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I.  Co jest oceniane? 
 

1. Rozumienie problemów filozoficznych(umiejętność wskazania i nazwania problemu, umie-
jętność wskazania jego źródeł i konsekwencji oraz możliwych rozstrzygnięć); 

2. umiejętność przeprowadzenia poprawnej argumentacji, myślenie krytyczne (wskazywanie 
mocnych i słabych stron teorii filozoficznych, umiejętność wydobycia założeń w teorii; 
umiejętność stawiania pytań teorii filozoficznej, umiejętność konstruowania kontrargumen-
tów); 

3. znajomość podstawowych pojęć i koncepcji filozoficznych; 
4. umiejętność pracy z tekstem źródłowym (rekonstrukcja problemu, umiejętność rekonstrukcji 

hipotez i głównej tezy, wniosków, dowodów, umiejętność odniesienia tekstu do nurtów filo-
zoficznych podobnych i przeciwnych, umiejętność krytyki tekstu) 

 
II. Uczeń może uzyskać stopnie za: 
 

1. Wypowiedź ustną; 
2. Aktywność na lekcji (za aktywność przysługują „plusy”; trzy plusy zamieniane są na ocenę 

bardzo dobrą); 
3. Przygotowanie referatu na uzgodniony z nauczycielem temat; 
4. Pracę pisemną – kartkówkę lub klasówkę. 

 
 
III. Skala ocen: 
 
1. Oceny podstawowe: 
 
celujący, plus bardzo dobry, bardzo dobry, minus bardzo dobry, plus dobry, dobry, minus dobry, 
plus dostateczny, dostateczny, minus dostateczny, dopuszczający, niedostateczny. 
 
2.  Oceny niestandardowe: 
 
 a) NP -nieprzygotowanie do lekcji, uczeń ma prawo do zgłoszenia dwu nieprzygotowań w seme-
strze; 
 c) P – praca niesamodzielna (plagiat) stosowanie nieuczciwych metod w nauce skutkuje  
 wpisem symbolu P do dziennika z oceną 0 oraz obniżeniem oceny z zachowania. 
 
 
IV. Ogólne zasady oceniania 
 
Ocena śródroczna i roczna wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z ocen uzyskanych 
w danym semestrze wedle następującej skali: 
 
 



 
0,00-1, 99 -niedostateczny 
2,00- 3,00 -dopuszczający 
3,00-3, 75 -dostateczny 
3,75-4,00 -plus dostateczny 
4,00 -4,75 - dobry 
4, 75-5,00 -plus dobry 
5,0 -5,50 -bardzo dobry 
5,50 -6,00 -celujący* 
 
ocena celująca:  
*laureaci olimpiady filozoficznej -ocena celująca 
** o ocenę celującą może ubiegać się uczeń reprezentujący szkołę w Olimpiadzie Filozoficznej lub 
innych konkursach na poziomie ogólnopolskim (uzyskując wynik laureata). 
 
 
V. Możliwość podniesienia ocen: 
 
1. Ocenę niedostateczną uzyskaną z pracy pisemnej uczeń może poprawić w ciągu dwu tygodni od 
otrzymania oceny.Poprawa polega na pisemnej odpowiedzi na inne pytania, dotyczące tego samego 
zakresu materiału, z którego uczeń uzyskał pierwotną ocenę.  
 
2. Ocenę śródroczną i roczną uczeń może poprawić maksymalnie o jeden stopień, w różny sposób, 
w zależności od oceny wynikającej na podstawie średniej z danego okresu: 

a) Ocenę dopuszczającą oraz dostateczną uczeń może poprawić pisząc sprawdzian z zakresu 
materiału odpowiadającego ocenie poprawianej (z semestru lub całego roku szkolnego). 
Ocena zostanie podniesiona o stopień jeśli wynik ucznia z testu przekroczy 79%. 

b) Ocenę dobrą można poprawić poprzez opracowanie wybranego zagadnienia filozoficznego 
oraz przedstawienie przed klasą. Wybór zagadnienia oraz dobór tekstów źródłowych uczeń 
ustala indywidualnie z nauczycielem.  

