: wolności 

kobiety i prawa płodu 

do życia. 

Odpowiada na 

pytania, słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

Karanie: zna pojęcie 

kary, podaje przykłady 

kar i czynów 

karalnych. Określa na 

przykładach podmiot 

kary i osobę karaną. 

sytuację 

potencjalnego 

samobójcy. Opisuje 

stan psychiki 

potencjalnego 

samobójcy. 

Odpowiada na 

pytania, słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

Aborcja: definiuje 

aborcję, podaje 

przykłady różnych 

motywów 

prowadzących do 

aborcji. Przedstawia 

zderzenie dwóch 

praw: wolności 

kobiety i prawa płodu 

do życia. Omawia 

spór dotyczący 

uznania płodu za byt 

chroniony. 

Przedstawia 

argumenty 

przeciwników 

i zwolenników aborcji. 

nim. 

Samobójstwo: 

stwierdza konflikt 

między postulatem 

wolności (dorosłego) 

człowieka a zasadą 

świętości życia. 

Szanuje trudną 

sytuację 

potencjalnego 

samobójcy. Opisuje 

stan psychiki 

potencjalnego 

samobójcy. 

Analizuje problem 

wolności człowieka 

w sytuacji kryzysy 

psychicznego. 

Przedstawia 

argumenty za 

i przeciw 

samobójstwu. 

Odpowiada na 

pytania, słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

Aborcja: definiuje 

samobójcy. Opisuje 

stan psychiki 

potencjalnego 

samobójcy. Formułuje 

postulaty dotyczące 

zachowania wobec 

ludzi, których dotknęło 

samobójstwo bliskiej 

osoby. Analizuje 

problem wolności 

człowieka w sytuacji 

kryzysy psychicznego. 

Przedstawia 

argumenty za i przeciw 

samobójstwu. 

Odpowiada na pytania, 

słucha wypowiedzi 

innych osób. 

Aborcja: definiuje 

aborcję, podaje 

przykłady różnych 

motywów 

prowadzących do 

aborcji. Przedstawia 

zderzenie dwóch praw: 

wolności kobiety 

i prawa płodu do życia. 

Omawia spór 
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opiekuńcze 

|w kontekście rozwoju 

jednostki.  

Odpowiada na 

pytania, słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

Określa podmiot kary 

i osobę karaną. 

Odpowiada na 

pytania, słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

Bezpłatność studiów 

wyższych: rozumie 

pogląd ujmujący 

edukację 

w kontekście 

aksjologicznym. 

Wyjaśnia znaczenie 

nauki dla rozwoju 

(także moralnego) 

jednostki. Dostrzega 

znaczenie 

odpowiedzialności 

jednostki za rozwój. 

Rozumie istotę sporu 

w kwestii płatności za 

studia. Zna pojęcia 

elitaryzm 

i egalitaryzm. 

Wskazuje różnicę 

między pojęciami 

państwo a państwo 

Odpowiada na 

pytania, słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

Karanie: zna pojęcie 

kary, podaje przykłady 

kar i czynów 

karalnych. Określa na 

przykładach podmiot 

kary i osobę karaną. 

Podaje stanowiska 

dotyczące sensu kary: 

wymierzenie 

sprawiedliwości, 

zapobieganie 

przestępstwom 

i resocjalizację 

przestępców. 

Odpowiada na 

pytania, słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

Bezpłatność studiów 

wyższych: ujmuje 

problem edukacji 

w kontekście 

aksjologicznym. 

aborcję, podaje 

przykłady różnych 

motywów 

prowadzących do 

aborcji. Przedstawia 

zderzenie dwóch 

praw: wolności 

kobiety i prawa 

płodu do życia. 

Omawia spór 

dotyczący uznania 

płodu za byt 

chroniony. 

Przedstawia 

argumenty 

przeciwników 

i zwolenników 

aborcji. 

Dokonuje własnej 

oceny problemu 

popartej 

argumentacją.  

Odpowiada na 

pytania, słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

Karanie: zna pojęcie 

dotyczący uznania 

płodu za byt chroniony. 

Przedstawia 

argumenty 

przeciwników 

i zwolenników aborcji. 

Dokonuje własnej 

oceny problemu 

popartej argumentacją. 

Przedstawia 

społeczno- 

-ideologiczne 

uwarunkowania sporu 

wokół aborcji. 

Odpowiada na pytania, 

słucha wypowiedzi 

innych osób. 

Karanie: zna pojęcie 

kary, podaje przykłady 

kar i czynów 

karalnych. Określa na 

przykładach podmiot 

kary i osobę karaną. 

Podaje stanowiska 

dotyczące sensu kary: 

wymierzenie 

sprawiedliwości, 

zapobieganie 
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opiekuńcze 

w kontekście rozwoju 

jednostki.  

Prezentuje poglądy 

w logiczny sposób. 

Słucha wypowiedzi 

innych osób.  

Wskazuje znaczenie 

nauki dla rozwoju 

(także moralnego) 

jednostki. Omawia 

kwestię 

odpowiedzialności 

jednostki za własny 

rozwój. Wyjaśnia 

istotę sporu w kwestii 

płatności za studia. 

Charakteryzuje 

elitaryzm 

i egalitaryzm. 

Wskazuje różnicę 

między pojęciami 

państwo a państwo 

opiekuńcze 

w kontekście rozwoju 

jednostki.  

Prezentuje własne 

poglądy, stawia tezy 

i formułuje argumenty. 

Z uwagą słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

kary, podaje 

przykłady kar 

i czynów karalnych. 

Określa na 

przykładach podmiot 

kary i osobę karaną. 

Podaje stanowiska 

dotyczące sensu 

kary: wymierzenie 

sprawiedliwości, 

zapobieganie 

przestępstwom 

i resocjalizację 

przestępców. 

Przedstawia 

argumentację 

dotyczącą 

skuteczności 

karania. Podaje 

argumenty za karą 

śmierci i przeciw 

niej. 

Rozumuje logicznie 

i precyzyjnie. 

Bezpłatność studiów 

wyższych: ujmuje 

problem edukacji 

w kontekście 

przestępstwom 

i resocjalizację 

przestępców. 

Przedstawia 

argumentację 

dotyczącą 

skuteczności karania. 

Podaje argumenty za 

karą śmierci i przeciw 

niej. Omawia 

społeczne 

uwarunkowania 

przestępczości. 

Rozumuje logicznie 

i precyzyjnie. 

Bezpłatność studiów 

wyższych: ujmuje 

problem edukacji 

w kontekście 

aksjologicznym. 

