
Przedmiotowe Zasady Oceniania z Filozofii 

obowiązują od 1 września 2022r. 

 

 

1. Ponieważ podstawowym celem nauczania przedmiotu filozofia jest rozwijanie kompetencji 

krytycznego myślenia, refleksyjności i wrażliwości uczniów, ocena ich pracy i postępów w 

nauce powinna odzwierciedlać przede wszystkim aktywność i inicjatywę podczas zajęć, 

wkład pracy, sumienność i rzetelność przy wykonywaniu różnego rodzaju zadań, w 

mniejszym zaś stopniu – opanowanie wiedzy. 

2. Stosowana jest następująca skala ocen: 

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.  

 

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 nie-

typowych,  

• 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,  



 

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 argu-

menty w obronie własnego zdania,  

• samodzielnie i kreatywnie rozwiązuje postawione problemy,  

• wykazuje się kreatywnością podczas realizacji zadań grupowych, wykonuje znaczący za-

kres 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.  

 

3. Ocena śródroczna/roczna wystawiana jest jako średnia ważona wg skali: 

a) od 1,80 - dopuszczający 

b) od 2,75 - dostateczny 

c) od 3,70 - dobry 

d) od 4,65 - bardzo dobry 

e) od 5,20 – celujący 

4. Dla poszczególnych form aktywności ustalono następujące wagi, przy czym o wadze 

oceny, w przypadku ich różnej wartości, każdorazowo decyduje nauczyciel i informuje o tym 

uczniów przed wykonaniem zadania lub napisaniem pracy: 

a) kartkówki - waga 1 lub 2,  

b) odpowiedzi ustne - waga 2,  

c) projekt - waga 2 lub 3,  

d) prace domowe - waga 1 lub 2,  

e) prezentacje, referaty - waga 1,  

f) aktywność na lekcji - waga 1. 

5. Aby być klasyfikowanym w każdym półroczu uczeń musi uzyskać uzyskuje nie mniej niż 

trzy oceny cząstkowe. Musi być również na więcej niż 50% lekcji. 

6. Uczeń ma prawo zgłoszenia jednego nieprzygotowania w półroczu. Każde 

nieprzygotowanie zgłaszane jest przez ucznia na początku zajęć i zostaje odnotowane przez 



nauczyciela. Zgłoszenie jako nieprzygotowanie do zajęć niewykonania pisemnej pracy 

domowej nie zwalnia ucznia z wykonania tej pracy i jest obowiązkowe do wykonania przez 

ucznia na kolejne zajęcia. Po wykorzystaniu limitu nieprzygotowań uczeń za swoje kolejne tj. 

drugie nieprzygotowanie otrzymuje ocenę niedostateczną. Prawo zgłoszenia 

nieprzygotowania nie dotyczy zapowiedzianych pisemnych prac sprawdzających.  

7.  Aby otrzymać ocenę za aktywność, należy zdobyć trzy „plusy”. 

8. Sumę punktów uzyskanych ze sprawdzianów pisemnych przelicza się na oceny według 

następującej skali:  

a) niedostateczny + – od 40%, 

b) dopuszczający – od 45%,  

c) dopuszczający + – od 55%,  

d) dostateczny – od 60%,  

e) dostateczny + – od 70%,  

f) dobry – od 75%,  

g) dobry + – od 85%,  

h) bardzo dobry – od 90%,  

i) bardzo dobry + – od 95%, 

 j) celujący – od 97%; 

9. Za prace domowe i dodatkowe, które okażą się plagiatami uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczny. 

W sprawach nieujętych w przedmiotowym systemie oceniania z filozofia mają zastosowanie 

zapisy dokumentu Zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów obowiązującego w VIII LO 

w Łodzi. 

 

Na podstawie Programu nauczania filozofii dla czteroletniego liceum 

ogólnokształcącego i pięcioletniego techniku „Spotkania z a filozofią” M. Bokiniec, S. Zielka 

oraz Zasad wewnątrzszkolnego oceniania uczniów obowiązującego w VIII LO w Łodzi 

opracowała Agnieszka Wasiak 

 
 