 
VI. Wymagania na poszczególne oceny: 
 
1. OCENA CELUJĄCA - uczeń posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza zakres nauczania, 
biegle i kreatywnie posługuje się zdobytą na lekcjach wiedzą, tworzy własne rozwiązania dla niety-
powych problemów  
 
2. OCENA BARDZO DOBRA –uczeń posiada wiedzę i umiejętności określone przez zakresnau-
czania, wykazuje się samodzielnością w rozwiązywaniu nietypowych problemów, samodzielnie 
wykorzystuje umiejętności zdobyte i ćwiczone podczas lekcji w swojej pracy, stosuje aparat kry-
tyczny w ocenie problemów, metod i teorii 
 

 PLUS BARDZO DOBRY –uczeń spełnia warunki oceny bardzo dobrej, w jego pracy poja-
wiają się elementy wiedzy nabytej samodzielnie lub tworzy własne rozwiązania dla proble-
mów, jednak w rozumowaniu pojawiają się błędy 

 
 MINUS BARDZO DOBRY –w rozwiązywaniu nietypowych problemów i stosowaniu apa-

ratu krytycznego pojawiają się drobne błędy 
 

3. OCENA DOBRA –uczeń opanował wiedzę zakreśloną programem nauczania, potrafi 
wykorzystać zdobyta wiedzę i umiejętności w opracowaniu problemów typowych, teoretycznych i 
praktycznych, stosuje aparat krytyczny w ocenie wskazanego problemu 



teoretycznego, wykazuje się kreatywnym myśleniem w samodzielnym rozwiązywaniu problemów, 
w rozumowaniach pojawiają się jednak błędy w rozumowaniu, uzasadnieniu 
 

 PLUS DOBRY –uczeń spełnia warunki oceny dobrej oraz potrafi rozwiązać problemy nie-
typowe 

 MINUS DOBRY – uczeń spełnia warunki oceny dobrej, w jego rozumowaniach pojawiają 
się drobne błędy 

 
4. OCENA DOSTATECZNA –uczeń nie w pełni opanował wiedzę zakreśloną programem 
nauczania, spełnia jednak kryteria wyznaczone przez ramy programowe, samodzielnie stosuje zdo-
byte umiejętności w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych o średnim stopniu 
trudności 
 

 PLUS DOSTATECZNY –uczeń spełnia wymogi oceny dostatecznej oraz potrafi zastosować 
aparat krytyczny, w jego pracy pojawiają się błędy 

 
 MINUS DOSTATECZNY - uczeń spełnia warunki oceny dostatecznej, w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych i praktycznych pojawiają się błędy 
 
5. OCENA DOPUSZCZAJĄCA –uczeń nie w pełni opanował zakres wiedzy i umiejętności 
zakreślonych przez ramy programowe, jego braki jednak nie stanowią przeszkody w 
kontynuacji nauki przedmiotu 
 
6. OCENA NIEDOSTATECZNA –uczeń nie opanował zakresu wiedzy i umiejętności zakreślonych 
przez ramy programowe, nie potrafi rozwiązywać problemów o niewielkim stopniu trudności, jego 
braki uniemożliwiają kontynuację nauki. 
 
VII. Informacje o terminach: 
- kartkówki – nie wymagają wcześniejszej zapowiedzi i dotyczą trzech ostatnich tematów (nie jed-
nostek lekcyjnych) 
- klasówki – zapowiadane z dwutygodniowym wyprzedzeniem, zakresem obejmują materiał od 
początku semestru lub od ostatniej pracy klasowej. 
-termin sprawdzenia prac pisemnych przez nauczyciela: maksimum 2 tygodnie 
 