Wskazuje znaczenie 

nauki dla rozwoju 

(także moralnego) 

jednostki. Omawia 

kwestię 

odpowiedzialności 

jednostki za własny 

rozwój. Wyjaśnia istotę 
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aksjologicznym. 

Wskazuje znaczenie 

nauki dla rozwoju 

(także moralnego) 

jednostki. Omawia 

kwestię 

odpowiedzialności 

jednostki za własny 

rozwój. Wyjaśnia 

istotę sporu 

w kwestii płatności 

za studia. 

Charakteryzuje 

i uzasadnia 

elitaryzm 

i egalitaryzm. 

Wskazuje różnicę 

między pojęciami 

państwo a państwo 

opiekuńcze 

w kontekście 

rozwoju jednostki.  

Prezentuje własne 

poglądy, stawiając 

tezy i argumentując. 

Z uwagą słucha 

wypowiedzi innych 

sporu w kwestii 

płatności za studia. 

Charakteryzuje 

i uzasadnia elitaryzm 

i egalitaryzm. 

Wskazuje różnicę 

między pojęciami 

państwo a państwo 

opiekuńcze 

w kontekście rozwoju 

jednostki.  

Prezentuje własne 

poglądy, stawiając tezy 

i argumentując. 

Z uwagą słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

W swoich 

rozważaniach 

wykorzystuje 

informacje i wnioski 

z lektury dodatkowych 

tekstów z dziedziny 

filozofii i etyki. 
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osób. 

Etyka a nauka 

i technika 

Uczeń: 

Podaje przykłady 

wpływu (pozytywnego 

i negatywnego) 

osiągnięć nauki 

i techniki na życie 

społeczeństwa. 

Odpowiada na 

pytania, słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

Uczeń: 

Podaje przykłady 

wpływu (pozytywnego 

i negatywnego) 

osiągnięć nauki 

i techniki na życie 

społeczeństwa. 

Wskazuje konflikt 

między możliwościami 

nauki i techniki 

a możnością 

kontrolowania przez 

człowieka skutków 

działalności 

technicznej. 

Odpowiada na 

pytania, słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

Uczeń: 

Podaje przykłady 

wpływu (pozytywnego 

i negatywnego) 

osiągnięć nauki 

i techniki na życie 

społeczeństwa. 

Wskazuje konflikt 

między możliwościami 

nauki i techniki 

a możnością 

kontrolowania przez 

człowieka skutków 

działalności 

technicznej. 

Krytycznie ocenia 

uzależnienie 

człowieka od techniki 

i oraz wpływ 

cywilizacji cyfrowej na 

życie jednostki 

i relacje 

międzyludzkie. 

Odpowiada na 

pytania, słucha 

Uczeń: 

Podaje przykłady 

wpływu 

(pozytywnego 

i negatywnego) 

osiągnięć nauki 

i techniki na życie 

społeczeństwa. 

Wskazuje konflikt 

między 

możliwościami nauki 

i techniki 

a możnością 

kontrolowania przez 

człowieka skutków 

działalności 

technicznej. 

Podaje argumenty 

za postępem 

technicznym 

i przeciw niemu.  

Krytycznie ocenia 

uzależnienie 

człowieka od 

techniki i oraz wpływ 

Uczeń: 

Podaje przykłady 

wpływu (pozytywnego 

i negatywnego) 

osiągnięć nauki 

i techniki na życie 

społeczeństwa. 

Wskazuje konflikt 

między możliwościami 

nauki i techniki 

a możnością 

kontrolowania przez 

człowieka skutków 

działalności 

technicznej. 

Podaje argumenty za 

postępem technicznym 

i przeciw niemu.  

Krytycznie ocenia 

uzależnienie człowieka 

od techniki i oraz 

wpływ cywilizacji 

cyfrowej na życie 

jednostki i relacje 
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wypowiedzi innych 

osób. 

cywilizacji cyfrowej 

na życie jednostki 

i relacje 

międzyludzkie. 

Przedstawia 

problem 

transhumanizmu. 

Prezentuje własne 

poglądy, stawiając 

tezy i argumentując. 

Z uwagą słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

międzyludzkie. 

Przedstawia problem 

transhumanizmu. 

Prezentuje własne 

poglądy, stawiając tezy 

i argumentując. 

Z uwagą słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

W swoich 

rozważaniach 

wykorzystuje 

informacje i wnioski 

z lektury dodatkowych 

tekstów naukowych. 

Dobrze żyć 

i dobrze się mieć – 

człowiek wobec 

świata przyrody 

Uczeń: 

Rozumie słuszność 

podejmowania 

dyskusji na temat 

stosunku człowieka 

do przyrody, poznaje 

argumenty 

aksjologiczne 

i etyczne. 

Rozumie pojęcie 

Uczeń: 

Rozumie słuszność 

podejmowania 

dyskusji na temat 

stosunku człowieka 

do przyrody, analizuje 

argumenty 

aksjologiczne 

i etyczne. 

Rozumie pojęcie 

Uczeń: 

Dostrzega słuszność 

podejmowania 

dyskusji na temat 

stosunku człowieka 

do przyrody, analizuje 

argumenty 

aksjologiczne 

i etyczne. 

Interpretuje pojęcie 

Uczeń: 

Wyjaśnia słuszność 

podejmowania 

dyskusji na temat 

stosunku człowieka 

do przyrody, 

wykorzystuje 

argumenty 

aksjologiczne 

i etyczne. 

Uczeń: 

Wyjaśnia słuszność 

podejmowania dyskusji 

na temat stosunku 

człowieka do przyrody, 

wykorzystuje 

argumenty 

aksjologiczne 

i etyczne. 

Interpretuje pojęcie 
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odpowiedzialność 

człowieka 

w odniesieniu do 

przyrody. 

Rozważa podane 

przykłady 

odpowiedzialności 

i braku 

odpowiedzialności 

człowieka wobec 

przyrody. 

Zastanawia się nad 

własną postawą 

wobec przyrody.  

Odpowiada na 

pytania. Słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

odpowiedzialność 

człowieka 

w odniesieniu do 

przyrody. 

Rozważa podane 

przykłady 

odpowiedzialności 

i braku 

odpowiedzialności 

człowieka wobec 

przyrody. 

Analizuje własną 

postawę wobec 

przyrody.  

Prezentuje własne 

poglądy. Słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

odpowiedzialność 

człowieka 

w odniesieniu do 

przyrody. 

Wskazuje i omawia 

odpowiednie 

przykłady 

odpowiedzialności 

i braku 

odpowiedzialności 

człowieka wobec 

przyrody. 

