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● Massmedia – manipulacja w massmediach – jak działa reklama?; wzorce moralne 

i kulturowe w reklamie; kultura wobec fizyczności – tożsamość z ciałem czy ciało 

wirtualne?; jak się bronić? 

● Patriotyzm – czym jest patriotyzm?; tożsamość historyczna; przeszłość, teraźniejszość, 

przyszłość –  dokąd iść i gdzie patrzeć? 

   3. SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA – CZWARTY  POZIOM  

EDUKACYJNY 

Wszystkie    treści    nauczania    etyki    zapoczątkowane    w    szkole    podstawowej, 

kontynuowane zaś w gimnazjum, co zostało uprzednio omówione, powracają w nieco innej 

formule w szkole ponadgimnazjalnej. O ile szkoła podstawowa, miała przygotować solidny 

fundament i być punktem wyjścia dociekań uczniów w dziedzinie etyki, zaciekawić ich 

poruszaną problematyką i zachęcać do coraz bardziej samodzielnego myślenia, 

szczególnie w gimnazjum, a także do podejmowania działań, aktywności, stopniowego 

krystalizowania się systemu wartości, o tyle w szkole ponadgimnazjalnej cały ten proces 

znajduje niejako swoje ukoronowanie. Polega to między innymi na powrocie do znanych już 

tematów, wątków i pojęć, lecz w sposób coraz bardziej usystematyzowany, z 

przyporządkowaniem odpowiednim szkołom, kierunkom filozoficznym i twórcom. 

Praca nauczyciela powinna prowadzić uczniów do odkrycia związków poznanych uprzednio 

treści z konkretnymi systemami i koncepcjami. Na tym poziomie kształcenia nauczanie ma 

nadal charakter modułowy, a zarazem asocjacyjny i problemowy, ponadto pozostaje               

w ścisłym związku z treściami nauczania również innych przedmiotów takich jak, język 

polski, historia, WOS, WOK, a nawet tzw. przedmioty ścisłe. Trudno wszak byłoby na 

przykład wyłączyć problematykę moralną z lektur omawianych na lekcjach języka 

polskiego (jak np. „Makbet”, „Król Edyp” czy „Zbrodnia i kara”) lub pominąć ją przy 

rozważaniach dotyczących chociażby uczciwości i odpowiedzialności naukowca, prawnika, 

polityka czy artysty. 

Pewną innowacją na tym etapie nauczania jest brak wprowadzania podziału treści nauczania 

na poszczególne klasy. Może się to wydawać pewnym utrudnieniem, lecz tylko pozornie, 

gdyż sama praktyka podpowiedziała takie właśnie rozwiązanie jako właściwe. Ponadto 

zawiera ono wiele stron pozytywnych, między innymi należy zaakcentować szczególnie 

dwie spośród nich, mianowicie fakt pozostawienia prowadzącemu nauczycielowi 

ogromną swobodę wyboru tematów, a zarazem dostosowania ich do potrzeby chwili (np. 

uzgodnienia tematyki z nauczycielami innych przedmiotów) oraz włączenia samych 

uczniów w proces edukacyjny tak, aby stali się aktywnymi współtwórcami owego 

procesu, nie pozostali biernymi obiektami poczynań nauczyciela, lecz podmiotami  

świadomymi owych działań z głębokim przeświadczeniem, że coś  naprawdę od nich 

zależy, co z kolei wzmacnia ich poczucie własnej wartości i odpowiedzialności. 

Kolejne walory tej propozycji to uniknięcie zamiany etyki w regularny kurs historii 
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filozofii oraz możliwość prowadzenia zajęć w grupach łączonych, czyli zespołach 

utworzonych z uczniów uczęszczających do klas na różnym poziomie. W propozycji dla 

szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej większość proponowanych 

tematów i zagadnień również można dowolnie zmieniać co do kolejności, zależy to wyłącznie 

od nauczyciela, który swobodnie może dostosowywać je do aktualnych warunków i potrzeb 

uczniów. 

Treści nauczania 

● Kim jest człowiek? – Człowiek – twórca etyki?; Człowiek – twórca zasad moralnych?; 

Człowiek – twórca systemów wartości?; Człowiek – twórca kultury?; Człowiek – twórca 

nauki?; Człowiek – odkrywca świata?; Człowiek istota fizyczna, podlegająca prawom 

przyrody – cząstka kosmosu czy istota uprzywilejowana, władca świata? ; Człowiek – 

istota złożona z ciała i duszy?; Człowiek – istota religijna?; Człowiek – istota myśląca 

i twórcza?;  Człowiek – istota obdarzona wolą, rozumem, uczuciami?; Człowiek – istota 

społeczna?; Człowiek – istota twórcza,  obdarzona wyobraźnią,  artysta,  kreator?; 

Człowiek – istota twórcza,  myśląca abstrakcyjnie?; Człowiek jako osoba? 

