
Wymagania edukacyjne z etyki– 2020/2021

 

Uczeń klasy I 

1.   Uczeń posiada i rozwija umiejętność rozumienia ludzkiego postępowania.
2.  Poznaje terminologię z zakresu etyki normatywnej, psychologii i socjologii 

moralności. 
3.  Rozpoznaje związki między moralnością, etyką i prawem.
4.  Stosuje uzasadnianie etyczne oraz rozumie religijne i świeckie korzenie moralności.
5.  Kształtuje sprawność w dostrzeganiu natury i hierarchii wartości – odkrywa oraz 

interpretuje doświadczenia źródłowe dotyczące aksjologii i etyki w ogóle.
6.  Wdraża sprawność w samopoznaniu.
7.  Wymienia i charakteryzuje klasyczne stanowiska i szkoły etyczne (sokratyzm, 

eudajmonizm, cynizm, hedonizm, stoicyzm, sceptycyzm, epikureizm, etykę 
chrześcijańską.

8.  Stosuje tezy etyki klasycznej do analizy sytuacji z życia codziennego i dziedzictwa 
kultury. 

9.  Wymienia i opisuje postaci głównych myślicieli związanych z etyką filozoficzną 
(Sokratesa, Platona, Arystotelesa, Antystenesa, Arystypa, Epikura, Marka Aureliusza, 
św. Augustyna, św. Tomasza, Hobbesa, Machiavellego).

10.  Kształtuje w sobie rzetelność intelektualną i umiejętność dyskusji. 
11. Wymienia i analizuje pojęcia i zwroty językowe stosowane w problematyce moralnej.
12.  Wzbogaca swoją edukację humanistyczną o filozoficzne idee kultury.
13.  Przyjmuje postawę krytycyzmu wobec ludzkich przekonań i działań.
14.  Jest wrażliwy na różnorodne formy zła w życiu społecznym.
15.  Dokonuje analizy i właściwej oceny własnych działań.
16.  Rozwija umiejętność współpracy i współżycia z innymi.
17.  Przejawia i umie uzasadnić postawę altruistyczną. 
18.  Relacje z innymi ludźmi stara się opierać na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i

tolerancji.
19.  Jest  samodzielny  w  wyrabianiu  i  wypowiadaniu  własnej  opinii  o  problemach

moralnych i wydarzeniach społecznych.
20.  Ma obiektywne poczucie własnej wartości oraz czuje potrzebę i wykazuje dążność do

stałego rozwijania i doskonalenia swojej osobowości.
21.  Szanuje prawo i go przestrzega.
22.  Bierze odpowiedzialność za swoje czyny.

Uczeń klasy II

1.  Definiuje człowiek jako osobę i jego działanie. 
2. Podejmuje etyczną analizę aktu ludzkiego.
3. Definiuje motywy podejmowanych decyzji.
4.  Dostrzega w wymiarze analitycznym cel i sens ludzkiej egzystencji, hierarchie 

celów.
5. Analizuje szczęście w życiu ludzkim. 
6. Określa rozwój moralny i duchowy człowieka jako osoby. 
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7. Rozumie pojęcie dobra moralnego i wartości moralnych (hierarchia wartości, 
wartości autoteliczne i instrumentalne, konflikt wartości, wartości wybierane i 
realizowane.

8.  Analiza pojęcia prawo moralne, imperatyw moralny  w tym prawo naturalne  
(Dekalog jako podstawa życia moralnego)

9.  Problem relatywizmu moralnego i sposoby jego przezwyciężania. 
10. Nienaruszalne prawa istoty ludzkiej.
11. Analiza wymiaru moralnego życia człowieka. Zdolność rozpoznawania wartości i

powszechne dążenie do dobra Świadomość moralna. Rola sumienia w 
prawidłowym rozwoju wewnętrznym.

12. Sądy i oceny moralne. Przykłady patologii w zakresie świadomości moralnej. 
13. Problem manipulacji.
14.  Rozumne samodoskonalenie się według Spinozy. Panteizm metafizyczny 

Spinozy, podział uczuć na pożądanie, radość i smutek, idea racjonalnego 
samodoskonalenia się. 