Analizuje własną 

postawę wobec 

przyrody.  

Wykorzystuje pojęcia: 

rozwój moralny, 

intuicja i wrażliwość 

moralna, dylemat 

etyczny. 

Prezentuje własne 

poglądy. Z uwagą 

słucha wypowiedzi 

innych osób. 

Interpretuje pojęcie 

odpowiedzialność 

człowieka 

w odniesieniu do 

przyrody. 

Wskazuje i omawia 

odpowiednie 

przykłady 

odpowiedzialności 

i braku 

odpowiedzialności 

człowieka wobec 

przyrody. 

Analizuje własną 

postawę wobec 

przyrody.  

Wykorzystuje 

pojęcia: rozwój 

moralny, intuicja 

i wrażliwość 

moralna, dylemat 

etyczny. 

Prezentuje własne 

poglądy, stawiając 

tezy i argumentując. 

Z uwagą słucha 

wypowiedzi innych 

odpowiedzialność 

człowieka 

w odniesieniu do 

przyrody. 

Wskazuje i omawia 

odpowiednie przykłady 

odpowiedzialności 

i braku 

odpowiedzialności 

człowieka wobec 

przyrody. 

Analizuje własną 

postawę wobec 

przyrody.  

Wykorzystuje pojęcia: 

rozwój moralny, 

intuicja i wrażliwość 

moralna, dylemat 

etyczny. 

Prezentuje własne 

poglądy, stawiając tezy 

i argumentując. 

Z uwagą słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

W swoich 
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osób. rozważaniach 

wykorzystuje 

informacje i wnioski 

z lektury dodatkowych 

tekstów z dziedziny 

filozofii i etyki. 

Dobrze żyć 

i dobrze się mieć – 

o korupcji 

 

Uczeń: 

Zna pojęcie etyka 

zawodowa. 

Zapoznaje się 

z tekstem wybranego 

kodeksu etycznego. 

Dostrzega kontekst 

aksjologiczny 

w rozważaniach 

o pracy urzędników 

państwowych. 

Zna pojęcia korupcja 

i nepotyzm. 

Zapoznaje się 

z przykładami 

korupcji i nepotyzmu, 

analizuje ich 

uwarunkowania, 

rozumie aspekt 

Uczeń:  

Zna pojęcie etyka 

zawodowa. 

Analizuje tekst 

wybranego kodeksu 

etycznego. 

Dostrzega kontekst 

aksjologiczny 

w rozważaniach 

o pracy urzędników 

państwowych. 

Zna pojęcia korupcja 

i nepotyzm. 

Omawia przykłady 

korupcji i nepotyzmu, 

opisuje ich 

uwarunkowania, 

wskazuje aspekt 

etyczny i społeczne 

Uczeń:  

Wyjaśnia pojęcie 

etyka zawodowa. 

Analizuje tekst 

wybranego kodeksu 

etycznego. 

Wskazuje kontekst 

aksjologiczny 

w rozważaniach 

o pracy urzędników 

państwowych. 

Wyjaśnia pojęcia 

korupcja i nepotyzm.  

Omawia przykłady 

korupcji i nepotyzmu, 

opisuje ich 

uwarunkowania, 

wskazuje aspekt 

etyczny i społeczne 

Uczeń: 

Definiuje pojęcie 

etyka zawodowa. 

Analizuje tekst 

wybranego kodeksu 

etycznego. 

Wskazuje kontekst 

aksjologiczny 

w rozważaniach 

o pracy urzędników 

państwowych. 

Definiuje pojęcia 

korupcja i nepotyzm.  

Przytacza i omawia 

przykłady korupcji 

i nepotyzmu, opisuje 

ich uwarunkowania, 

wskazuje aspekt 

etyczny i społeczne 

Uczeń:  

Definiuje pojęcie etyka 

zawodowa. 

Analizuje tekst 

wybranego kodeksu 

etycznego. 

Wskazuje kontekst 

aksjologiczny 

w rozważaniach 

o pracy urzędników 

państwowych. 

Definiuje pojęcia 

korupcja i nepotyzm.  

Przytacza i omawia 

przykłady korupcji 

i nepotyzmu, opisuje 

ich uwarunkowania, 

wskazuje aspekt 

etyczny i społeczne 
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etyczny i społeczne 

konsekwencje 

przedstawionych 

zachowań. 

Rozumie znaczenie 

postawy wyrażającej 

sprzeciw wobec 

społecznej aprobaty 

tych zjawisk i rozumie 

rolę podmiotu 

moralnego 

w propagowaniu tej 

postawy. 

Odpowiada na 

pytania. Słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

konsekwencje 

przedstawionych 

zachowań. 

Rozumie znaczenie 

postawy wyrażającej 

sprzeciw wobec 

społecznej aprobaty 

tych zjawisk i wyjaśnia 

rolę podmiotu 

moralnego 

w propagowaniu tej 

postawy. 

Prezentuje poglądy 

w logiczny sposób. 

Słucha wypowiedzi 

innych osób.  

konsekwencje 

przedstawionych 

zachowań. 

Omawia znaczenie 

postawy wyrażającej 

sprzeciw wobec 

społecznej aprobaty 

tych zjawisk i wyjaśnia 

rolę podmiotu 

moralnego 

w propagowaniu tej 

postawy. 

Prezentuje własne 

poglądy, stawia tezy 

i formułuje argumenty. 

Z uwagą słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

konsekwencje 

przedstawionych 

zachowań. 

Omawia znaczenie 

postawy wyrażającej 

sprzeciw wobec 

społecznej aprobaty 

tych zjawisk 

i wyjaśnia rolę 

podmiotu moralnego 

w propagowaniu tej 

postawy. 

Prezentuje własne 

poglądy, stawiając 

tezy i argumentując. 

Z uwagą słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

konsekwencje 

przedstawionych 

zachowań. 

Omawia znaczenie 

postawy wyrażającej 

sprzeciw wobec 

społecznej aprobaty 

tych zjawisk i wyjaśnia 

rolę podmiotu 

moralnego 

w propagowaniu tej 

postawy. 

Prezentuje własne 

poglądy, stawiając tezy 

i argumentując. 

Z uwagą słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

W swoich 

rozważaniach 

wykorzystuje 

informacje i wnioski 

z lektury dodatkowych 

tekstów z dziedziny 

filozofii i etyki. 

Etyka zawodowa Uczeń: Uczeń:  Uczeń:  Uczeń: Uczeń:  
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dziennikarza Zna podstawową 

zasadę rzetelnego 

informowania. 

Odpowiada na 

pytania. Słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

Zna podstawową 

zasadę rzetelnego 

informowania. 

