
TEMATY PRAC PISEMNYCH z ETYKI dla kl. 6a i 6b SP 
(na podwyższenie oceny) 

 
PATRIOTYZM 

1. Jestem patriotą, czyli…? 
2. Po co nam patriotyzm? 
3. Czy szkoła jest w stanie nauczyć postawy patriotycznej? 
4. Czy ktoś nam ukradł patriotyzm? 
5. Czemu mam być patriotą, skoro Ojczyzna mi (jeszcze?) nic nie dała (na pewno?)? 

INNY 
6. Kim jest Inny? 
7. Na ile Inny może być drugi człowiek? 
8. Kiedy Inny staje się Obcym? 
9. Dlaczego boimy się Inności? 
10. Jak reagujemy podczas spotkania z Innym? 
11. Jakie mogą być przyczyny wrogości wobec Innych? 
12. Czy Inność jest czynnikiem destrukcyjnym w relacjach międzyludzkich? 
13. Czy z Inności można uczynić wartość dodatnią? 
14. Jakie są korzyści i niebezpieczeństwa związane z poznawaniem Innego? 
15. Czy świadomość zderzenia z Innym ułatwia spotkanie z nim, czy utrudnia? 
16. Czy rozwój świata pogłębia podział na Innych, i Nas? 

SZKOŁA 
17. Czy szkoła powinna zadawać prace domowe? 
18. Czy szkołą musi być konserwatywna, żeby przynosiła konkretne efekty? 
19. Czy szkoła konserwatywna, czyli broniąca tradycyjnego świata edukacji, naszych kodów kulturowych, ale i 

szerzej, naszej cywilizacji, to jakaś głupota? 
20. Czy młody człowiek, mimo skłonności do buntu tak naprawdę nie potrzebuje oparcia w osobie bardziej 

doświadczonej, wyposażonej w kompetencje dyscyplinujące, zdolnej do wskazania właściwych ścieżek ku 
jasno określonym zasadom: prawdy i dobra, czyli autorytetu nauczyciela? 

21. Czy w szkole demokratyczno-liberalnej tzw. pacyfizm pedagogiczny zwłaszcza, gdy wspiera go ideologia 
praw ucznia, prowadzi do szkolnej anarchii? 

22. Czy szkoły demokratyczno-liberalne nie kształtują w dzieciach nadmiernego przekonania o własnej 
doskonałości, zamiast budowania szacunku dla świata dorosłych? 

23. Czy w szkole demokratyczno-liberalnej nauczyciel przestał być Mistrzem w starym stylu, stając się kimś w 
rodzaju starszego kolegi, lub enigmatycznym przewodnikiem po bibliotece?  
CZŁOWIEK 

24. Zwalczanie nietolerancji jest przejawem nietolerancji. 
25. Siła polityczna wyrasta z lufy karabinu. 
26. Nie należy stosować praw człowieka wobec ludzi, którzy praw człowieka nie przestrzegają. 

MUR 
27. Dlaczego budujecie mur? W jaki sposób ten mur ma Wam pomóc? Co ten mur ma / może symbolizować / 

oznaczać? Jak sądzicie, jak będą czuć się Ci, którzy znajdą się za murem? Jak długo mur będzie stać? Co 
zrobicie, jeśli Ci zza muru zaczną go burzyć? Czy stojący mur to symbol Waszego zwycięstwa, czy Waszej 
klęski? Czy w XXI wieku wypada jeszcze wznosić mury? 

REGULAMIN 
1. Praca powinna być nie krótsza niż 1.5 i nie dłuższa niż 2.5 strony maszynopisu (Times New Roman 12, odstęp 1.5), lub 

rękopisu. 

2. Forma literacka dowolna: esej, rozprawka, opowiadanie, fragment fikcyjnego podręcznika szkolnego, dokumentu, 

gazety lub czasopisma, pamiętnik, portfolio, itp. Mile widziane dodatki graficzne: mapki, wykresy, tabelki, ryciny, 

zdjęcia, itd., itp. 

3. Do pracy powinna zostać dołączona literatura (na osobnej stronie), z jakiej korzystaliście. 

4. Prace należy oddać 2 czerwca (w przypadku oddania pracy w szkole) LUB 4 czerwca (w przypadku przysłanie pracy 

mailem). 

5. Prace oddane PO terminie (obojętnie z jakiego powodu) lub NIE spełniające Regulaminu nie będą rozpatrywane (ale z 

ochotą zostaną przeczytane). 

6. Po przeczytaniu Waszych prac, z każdym z Was o tym, co napisaliście – krótko porozmawiam. 

7. Wasze prace będą oceniane pod względem wiedzy (etycznej, historycznej, politologicznej, … - nej, czyli każdej innej), 

logiki narracji, walorów literackich, kreatywności, wyobraźni i staranności wykonania. 