● Człowiek – istota fizyczna, posiadająca ciało (możliwości i ograniczenia wynikające 

z tego faktu); fizyczność i fizjologia człowieka; zdrowie/choroba; czas życia –  młodość, 

starość; śmierć, umieranie, eutanazja; współczesne procesy przedłużające młodość, 

życie (operacje plastyczne, przeszczepy itp.); szczęśliwe życie według filozofów 

(np. wg Arystotelesa, Marka Aureliusza, Wł. Tatarkiewicza) a według reklam. 

● Człowiek – istota fizyczna, podlegająca prawom natury; determinanty przyrodnicze  

wpływające na człowieka; człowiek – kreator czy destruktor; manipulacje 

genetyczne, metoda   in   vitro,   żywność   modyfikowana   genetycznie,   klonowanie   

istot   żywych; odpowiedzialność w badaniach naukowych (medycyna, chemia, fizyka, 

biologia, genetyka itd.); miejsce człowieka w świecie przyrody – mikrokosmos  

a makrokosmos; człowiek wobec innych istot (ochrona przyrody, prawa zwierząt). 

● Człowiek – istota złożona z ciała i duszy; konsekwencje wynikające z posiadania  

ciała; czy dusza istnieje?; konsekwencje wynikające z posiadania duszy – ujęcia 

zachodnie (np. orfickie, judaistyczne lub chrześcijańskie) wobec systemów Wschodu; 

determinizm karmiczny a wolny wybór; rozszerzenie perspektywy metafizycznej; 

konflikt pomiędzy szczęśliwą duszą a szczęśliwym ciałem. 

● Człowiek – istota religijna;  relacja między etyką a religią;  relacja człowieka  

z bóstwem – religie konfesyjne i niekonfesyjne; systemy etyczno-moralne 

wynikające z religii – dekalog, ahinsa itp.; wolność i kwestia wyborów w religii; 

życie aktywne a kontemplacyjne (konsekrowane); konflikty na tle religijnym; 

fundamentalizm, fanatyzm a tolerancja; religie a sekty – realne a fałszywe obietnice 

szczęścia i zbawienia. 

● Człowiek – istota obdarzona wolą, rozumem i uczuciami; wzajemne relacje między 
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władzami człowieka; subiektywne i obiektywne ograniczenia władz człowieka; 

wolność do... wolność od...; rozum, intelekt, inteligencja a mądrość – subiektywnie 

i obiektywnie; pożytki płynące z inteligencji; mądrość naukowa a życiowa; rozum  

a uczucia; uczucia a wola. 

● Człowiek  –  istota  społeczna,   czyli   pozostająca  w  relacjach  z  innymi   ludźmi;  

zobowiązania i konsekwencje wynikające z rodzaju relacji z innymi ludźmi – 

z rodziną, środowiskiem rówieśniczym,  społeczeństwem,  narodem itp.;  rodzaje 

relacji z innymi ludźmi – miłość, przyjaźń, władza itp.; umowa społeczna a życie poza 

społeczeństwem propozycje Platona, Hume'a, Rousseau, outsiderzy dawni i współcześni 

jak np. Thoreau, Jim Morrison i  inni;   człowiek jako  spolegliwy  opiekun – 

propozycja Kotarbińskiego; uwikłanie człowieka relacje społeczne – podleganie 

określonemu systemowi/ustrojowi, prawu, wynikające z tego przywileje (cnoty 

obywatelskie, ochrona np. opieka społeczna, instytucje, fundacje, organizacje 

charytatywne itp.) i uciążliwości (narzucone konwencje i konwenanse), a nawet restrykcje 

( kodeks karny, kara, więzienie, inne formy wykluczenia,  np. dyskryminacja i rasizm). 

● Człowiek – istota twórcza, myśląca abstrakcyjnie; twórca filozofii, logiki, etyki,  

moralności itp.; twórca systemów, koncepcji i pojęć abstrakcyjnych takich jak 

utopia; utopia – wizja szczęścia, próba odpowiedzi na jedno z kluczowych ludzkich 

pragnień dotyczących szczęścia, doskonałej egzystencji, raju itp.; szczęście jako cel 

priorytetowy; przegląd koncepcji np. Platona, Morusa, Woltera; antyutopie – wizje 

np. Huxleya, Orwella, Pielewina, Coppoli (Czas Apokalipsy); od socjalizmu 

i komunizmu po systemy totalitarne. 