Odróżnia informacje 

od interpretacji i opinii. 

Odpowiada na 

pytania. Słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

Zna podstawową 

zasadę rzetelnego 

informowania. 

Odróżnia informacje 

od interpretacji i opinii. 

Podaje przykłady 

działań 

dziennikarskich 

zgodnych 

i niezgodnych z etyką 

dziennikarską. 

Odpowiada na 

pytania. Słucha 

wypowiedzi innych 

osób.  

Zna podstawową 

zasadę rzetelnego 

informowania.  

Odróżnia informacje 

od interpretacji 

i opinii. 

Podaje przykłady 

działań 

dziennikarskich 

zgodnych z etyką 

dziennikarską 

i niezgodnych. 

Przedstawia 

przyczyny 

nierzetelnego 

dziennikarstwa. 

Odpowiada na 

pytania. Słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

Zna podstawową 

zasadę rzetelnego 

informowania.  

Odróżnia informacje 

od interpretacji i opinii.  

Podaje przykłady 

działań dziennikarskich 

zgodnych 

i niezgodnych z etyką 

dziennikarską.  

Przedstawia przyczyny 

nierzetelnego 

dziennikarstwa.  

Wykorzystuje 

różnorodne źródła 

informacji oraz 

inspiracji do analizy 

świata medialnego. 

W swoich 

rozważaniach 

wykorzystuje 

informacje i wnioski 

z lektury dodatkowych 

tekstów z dziedziny 

etyki. 
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Etyczny wymiar 

życia szkolnego 

Uczeń: 

Rozumie zasadność 

rozważań z zakresu 

etyki w odniesieniu 

do rzeczywistości 

szkolnej. 

Zna pojęcie etos 

szkoły.  

Rozumie, na czym 

polegają trudności w 

ustaleniu i przyjęciu 

zasad 

przyczyniających się 

do tworzenia 

wspólnoty uczniów 

i nauczycieli.  

Dostrzega uczciwość 

i szacunek jako 

elementy stanowiące 

podstawę systemu 

wartości łączącego 

społeczność szkolną. 

Zna pojęcie etyka 

zawodu. 

Rozumie wartość 

Uczeń: 

Rozumie zasadność 

rozważań z zakresu 

etyki w odniesieniu do 

rzeczywistości 

szkolnej.  

Zna pojęcie etos 

szkoły.  

Rozumie, na czym 

polegają trudności 

w ustaleniu i przyjęciu 

zasad 

przyczyniających się 

do tworzenia 

wspólnoty uczniów 

i nauczycieli.  

Wskazuje uczciwość 

i szacunek jako 

elementy stanowiące 

podstawę systemu 

wartości łączącego 

społeczność szkolną. 

Zna pojęcie etyka 

zawodu.  

Dostrzega wartość 

Uczeń: 

Dostrzega zasadność 

rozważań z zakresu 

etyki w odniesieniu do 

rzeczywistości 

szkolnej.  

Objaśnia pojęcie etos 

szkoły.  

Wyjaśnia trudności 

w ustaleniu i przyjęciu 

zasad 

przyczyniających się 

do tworzenia 

wspólnoty uczniów 

i nauczycieli.  

Wskazuje uczciwość 

i szacunek jako 

elementy stanowiące 

podstawę systemu 

wartości łączącego 

społeczność szkolną. 

Wyjaśnia pojęcie 

etyka zawodu.  

Wskazuje wartość 

i rolę 

Uczeń: 

Wyjaśnia zasadność 

rozważań z zakresu 

etyki w odniesieniu 

do rzeczywistości 

szkolnej.  

Objaśnia pojęcie 

etos szkoły.  

Wyjaśnia trudności 

w ustaleniu 

i przyjęciu zasad 

przyczyniających się 

do tworzenia 

wspólnoty uczniów 

i nauczycieli.  

Wskazuje uczciwość 

i szacunek jako 

elementy 

stanowiące 

podstawę systemu 

wartości łączącego 

społeczność 

szkolną. 

Wykorzystuje 

wiedzę na temat 

pojęcia etyka 

Uczeń:  

Wyjaśnia zasadność 

rozważań z zakresu 

etyki w odniesieniu do 

rzeczywistości 

szkolnej.  

Objaśnia pojęcie etos 

szkoły.  

Wyjaśnia trudności 

w ustaleniu i przyjęciu 

zasad 

przyczyniających się 

do tworzenia 

wspólnoty uczniów 

i nauczycieli.  

Wskazuje uczciwość 

i szacunek jako 

elementy stanowiące 

podstawę systemu 

wartości łączącego 

społeczność szkolną. 

Wykorzystuje wiedzę 

na temat pojęcia etyka 

zawodu z poprzednich 

zajęć i omawia je 

w kontekście pracy 
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i rolę 

odpowiedzialności 

nauczyciela 

w procesie rozwoju 

uczniów.  

Rozważa kwestię 

odpowiedzialności 

moralnej uczniów.  

Analizuje problem 

ściągania 

w kontekście 

etycznym. 

Odpowiada na 

pytania. Słucha 

wypowiedzi innych 

osób.  

i rolę 

odpowiedzialności 

nauczyciela 

w procesie rozwoju 

uczniów.  

Rozważa kwestię 

odpowiedzialności 

moralnej uczniów.  

Analizuje problem 

ściągania 

w kontekście 

etycznym. 

Prezentuje poglądy 

w logiczny sposób. 

Słucha wypowiedzi 

innych osób.  

odpowiedzialności 

nauczyciela 

w procesie rozwoju 

uczniów.  

Omawia kwestię 

odpowiedzialności 

moralnej uczniów.  

Analizuje problem 

ściągania 

w kontekście 

etycznym. 

Prezentuje własne 

poglądy, stawia tezy 

i formułuje argumenty. 

Z uwagą słucha 

wypowiedzi innych 

osób.  

zawodu 

z poprzednich zajęć 

i omawia je 

w kontekście pracy 

nauczyciela.  

Wskazuje wartość 

i rolę 

odpowiedzialności 

nauczyciela 

w procesie rozwoju 

uczniów. 

Omawia kwestię 

odpowiedzialności 

moralnej uczniów.  

Analizuje problem 

ściągania 

w kontekście 

etycznym. 

Prezentuje własne 

poglądy, stawiając 

tezy i argumentując. 

Z uwagą słucha 

wypowiedzi innych 

osób.  

nauczyciela.  

Wskazuje wartość 

i rolę 

odpowiedzialności 

nauczyciela w procesie 

rozwoju uczniów.  

