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Przedmiotowe zasady oceniania z przedmiotu „filozofia”  

(zakres podstawowy) 

 

Przedmiot filozofia nauczany jest na podstawie programu Spotkania z filozofią przy 

wykorzystaniu z podręcznika o takim samym tytule autorstwa M.Bokiniec i S.Zielki 

(Wydawnictwo Nowa Era, 2019). Program Spotkania z filozofią jest zgodny z założeniami 

zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie 

podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz 

branżowej szkoły II stopnia (DU 2018 r., poz. 467). 

 

Zakładane osiągnięcia uczniów 

W planowaniu pracy i ocenianiu postępów w nauce zakładane osiągnięcia ucznia są 

sformułowane na 

podstawie celów kształcenia i wychowania. W programie nauczania filozofii osiągnięcia ucznia 

zostały 

określone następująco: 

Uczeń potrafi: 

► posługiwać się podstawowymi terminami dotyczącymi filozofii, 

► dokonać przeglądu najważniejszych kierunków filozoficznych, 

► korzystać z różnych źródeł informacji i przekazu, w tym zasobów internetowych, z 

poszanowaniem 

zasad prawa autorskiego oraz ocenić ich wiarygodność, 

► przeprowadzić samodzielną analizę i interpretację tekstu filozoficznego oraz wyrazić i 

uzasadnić 
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własną opinię na jego temat, 

► samodzielnie i krytycznie rozwiązywać problemy filozoficzne, 

► stosować zasady logiki w budowaniu argumentacji, 

► komunikować się w formie dialogu, przyjmując postawę tolerancji i krytycznej otwartości, 

► samodzielnie i krytycznie myśleć, 

► pracować w grupie, przestrzegając zasad kultury osobistej i dbając o dobre relacje 

interpersonalne, 

► kierować się w opiniach tolerancją i otwartością wobec różnorodności zjawisk świata 

współczesnego, 

► brać odpowiedzialność za swoje słowa i czyny, 

► refleksyjnie kształtować indywidualny system wartości i odpowiedzialnie kierować 

własnym rozwojem intelektualnym. 

 

A. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z filozofii 

Ocenianie postępów w nauce filozofii będzie dokonywane na bieżąco na podstawie: 

a) odpowiedzi ustnej,  

b) sprawdzianu, 

c) kartkówki,  

d) pracy domowej 

e) uczeń może być oceniony za aktywność na lekcjach i stosunek do przedmiotu. 

 

B. Ocenianie klasyfikacyjne z filozofii: 

a. przed zakończeniem półrocza nauczyciel wystawia każdemu z uczniów ocenę śródroczną 

na podstawie zebranych przez uczniów ocen w trakcie bieżącego oceniania.  
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b. ocena końcowa (roczna) będzie średnią arytmetyczną ocen półrocznych. 

c. uczeń może być niesklasyfikowany, jeżeli nie otrzymał przynajmniej dwóch ocen 

cząstkowych, bądź opuścił ponad połowę zajęć z filozofii. 

C. Przedmiot oceniania bieżącego z filozofii: 

1. Wiedza: 

a. znajomość i rozumienie pojęć filozoficznych; 

b. znajomość i rozumienie poglądów poszczególnych filozofów i szkół filozoficznych; 

c. znajomość i rozumienie problemów poszczególnych dziedzin filozoficznych oraz ich 

podstawowych rozstrzygnięć. 

2. Umiejętności: 

a. posługiwania się pojęciami filozoficznymi; 

b. analizowania problemów filozoficznych oraz poglądów i dokonywania ich syntezy; 

c. porównywania i zestawiania ze sobą różnych koncepcji filozoficznych; 

d. pracy z tekstem źródłowym, jego interpretacji; 

e. odnajdywania przesłanek i wyciągania konsekwencji danego rozumowania; 

f. logicznego myślenia; 

g. precyzyjnego formułowania myśli; 

h. korelowania wiedzy filozoficznej z wiedzą zdobytą na innych przedmiotach; 

i. odnoszenia zagadnień filozoficznych do rzeczywistości; 

j. opisu rzeczywistości w kategoriach filozoficznych. 

3. Postawa: 

a. twórcze myślenie; 

b. zaangażowanie i aktywność na zajęciach; 

c. udział w dyskusjach i ćwiczeniach; 
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d. postępy w zdobywaniu wiedzy i umiejętności; 

e. kultura i styl wypowiedzi tak ustnej, jak i pisemnej; 

f. udział w olimpiadzie filozoficznej. 

 

D. Zakresy wymagań dla uzyskania poszczególnych ocen z filozofii. 

Ocena niedostateczna (1) 

Uczeń:  

• nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności, 

• nie interesuje się procesem dydaktycznym, 

• nie uczestniczy w lekcji, 

• nie przygotowuje zadań domowych, 

• lekceważy obowiązki szkolne. 

 

Ocena dopuszczająca (2) 

Uczeń:  

• ma wiedzę określoną w podstawie programowej ze znacznymi brakami, 

• przedstawia z pomocą nauczyciela, w formie ustnej i pisemnej, poglądy na temat tekstów 

filozoficznych, 

• nie zawsze stosuje się do uwag prowadzącego, 

• podczas pracy w grupach jest biernym członkiem zespołu, 

• odszukuje najważniejsze informacje w źródłach pisanych. 
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Ocena dostateczna (3) 

Uczeń:  

• ma wiedzę określoną w podstawie programowej z niewielkimi brakami, 

• stosuje wiedzę i umiejętności w sytuacjach typowych, 

• stosuje się do uwag nauczyciela, 

• w czytanych tekstach odróżnia fakty od opinii, 

• formułuje ustne i pisemne wypowiedzi zawierające własne poglądy dotyczące zagadnień 

filozoficznych, 

• podejmuje współprace z innymi członkami grupy w trakcie zadań grupowych. 

 

Ocena dobra (4) 

Uczeń:  

• ma wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, 

• potrafi posłużyć się wiedzą i umiejętnościami w typowych sytuacjach oraz niektórych 

nietypowych, 

• porównuje informacje zawarte w różnych źródłach i korzysta z nich ze zrozumieniem, 

• przeprowadza krytyczną analizę źródeł informacji, 

• twórczo korzysta z uwag nauczyciela, 

• przedstawia własne pomysły podczas zadań grupowych, 

• samodzielnie dokonuje analizy i interpretacji tekstu filozoficznego, 
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Ocena bardzo dobra (5) 

Uczeń:  

• ma wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, 

• potrafi się nimi posłużyć w sytuacjach problemowych, 

• analizuje i porównuje dane zawarte w różnych źródłach, a także samodzielnie je 

interpretuje, 

• potrafi odnieść się do kilku odmiennych interpretacji tekstu filozoficznego, 

• stosuje się do uwag prowadzącego, a jednocześnie potrafi dyskutować i podawać 

argumenty w obronie własnego zdania,  

• samodzielnie i kreatywnie rozwiązuje postawione problemy, 

• wykazuje się kreatywnością podczas realizacji zadań grupowych, wykonuje znaczący zakres 

prac, pomaga innym, 

• aktywnie wykorzystuje swoją wiedzę na lekcji. 

 

Ocena celująca (6) 

Uczeń spełnia wszystkie wymagania niezbędne do uzyskania stopnia bardzo dobrego,                           

a ponadto: 

• zgłębia literaturę dotyczącą filozofii i stosuje tę wiedzę w różnych sytuacjach 

problemowych, 

• samodzielnie rozwija zainteresowania filozoficzne, 

• potrafi zainteresować swoją wiedzą innych uczniów. 