● Człowiek – istota twórcza, obdarzona wyobraźnią, artysta; etyczne i moralne aspekty 

twórczości artystycznej; sztuka w służbie idei – artysta jako „inżynier dusz”, posłaniec 

idei (np. poezja i pieśni patriotyczne, analiza wybranego dzieła sztuki 

np. „Rozstrzelanie powstańców  madryckich”)   czy     propagandzista  i  manipulator  

(np. socrealizm albo reklama); etyczne i moralne granice wolności w sztuce – 

prowokacja, kicz (twórczość np. A. Warhola lub K. Kozyry), okrucieństwo i przemoc 

w sztuce. 

● Człowiek  jako   osoba;   podmiotowość   i   wyjątkowość   istoty   ludzkiej wraz 

z przywilejami i konsekwencjami  pozycji zajmowanej  wśród innych istot; koncepcje 

i definicje u różnych filozofów (np. Arystoteles, św. Tomasz, Kant, Karol Wojtyła). 
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VI. Przewidywane osiągnięcia uczniów 
 

Zakończenie    realizacji    kompleksowego    programu    nauczania    etyki    powinno 

zaowocować następującymi kompetencjami ucznia: 

● Wrażliwość na kwestie moralne i etyczne. 

● Rozumienie znaczenia wartości w życiu,  odróżnianie wartości uniwersalnych od wartości 

innych niż etyczne. 

● Gotowość   do  budowania  własnego   systemu  wartości   na  fundamencie  wiedzy 

uzyskanej na lekcjach etyki. 

● Gotowość  do  chronienia wartości  poprzez  aktywne  życie,  włączanie  się w różne 

działania, jak też inicjowanie własnych na rzecz np.  środowiska,  obrony  słabych               

i pokrzywdzonych. 

● Gotowość do aktywnego przeciwstawiania się wszelkim przejawom zła, takim jak 

niesprawiedliwość, dyskryminacja itp. 

● Rozumienie pojęć z zakresu etyki i prawidłowe posługiwanie się nimi. 

● Umiejętność podejmowania właściwych  decyzji w oparciu  o posiadaną wiedzę,  

wyniesioną z lekcji etyki oraz nie unikanie odpowiedzialności za swoje decyzje, czyny        

i ich następstwa. 

● Otwartość,     dociekliwość,     ciekawość     świata    przy    zachowaniu     stanowiska 

zdroworozsądkowego, zagwarantowanego uważną percepcją oraz logicznym, 

krytycznym myśleniem, a także samodzielnością w tworzeniu sądów i opinii. 

● Rozumienie wartości i wyjątkowości własnej kultury, przy poszanowaniu dla innych 

kultur, religii czy światopoglądów. 

● Rozumienie konieczności nieustannego doskonalenia się etycznego, moralnego, pracy 

nad samodyscypliną i ogólnym rozwojem. 
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Formy oceniania uczniów: 

● ocena szkolna w skali 1-6, 

● „plusy” za aktywność (trzy „plusy” to piątka). 

 

Wymagania na ocenę: 

● celującą – poszerzona znajomość tematów przewidzianych w programie, dobre 

panowanie umiejętności dyskutowania, argumentacji i analizy, indywidualne        

zainteresowania, umiejętność formułowania własnych ocen i uzasadniania wniosków,        

aktywność na lekcji, pogłębiona i poprawna analiza problemów formułowanych w pracach        

pisemnych, 

● bardzo dobrą – dobra znajomość tematów przewidzianych w programie, dobre       

opanowanie umiejętności dyskutowania, argumentacji i analizy, umiejętność formułowania       

własnych ocen i uzasadniania wniosków, aktywność na lekcji, poprawna analiza       

problemów formułowanych w pracach pisemnych, 

● dobrą – znajomość tematów przewidzianych w programie, opanowanie umiejętności       

dyskutowania, często odpowiednia argumentacja i analiza, umiejętność formułowania       

własnych ocen i w miarę precyzyjnego uzasadniania wniosków, aktywność na lekcji,       

poprawność strukturalna w pracach pisemnych, 

● dostateczną – pobieżna znajomość tematów przewidzianych w programie, opanowanie       

umiejętności dyskutowania, choć często bez właściwej argumentacji i analizy,       

poprawność  strukturalna w pracach pisemnych, choć bez właściwej argumentacji 

i analizy, 

● dopuszczającą – znajomość najważniejszych zagadnień etycznych, podstawowa       

umiejętność dyskusji, 

● niedostateczną – brak spełniania powyższych wymagań. 