Omawia kwestię 

odpowiedzialności 

moralnej uczniów.  

Analizuje problem 

ściągania w kontekście 

etycznym. 

Prezentuje własne 

poglądy, stawiając tezy 

i argumentując. 

Z uwagą słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

W swoich 

rozważaniach 

wykorzystuje 

informacje i wnioski 

z lektury dodatkowych 

tekstów z dziedziny 

etyki. 
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Człowiek wobec 

śmierci 

Uczeń: 

Zna cztery wymiary 

śmierci. 

Docenia wagę 

szacunku wobec 

śmierci. 

Odpowiada na 

pytania. Słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

Uczeń: 

Zna cztery wymiary 

śmierci. 

Docenia wagę 

szacunku wobec 

śmierci. 

Rozróżnia biologiczny 

i etyczny wymiar 

śmierci.  

Odpowiada na 

pytania. Słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

Uczeń: 

Zna cztery wymiary 

śmierci. 

Docenia wagę 

szacunku wobec 

śmierci. 

Rozróżnia biologiczny 

i etyczny wymiar 

śmierci. 

Analizuje różne 

postawy wobec 

śmierci spotykane 

u ludzi.  

Odpowiada na 

pytania. Słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

Uczeń: 

Zna cztery wymiary 

śmierci. 

Docenia wagę 

szacunku wobec 

śmierci. 

Rozróżnia 

biologiczny i etyczny 

wymiar śmierci. 

Analizuje różne 

postawy wobec 

śmierci spotykane 

u ludzi. 

Rozważa problem 

sensu śmierci. 

Spostrzega 

współczesne 

uwarunkowani 

a stosunku do 

śmierci.  

Rozumuje 

precyzyjnie 

i logicznie. 

Uczeń: 

Zna cztery wymiary 

śmierci. 

Docenia wagę 

szacunku wobec 

śmierci. 

Rozróżnia biologiczny 

i etyczny wymiar 

śmierci. 

Analizuje różne 

postawy wobec śmierci 

spotykane u ludzi. 

Rozważa problem 

sensu śmierci. 

Spostrzega 

współczesne 

uwarunkowania 

stosunku do śmierci. 

Wykorzystuje 

różnorodne teksty 

kultury dla analizy 

ludzkich postaw oraz 

interpretacji sensu 

śmierci. 
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Rozumuje precyzyjnie 

i logicznie. 

Szczęście  

 

Uczeń: 

Dostrzega 

wieloznaczność 

i uniwersalność 

pojęcia szczęście. 

Rozróżnia pojęcia: 

przyjemność, 

zadowolenie 

i szczęście. 

Wyjaśnia wpływ 

cierpienia na 

człowieka. 

Rozumie 

konsekwencje 

postawy określonej 

jako ucieczka od 

cierpienia. 

Rozróżnia szczęście 

krótkotrwałe 

i długotrwałe. 

Wyjaśnia znaczenie 

pojęcia szczęście 

w kontekście 

Uczeń:  

Dostrzega 

wieloznaczność 

i uniwersalność 

pojęcia szczęście. 

Rozumie celowość 

zastosowania 

perspektywy etycznej 

do rozważań na temat 

szczęścia.  

Rozróżnia pojęcia: 

przyjemność, 

zadowolenie 

i szczęście. 

Wyjaśnia wpływ 

cierpienia na 

człowieka. 

Rozumie 

konsekwencje 

postawy określonej 

jako ucieczka od 

cierpienia. 

Rozważa tezę, że 

Uczeń:  

Wyjaśnia kwestię 

wieloznaczności 

pojęcia szczęście. 

Dostrzega jego 

uniwersalność. 

Uzasadnia celowość 

zastosowania 

perspektywy etycznej 

do rozważań na temat 

szczęścia. 

Omawia przykłady 

ilustrujące pojęcia: 

przyjemność, 

zadowolenie 

i szczęście. 

Wyjaśnia wpływ 

cierpienia na 

człowieka. 

Wskazuje 

konsekwencje 

postawy określonej 

jako ucieczka od 

Uczeń: 

Wyjaśnia kwestię 

wieloznaczności 

pojęcia szczęście. 

Dostrzega jego 

uniwersalność. 

Uzasadnia celowość 

zastosowania 

perspektywy 

etycznej do 

rozważań na temat 

szczęścia. 

Wskazuje i rozróżnia 

przykłady ilustrujące 

pojęcia: 

przyjemność, 

zadowolenie 

i szczęście. 

W rozważaniach 

odwołuje się do 

poznanych 

stanowisk 

filozoficznych wobec 

Uczeń:  

Wyjaśnia kwestię 

wieloznaczności 

pojęcia szczęście. 

Dostrzega jego 

uniwersalność. 

Uzasadnia celowość 

zastosowania 

perspektywy etycznej 

do rozważań na temat 

szczęścia. 

Wskazuje i rozróżnia 

przykłady ilustrujące 

pojęcia: przyjemność, 

zadowolenie 

i szczęście. 

W rozważaniach 

odwołuje się do 

poznanych stanowisk 

filozoficznych wobec 

szczęścia. 

Omawia wpływ 

cierpienia na 
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subiektywnych 

i obiektywnych 

uwarunkowań. 

Zna warunki 

sprzyjające 

osiągnięciu 

szczęścia. 

Dostrzega znaczenie 

poszukiwania sensu 

życia, poczucia 

własnej wartości, 

sumienia 

i właściwych relacji 

z innymi ludźmi 

w osiągnięciu 

szczęścia 

długotrwałego. 

Rozważa myśl: 

szczęście jako sztuka 

życia.  

Podejmuje próbę 

odpowiedzi na 

pytanie: czy dzisiaj 

dążenie do szczęścia 

i jego osiągnięcie jest 

łatwiejsze niż 

w odległej 

w stosunku człowieka 

do cierpienia 

przejawia się jego 

dojrzałość. 

Rozróżnia szczęście 

krótkotrwałe 

i długotrwałe. 

Wyjaśnia znaczenie 

pojęcia szczęście 

w kontekście 

subiektywnych 

i obiektywnych 

uwarunkowań. 

Analizuje dążenie do 

szczęścia poprzez 

pryzmat poszukiwania 

sensu życia. 

Zna warunki 

sprzyjające 

osiągnięciu szczęścia. 

Dostrzega znaczenie 

poczucia własnej 

wartości, sumienia 

i właściwych relacji 

z innymi ludźmi 

w osiągnięciu 

cierpienia. 

Interpretuje tezę, że 

w stosunku człowieka 

do cierpienia 

przejawia się jego 

dojrzałość. 