15.   Oświeceniowy racjonalistyczny optymizm i jego krytyka – natura  ludzka a  
cywilizacja według Jeana Jacquesa Rousseau, oświeceniowy materializm w 
koncepcjach człowieka, oświeceniowy egalitaryzm od Johna Locke’a do 
Helwecjusza, analiza koncepcji postępu jako wartości autonomicznej, wyzysk 
człowieka we wczesnym kapitalizmie oraz propozycje likwidacji tego stanu 
rzeczy, krytyczna analiza oświeceniowego optymizmu w opisie człowieka i 
społeczeństwa.

16.  Długa droga od Kanta do Nietzschego - etyka Kanta, dwojakie uwarunkowanie 
motywów człowieka: płynące z materialności człowieka (jego biologicznego 
bytu) oraz płynące z działania rozumu, skłonności i obowiązek moralny według 
Immanuela Kanta, – imperatyw kategoryczny, niezbywalna godność osoby. 

17.  Utylitaryzm i jego współczesna dominacja - Jeremy Bentham, John Stuart Mill, 
oświeceniowe źródła utylitaryzmu, zasada użyteczności, rachunek użyteczności, 
zasada użyteczności w życiu codziennym, współczesna dominacja utylitaryzmu w
życiu społecznym.

Uczeń klasy III

1.  Określa i klasyfikuje przeżycia moralne (strach, wina, odpowiedzialność, duma 
moralna).

2.  Definiuje odwagę i wskazuje jej przykłady - wskazuje, że konflikty emocjonalne 
odsłaniają preferencję wartości.

3.  Opisuje przeżycie wstydu z wyróżnieniem wstydu moralnego, wskazuje związki 
wstydu moralnego z warunkowaniem społecznym.

4.  Ukazuje strukturę sumienia jako systemu wartości i aplikacji
5.  Dokonuje analizy strachu – przeżycia, źródeł i konsekwencji, ukazuje przeżycia i 

zachowania w sytuacjach wzbudzających strach jako sprawdzian wartości 
rzeczywiście wyznawanych, a nie tylko deklarowanych.

6.  Dokonuje analizy motywacji ludzi pod kątem konfliktów emocjonalnych.
7.  Analizuje funkcjonowanie sumienia, dokonuje analizy zaburzeń sumienia. Wskazuje 

związki poczucia własnej wartości z przeżyciami moralnymi.
8.  Poglądy Maxa Schelera na temat wartości – wartość przyjemności zmysłowej, 

doświadczenie wyboru i hierarchizowanie wartości, zróżnicowanie świata wartości, 
typy doświadczenia wartości.

2



9.  Istnienie jako problem filozoficzny - poglądy na sposób istnienia wartości oraz na ich 
hierarchię, określenie aksjologii, wartości autoteliczne i instrumentalne, wartość i 
godność osoby.  Zaburzenia postrzegania wartości. 

10. Antywartości, wcielanie w życie wartości, hierarchia celów jako sposób wcielania w 
życie różnorodnych wartości, związek dobra moralnego z wartościami.

11.  Uczeń interpretuje pojęcie pola odpowiedzialności, dokonuje obserwacji przeżycia 
odpowiedzialności, omawia dumę moralną w wyniku podjęcia odpowiedzialności i 
jako powód podejmowania odpowiedzialności, rozpoznaje warunki konieczne do 
ponoszenia odpowiedzialności. 

12.    Podaje przykłady relacji między obiektywnością wartości a ponoszeniem 
odpowiedzialności, podaje przykłady z dziedziny samowychowania moralnego, 
podaje przykłady winy i zasługi moralnej. 

13.    Relatywizm i witalizm Fryderyka Nietzschego - amoralizm, relatywizm, nihilizm,  
nadczłowieka a heteronomia niewolnika, etapy przemian ducha (wielbłąd, lew, 
dziecko) a doświadczenia rozwoju autonomii osobowej,  krytyka chrześcijaństwa 
dokonana przez Fryderyka Nietzschego i odpowiedź Maxa Schelera. 

14.   Nazizm i komunizm radziecki – etyczne konsekwencje niektórych ideologii - 
ideologia, komunizm, nazizm, faszyzm, totalitaryzm, rasizm,  tezy ideologii 
nazistowskiej oraz komunistycznej państwa radzieckiego, etyczna analiza założeń i 
konsekwencji ideologii totalitarnych, podrzędna wartość jednostki wobec narodu czy 
klasy społecznej według ideologii totalitarnych, moralna odpowiedzialność jednostki 
za podporządkowanie się zbrodniczej ideologii (uczeń charakteryzuje takie pojęcia, 
jak: ideologia, komunizm, nazizm, faszyzm, totalitaryzm, rasizm, oraz ilustruje je 
przykładami, przedstawia zjawisko zaniku samodzielności myślenia moralnego 
niesamodzielności moralnej w systemie totalitarnym oraz mechanizm deprecjacji 
godności jednostki).