Jak poprawić ocenę semestralną/roczną? 

Uczeń   musi   uzupełnić   zaległe   prace,   zaliczyć   sprawdziany   lub   poprosić 

o wyznaczenie prac dodatkowych i odrobić je w terminie ustalonym przez nauczyciela. 

SZKOŁA  PONADGIMNAZJALNA 

Co podlega ocenie: 

● aktywność na lekcji, 

● prawidłowe stosowanie pojęć w odpowiednim kontekście i posługiwanie się terminami 

fachowymi, 

● prace domowe – przygotowanie materiałów do lekcji, przeczytanie zadanej lektury 
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tekstu źródłowego, samodzielne uzyskanie informacji z wykorzystaniem różnych źródeł 

informacji (korzystanie z Internetu, biblioteki, zrobienie wywiadu itp.), 

● sposoby argumentacji, poprawne formułowanie wniosków, 

● umiejętność dyskusji, 

● prace pisemne w formie prac domowych lub klasowych – przemówienia, rozprawki 

lub eseju na zadany temat, przy czym oceniane są tu w największym stopniu 

poprawność formalna pracy i dobór argumentów, wykazanie się samodzielnym 

krytycznym myśleniem, niestandardowe oryginalne podejście do tematu, 

● umiejętność krytycznej analizy tekstów, 

● prezentacje, 

● projekty, 

● prace dodatkowe. 

 

Całościowo oceniane są prace domowe, wypowiedzi pisemne, aktywność na lekcji 

nagradzana jest ocenami cząstkowymi: „plusami” (trzy „plusy” stanowią piątkę). Brak 

realizacji i nie wywiązywanie się z obowiązków oceniane jest „minusami” (trzy „minusy” 

– ocena niedostateczna). 

Na lekcji przewidziane są sprawdziany w formie prac pisemnych (rozprawka) bądź testów, 

jeśli materiał zrealizowany przez nauczyciela umożliwia sporządzenie spójnego treściowo 

sprawdzianu. 

Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu, w którym uzupełnia notatki  

za czas swojej nieobecności. Powinien również posiadać teczkę/segregator na materiały 

i pomoce naukowe (głównie teksty źródłowe dostarczane przez nauczyciela). Nauczyciel 

oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch tygodni.  

 

Wymagania na ocenę: 

● celującą – poszerzona znajomość tematów przewidzianych w programie,  dobre  

opanowanie umiejętności dyskutowania, argumentacji i analizy, indywidualne 

zainteresowania, umiejętność formułowania własnych ocen i uzasadniania wniosków, 

aktywność na lekcji, pogłębiona i poprawna analiza problemów formułowanych w pracach 

pisemnych, 

● bardzo dobrą – dobra znajomość tematów przewidzianych w programie, dobre  

opanowanie umiejętności dyskutowania, argumentacji i analizy, umiejętność formułowania 

własnych   ocen   i   uzasadniania   wniosków,   aktywność   na   lekcji,   poprawna   analiza 

problemów formułowanych w pracach pisemnych, 

● dobrą – znajomość tematów przewidzianych w programie, opanowanie umiejętności 
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dyskutowania,  często odpowiednia argumentacja i  analiza, umiejętność formułowania  

własnych ocen i w miarę precyzyjnego uzasadniania wniosków, aktywność na 

lekcji, poprawność strukturalna w pracach pisemnych, 

● dostateczną –  pobieżna   znajomość   tematów   przewidzianych   w   programie,  

opanowanie umiejętności dyskutowania, choć często bez właściwej argumentacji                

i analizy, poprawność strukturalna w pracach pisemnych, choć bez właściwej argumentacji 

i analizy, 

● dopuszczającą – znajomość  najważniejszych  zagadnień  etycznych,  podstawowa  

umiejętność dyskusji, 

● niedostateczną –  brak spełniania powyższych wymagań. 

Poza powyższymi ocenami stosowane są również „plusy”, głównie za aktywność na lekcji     

i niektóre prace domowe, oraz „minusy” za nieprzygotowanie do lekcji, brak pracy domowej 

lub niepodjęcie działań obowiązkowych poleconych przez nauczyciela (trzy „plusy” 

stanowią ocenę bardzo dobrą, zaś trzy „minusy” – ocenę niedostateczną). 

Jak poprawić ocenę semestralną/roczną? 

Uczeń   musi   uzupełnić   zaległe   prace,   zaliczyć   sprawdziany   lub   poprosić 

o wyznaczenie prac dodatkowych i odrobić je w terminie ustalonym przez nauczyciela. 

 