Rozróżnia szczęście 

krótkotrwałe 

i długotrwałe. 

Wyjaśnia znaczenie 

pojęcia szczęście 

w kontekście 

subiektywnych 

i obiektywnych 

uwarunkowań. 

Analizuje dążenie do 

szczęścia poprzez 

pryzmat poszukiwania 

sensu życia. 

Określa warunki 

sprzyjające 

osiągnięciu szczęścia.  

Dostrzega znaczenie 

poczucia własnej 

wartości, sumienia 

szczęścia. 

Omawia wpływ 

cierpienia na 

człowieka. 

Wyjaśnia 

konsekwencje 

postawy określonej 

jako ucieczka od 

cierpienia. 

Interpretuje tezę, że 

w stosunku 

człowieka do 

cierpienia przejawia 

się jego dojrzałość. 

Rozróżnia szczęście 

krótkotrwałe 

i długotrwałe.  

Wyjaśnia znaczenie 

pojęcia szczęście 

w kontekście 

subiektywnych 

i obiektywnych 

uwarunkowań. 

Analizuje dążenie do 

szczęścia poprzez 

człowieka. 

Wyjaśnia 

konsekwencje postawy 

określonej jako 

ucieczka od cierpienia. 

Interpretuje tezę, że 

w stosunku człowieka 

do cierpienia przejawia 

się jego dojrzałość.  

Rozróżnia szczęście 

krótkotrwałe 

i długotrwałe.  

Wyjaśnia znaczenie 

pojęcia szczęście 

w kontekście 

subiektywnych 

i obiektywnych 

uwarunkowań.  

Analizuje dążenie do 

szczęścia poprzez 

pryzmat poszukiwania 

sensu życia.  

Określa warunki 

sprzyjające osiągnięciu 

szczęścia.  
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przeszłości. 

Odpowiada na 

pytania. Słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

szczęścia 

długotrwałego.  

Rozważa myśl: 

szczęście jako sztuka 

życia.  

Podejmuje próbę 

odpowiedzi na 

pytanie: czy dzisiaj 

dążenie do szczęścia 

i jego osiągnięcie jest 

łatwiejsze niż 

w odległej przeszłości. 

Prezentuje poglądy| 

w logiczny sposób. 

Słucha wypowiedzi 

innych osób.  

i właściwych relacji 

z innymi ludźmi 

w osiągnięciu 

szczęścia 

długotrwałego. 

Rozważa myśl: 

szczęście jako sztuka 

życia.  

Podejmuje próbę 

odpowiedzi na 

pytanie: czy dzisiaj 

dążenie do szczęścia 

i jego osiągnięcie jest 

łatwiejsze niż 

w odległej przeszłości. 

Prezentuje własne 

poglądy, stawia tezy 

i formułuje argumenty. 

Z uwagą słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

pryzmat 

poszukiwania sensu 

życia. 

Określa warunki 

sprzyjające 

osiągnięciu 

szczęścia. 

Dostrzega 

znaczenie poczucia 

własnej wartości, 

sumienia 

i właściwych relacji 

z innymi ludźmi 

w osiągnięciu 

szczęścia 

długotrwałego. 

Interpretuje myśl: 

szczęście jako 

sztuka życia.  

Podejmuje próbę 

odpowiedzi na 

pytanie: czy dzisiaj 

dążenie do 

szczęścia i jego 

osiągnięcie jest 

łatwiejsze niż 

w odległej 

Dostrzega znaczenie 

poczucia własnej 

wartości, sumienia 

i właściwych relacji 

z innymi ludźmi 

w osiągnięciu 

szczęścia 

długotrwałego.  

Interpretuje myśl: 

szczęście jako sztuka 

życia.  

Podejmuje próbę 

odpowiedzi na pytanie: 

czy dzisiaj dążenie do 

szczęścia i jego 

osiągnięcie jest 

łatwiejsze niż 

w odległej przeszłości. 

Prezentuje własne 

poglądy, stawiając tezy 

i argumentując. 

Z uwagą słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

W swoich 

rozważaniach 

wykorzystuje 
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przeszłości. 

Prezentuje własne 

poglądy, stawiając 

tezy i argumentując. 

Z uwagą słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

informacje i wnioski 

z lektury dodatkowych 

tekstów z dziedziny 

filozofii i etyki. 

Odwołuje się do 

różnych tekstów 

kultury. 

 „O szczęściu” – 

analiza fragmentu 

„Etyki 

Nikomachejskiej” 

Arystotelesa  

 

Uczeń: 

Interpretuje 

autonomiczną 

wartość szczęścia.  

Rozważa określenie 

dobre życie.  

Zna pojęcie dzielność 

etyczna. 

Wskazuje tezę tekstu 

i wyszukuje 

argumenty. 

Odpowiada na 

pytania. Słucha 

wypowiedzi innych 

osób.  

Uczeń:  

Rozumie 

autonomiczną wartość 

szczęścia.  

Wskazuje trzy rodzaje 

dóbr i czynniki 

sprzyjające 

osiągnięciu szczęścia 

(dobre życie 

i powodzenie). 

Rozważa określenie 

dobre życie.  

Zna pojęcie dzielność 

etyczna. 

Rozróżnia dyspozycję 

i działanie oraz 

określa ich wpływ na 

Uczeń:  

Wyjaśnia określenie 

najostateczniejsza 

rzecz w odniesieniu 

do szczęścia. 

Wyjaśnia 

autonomiczną wartość 

szczęścia. 

Wyróżnia trzy rodzaje 

dóbr. Wskazuje 

czynniki sprzyjające 

osiągnięciu szczęścia 

(dobre życie 

i powodzenie). 

Interpretuje określenie 

dobre życie.  

Objaśnia pojęcie 

Uczeń: 

Wyjaśnia określenie 

najostateczniejsza 

rzecz w odniesieniu 

do szczęścia. 

Interpretuje 

autonomiczną 

wartość szczęścia. 

Wyróżnia trzy 

rodzaje dóbr. 

Objaśnia czynniki 

sprzyjające 

osiągnięciu 

szczęścia (dobre 

życie i powodzenie).  

Interpretuje 

określenie dobre 

życie.  

Uczeń:  

Wyjaśnia określenie 

najostateczniejsza 

rzecz w odniesieniu do 

szczęścia. 

Interpretuje 

autonomiczną wartość 

szczęścia.  

Wyróżnia trzy rodzaje 

dóbr. Objaśnia 

czynniki sprzyjające 

osiągnięciu szczęścia 

(dobre życie 

i powodzenie).  

Interpretuje określenie 

dobre życie.  