Klasa IV

1. Kondycja człowieka według egzystencjalistów – uczeń przedstawia postaci S. 
Kierkegaarda, A. Camusa, J. P. Sartre’a, charakteryzuje znaczenie przewrotu 
egzystencjalistycznego w pojmowaniu człowieka, opisuje trzy stadia egzystencji 
według Kierkegaarda, omawia tezę Sartre’a o egzystencji człowieka poprzedzającej 
esencję i jego tezę o samotności człowieka, charakteryzuje sytuację człowieka w 
obliczu absurdu według A. Camusa. przedstawia argumenty za tezą Sartre’a o 
samotności człowieka oraz przeciw niej, ocenia słuszność sartre’owskiej koncepcji 
człowieka.

2.  Człowiek współczesny w świetle dobra i w cieniu zła – definiuje takie pojęcia, jak: 
heteronomia i autonomia moralna, etyka ekologiczna, zrównoważony rozwój, 
postmodernizm, kryzys moralny, rozróżnia wolność „od” i wolność „do”, podaje 
przykłady dotyczące różnych rodzajów wolności, zna zasady obyczajowe i prawne 
związane z postępowaniem człowieka wobec zwierząt,  podaje przykłady 
postmodernistycznych idei występujących w moralności, analizuje strukturę 
zniewolenia człowieka (ograniczenia jego wolności), analizuje na przykładach 
działanie reklamy i propagandy,  podaje argumentację za tezą o współczesnym 
kryzysie moralnym i przeciw niej.
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3.  Przedstawia dwa typy argumentów za rozwijaniem etyki ekologicznej, które 
wynikają z troski o przetrwanie ludzkości oraz z afirmacji przyrody, przedstawia 
argumenty przemawiające za słusznością zrównoważonego rozwoju.

4. Tolerancja a codzienność – przedstawia przyczyny nietolerancji, rozróżnia 
tolerancję pozytywną i negatywną, opisuje na przykładach rodzaje tolerancji, opisuje i 
analizuje zjawisko łapownictwa

5. Odcienie miłości – uczeń omawia aspekt emocjonalny (uczuciowo-dążeniowy) 
aktywności człowieka, rozróżnia cechy procesów emocjonalnych i typy oraz źródła 
konfliktów wewnętrznych, przedstawia definicję rozwoju uczuciowego i jego 
zaburzenia,  omawia piramidę potrzeb według A. Maslowa, omawia mechanizmy 
nieświadomości, w tym wyparcie i racjonalizację, rozróżnia i charakteryzuje rodzaje 
miłości, takie jak: miłość rodzinna, chrześcijańska, erotyczna, oraz przyjaźń, 
charakteryzuje istotę miłości chrześcijańskiej, hierarchizuje wartości związane ze 
związkami erotycznymi, wskazuje elementy pozytywne i negatywne w kształtowaniu 
się rodziny.

6.  Dobrze żyć i dobrze się mieć – uczeń  określa istotę dylematu etycznego, definiuje 
eutanazję i ortotanazję (przerwanie życia i niepodtrzymywanie życia na żądanie 
chorego),  podaje różnorodne przykłady trudnych sytuacji życiowych i związanych z 
nimi  dylematów etycznych, omawia wybrane stanowiska etyczne, takie jak: 
utylitaryzm, formalizm, etyka aksjologiczna, przedstawia argumenty związane z 
dylematami występującymi w trudnych sytuacjach (eutanazja, przerywanie ciąży, kara
śmierci, seks przedmałżeński, adopcja dziecka przez parę homoseksualną, cenzura 
brutalności w środkach masowej informacji, zgoda na udostępnianie osobom 
pełnoletnim narkotyków miękkich, bezpłatność studiów wyższych).

7.  Etyka a role społeczne – uczeń wyjaśnia pojęcie etyki zawodowej, omawia etykę 
zawodową jako zastosowanie etyki ogólnej na konkretnym obszarze rzeczywistości 
społecznej, podaje przykłady głównych zasad etyki zawodowej lekarza i nauczyciela.
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