Objaśnia pojęcie 
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osiągnięcie szczęścia.  

Wskazuje tezę tekstu 

i rozważa argumenty. 

Prezentuje poglądy 

w logiczny sposób. 

Słucha wypowiedzi 

innych osób. 

dzielność etyczna. 

Rozróżnia dyspozycję 

i działanie oraz 

określa ich wpływ na 

osiągnięcie szczęścia.  

Wskazuje tezę tekstu 

i analizuje argumenty. 

Prezentuje własne 

poglądy, stawia tezy 

i formułuje argumenty. 

Z uwagą słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

Objaśnia pojęcie 

dzielność etyczna.  

Rozróżnia 

dyspozycję 

i działanie oraz 

określa ich wpływ na 

osiągnięcie 

szczęścia.  

Wskazuje tezę 

tekstu i analizuje 

argumenty. 

Prezentuje własne 

poglądy, stawiając 

tezy i argumentując. 

Z uwagą słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

dzielność etyczna.  

Rozróżnia dyspozycję 

i działanie oraz określa 

ich wpływ na 

osiągnięcie szczęścia.  

Wskazuje tezę tekstu 

i analizuje argumenty. 

Prezentuje własne 

poglądy, stawiając tezy 

i argumentując. 

Z uwagą słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

W swoich 

rozważaniach 

wykorzystuje 

informacje i wnioski 

z lektury dodatkowych 

tekstów z dziedziny 

filozofii i etyki. 

Idą święta… – 

refleksja etyczna 

wobec dni 

szczególnych  

Uczeń: 

Analizuje przykłady 

najważniejszych 

świąt celebrowanych 

w rodzinie. 

Uczeń:  

Analizuje przykłady 

najważniejszych świąt 

celebrowanych 

w rodzinie.  

Uczeń:  

Podaje przykłady 

najważniejszych świąt 

celebrowanych 

w rodzinie.  

Uczeń: 

Podaje przykłady 

najważniejszych 

świąt celebrowanych 

w rodzinie.  

Uczeń:  

Podaje przykłady 

najważniejszych świąt 

celebrowanych 

w rodzinie.  
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Dostrzega cechy 

pojęcia święto.  

Rozumie, na czym 

polega 

wielowymiarowe 

znaczenie Wigilii. 

Analizuje znaczenie 

Wigilii w wymiarze 

etycznym (składanie 

życzeń, spotkanie 

z innymi ludźmi).  

Rozumie etyczny 

wymiar uczestnictwa 

w Wigilii 

(przekraczanie 

podziałów, dążenie 

do rozwiązania 

konfliktów). 

Odpowiada na 

pytania. Słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

Dostrzega cechy 

pojęcia święto.  

Rozumie, na czym 

polega 

wielowymiarowe 

znaczenie Wigilii. 

Rozważa przykłady 

dowodzące 

różnorodnych uczuć 

związanych 

z uczestnictwem 

w święcie, rozumie 

związek uczuć 

z aktem woli.  

Analizuje znaczenie 

Wigilii w wymiarze 

etycznym (składanie 

życzeń, spotkanie 

z innymi ludźmi).  

Rozumie etyczny 

wymiar uczestnictwa 

w Wigilii 

(przekraczanie 

podziałów, dążenie do 

rozwiązania 

konfliktów). 

Wskazuje cechy 

pojęcia święto.  

Wyjaśnia 

wielowymiarowe 

znaczenie Wigilii.  

Interpretuje przykłady 

dowodzące 

różnorodnych uczuć 

związanych 

z uczestnictwem 

w święcie, wyjaśnia 

związek uczuć 

z aktem woli.  

Omawia znaczenie 

Wigilii w wymiarze 

etycznym (składanie 

życzeń, spotkanie 

z innymi ludźmi).  

Interpretuje etyczny 

wymiar uczestnictwa 

w Wigilii 

(przekraczanie 

podziałów, dążenie do 

rozwiązania 

konfliktów). 

Prezentuje własne 

Omawia istotę 

i wskazuje cechy 

pojęcia święto.  

Wyjaśnia 

wielowymiarowe 

znaczenie Wigilii. 

Interpretuje 

przykłady 

dowodzące 

różnorodnych uczuć 

związanych 

z uczestnictwem 

w święcie, wyjaśnia 

związek uczuć 

z aktem woli.  

Omawia znaczenie 

Wigilii w wymiarze 

etycznym (składanie 

życzeń, spotkanie 

z innymi ludźmi).  

Interpretuje etyczny 

wymiar uczestnictwa 

w Wigilii 

(przekraczanie 

podziałów, dążenie 

do rozwiązania 

Omawia istotę 

i wskazuje cechy 

pojęcia święto.  

Wyjaśnia 

wielowymiarowe 

znaczenie Wigilii. 

Interpretuje przykłady 

dowodzące 

różnorodnych uczuć 

związanych 

z uczestnictwem 

w święcie, wyjaśnia 

związek uczuć z aktem 

woli.  

Omawia znaczenie 

Wigilii w wymiarze 

etycznym (składanie 

życzeń, spotkanie 

z innymi ludźmi).  

Interpretuje etyczny 

wymiar uczestnictwa 

w Wigilii 

(przekraczanie 

podziałów, dążenie do 

rozwiązania 

konfliktów). 
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Prezentuje poglądy 

w logiczny sposób. 

Słucha wypowiedzi 

innych osób. 

poglądy, stawia tezy 

i formułuje argumenty. 

Z uwagą słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

konfliktów). 

Prezentuje własne 

poglądy, stawiając 

tezy i argumentując. 

Wykorzystuje 

poznane pojęcia. 

Z uwagą słucha 

wypowiedzi innych 

osób.  

Prezentuje własne 

poglądy, stawiając tezy 

i argumentując. 

Wykorzystuje poznane 

pojęcia. Z uwagą 

słucha wypowiedzi 

innych osób.  

W swoich 

rozważaniach 

wykorzystuje 

informacje i wnioski 

z lektury dodatkowych 

tekstów z dziedziny 

filozofii i etyki. 

 „Pamiętasz, poległy 

przyjacielu?” (Z. 

Stroiński) – refleksja 

etyczna wobec dni 

szczególnych – 

powstanie 

warszawskie 

 

Uczeń: 

Zna najważniejsze 

fakty dotyczące 

Powstania 

Warszawskiego.  

Dostrzega wartości 

wyznawane przez 

uczestników 

powstania 

i motywacje, którymi 

się kierowali. 

Wskazuje istotę 

Uczeń:  

Zna najważniejsze 

fakty dotyczące 

Powstania 

Warszawskiego. 

Dostrzega wartości 

wyznawane przez 

uczestników 

powstania 

i motywacje, którymi 

się kierowali.  

Rozumie, na czym 

Uczeń:  

Omawia fakty 

dotyczące Powstania 

Warszawskiego.  

Charakteryzuje 

wartości wyznawane 

przez uczestników 

powstania i wyjaśnia 

motywacje, którymi 

się kierowali. 

Omawia spór 

dotyczący 

Uczeń: 

Omawia fakty 

dotyczące 

Powstania 

Warszawskiego.  

Charakteryzuje 

wartości wyznawane 

przez uczestników 

powstania i wyjaśnia 

motywacje, którymi 

się kierowali.  

Omawia spór 

Uczeń:  

Omawia fakty 

dotyczące Powstania 

Warszawskiego.  

Charakteryzuje 

wartości wyznawane 

przez uczestników 

powstania i wyjaśnia 

motywacje, którymi się 

kierowali.  

Omawia spór 

dotyczący 
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pojęcia patriotyzm 

i zna jego różne 

odcienie 

znaczeniowe.  

Definiuje szowinizm 

i nacjonalizm.  

Odpowiada na 

pytania. Słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

polega spór dotyczący 

współczesnej oceny 

powstania 

(w wymiarze 

aksjologicznym 

i etycznym).  

Wskazuje istotę 

pojęcia patriotyzm 

i zna jego różne 

odcienie 

znaczeniowe.  

Definiuje szowinizm 

i nacjonalizm.  

Analizuje przykłady 

przejawów 

szowinizmu 

i nacjonalizmu.  

Rozumie etyczną 

istotę krytycznej 

oceny tych postaw. 

Prezentuje poglądy 

w logiczny sposób. 

Słucha wypowiedzi 

innych osób. 

współczesnej oceny 

powstania 

(w wymiarze 

aksjologicznym 

i etycznym).  

Wskazuje istotę 

pojęcia patriotyzm 

i prezentuje jego 

różne odcienie 

znaczeniowe.  

Definiuje szowinizm 

i nacjonalizm.  

Analizuje przykłady 

przejawów 

szowinizmu 

i nacjonalizmu.  

Wyjaśnia etyczną 

istotę krytycznej 

oceny tych postaw. 

Prezentuje własne 

poglądy, stawia tezy 

i formułuje argumenty. 

Z uwagą słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

dotyczący 

współczesnej oceny 

powstania 

(w wymiarze 

aksjologicznym 

i etycznym).  

Wskazuje istotę 

pojęcia patriotyzm 

i prezentuje jego 

różne odcienie 

znaczeniowe.  

Definiuje szowinizm 

i nacjonalizm.  

Odwołując się do 

obserwacji 

i doświadczeń, 

podaje przykłady 

przejawów 

szowinizmu 

i nacjonalizmu.  

Wyjaśnia etyczną 

istotę krytycznej 

oceny tych postaw. 

Prezentuje własne 

poglądy, stawiając 

tezy i argumentując. 

współczesnej oceny 

powstania 

(w wymiarze 

aksjologicznym 

i etycznym).  

Wskazuje istotę 

pojęcia patriotyzm 

i prezentuje jego różne 

odcienie znaczeniowe. 

Definiuje szowinizm 

i nacjonalizm.  

Odwołując się do 

obserwacji 

i doświadczeń, podaje 

przykłady przejawów 

szowinizmu  

i nacjonalizmu.  

Wyjaśnia etyczną 

istotę krytycznej oceny 

tych postaw. 

Prezentuje własne 

poglądy, stawiając tezy 

i argumentując. 

Z uwagą słucha 

wypowiedzi innych 
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Z uwagą słucha 

wypowiedzi innych 

osób.  

osób.  

W swoich 

rozważaniach 

wykorzystuje 

informacje i wnioski 

z lektury dodatkowych 

tekstów z dziedziny 

etyki, historii 

i literatury. 

Wybór drogi – 

„Warto być 

przyzwoitym” 

(W. Bartoszewski) – 

podsumowanie 

Uczeń: 

Czyta tekst utworu.  

Dostrzega w tekście 

odniesienia do 

własnego życia. 

Rozważa własną 

postawę, cele i środki 

służące do ich 

realizacji. 

Wykonuje zadania. 

Odpowiada na 

pytania, słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

Uczeń: 

Rozważa tekst 

utworu.  

Rozumie kontekst 

aksjologiczny 

i etyczny tekstu.  

Dostrzega w tekście 

odniesienia do 

własnego życia. 

Analizuje własną 

postawę, cele i środki 

służące do ich 

realizacji. 

Wykonuje zadania, 

prezentuje własne 

poglądy. Słucha 

Uczeń: 

Interpretuje tekst 

utworu.  

Dostrzega kontekst 

aksjologiczny 

i etyczny tekstu.  

Znajduje w tekście 

odniesienia do 

własnego życia. 

Wykorzystuje 

w rozważaniach 

poznane pojęcia. 

Analizuje własną 

postawę, cele i środki 

służące do ich 

Uczeń: 

Interpretuje tekst 

utworu.  

Objaśnia kontekst 

aksjologiczny 

i etyczny tekstu.  

Znajduje w tekście 

odniesienia do 

własnego życia. 

Wykorzystuje 

w rozważaniach 

poznane pojęcia. 

Analizuje własną 

postawę, cele 

i środki służące do 

Uczeń: 

Interpretuje tekst 

utworu.  

Objaśnia kontekst 

aksjologiczny i etyczny 

tekstu.  

Znajduje w tekście 

odniesienia do 

własnego życia. 

Wykorzystuje 

w rozważaniach 

poznane pojęcia. 

Analizuje własną 

postawę, cele i środki 

służące do ich 
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wypowiedzi innych 

osób. 

realizacji. 

Wykonuje zadania, 

prezentuje własne 

poglądy, stawiając 

tezy i argumentując. 

Z uwagą słucha 

wypowiedzi innych 

osób. 

ich realizacji. 

Wykonuje zadania 

bez zarzutu. 

Prezentuje własne 

poglądy, stawiając 

tezy i argumentując. 

Z uwagą słucha 

wypowiedzi innych 

osób.  

realizacji. 

Wykonuje zadania bez 

zarzutu. Prezentuje 

własne poglądy, 

stawiając tezy 

i argumentując. 

Z uwagą słucha 

wypowiedzi innych 

osób.  

W swoich 

rozważaniach 

wykorzystuje 

informacje i wnioski 

z lektury dodatkowych 

tekstów z dziedziny 

etyki. 

Powtórzenie 

wiadomości 

     

 

 


