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Zasady oceniania osiągnięć ucznia z filozofii
XXI LO im. Hugona Kołłątaja w roku szkolnym 2019/2020
Przedmiot Filozofia realizowany jest podczas 1 godziny tygodniowo w klasach I i zakłada
realizację podstawy programowej na poziomie podstawowym. Zaznaczyć należy, że z uwagi na
specyfikę refleksji filozoficznej, sposób oceny osiągnięć ucznia w ramach przedmiotu Filozofia
powinien odzwierciedlać nie tylko poziom oponowania treści określonych w podstawie
programowej, lecz również jednostkowe uwarunkowania oraz kształtowanie się ogólnej postawy
intelektualnej. Szczególnie warte podkreślenia jest również to, że celem zajęć z Filozofii jest
wyposażenie uczestników w narzędzia pozwalające na samodzielne zajmowanie stanowiska w
najważniejszych dla życia we współczesnym społeczeństwie dylematach filozoficznych.
Wskazać można 3 najważniejsze cele kształcenia:
1. Znajomość podstawowej wiedzy z zakresu problematyki filozoficznej oraz historii filozofii.
2. Umiejętność analizy i interpretacji tekstów filozoficznej pod kątem zawartej w nich
argumentacji.
3. Tworzenie wypowiedzi o charakterze filozoficznym, dające możliwość przeprowadzenia
samodzielnej refleksji.
I. Wymagania szczegółowe (treści nauczania):
A. Znajomość wiedzy z zakresu problematyki filozoficznej oraz historii filozofii. Uczeń:
1. rozumie specyfikę refleksji filozoficznej;
2. zna podstawowe dyscypliny filozoficzne (ontologia, epistemologia, etyka i estetyka) oraz
potrafi zasadnie przyporządkować dany problem filozoficzny do co najmniej jednej z nich;
3. zna podstawowe nurty myśli starożytnej i wczesnego średniowiecza (filozofia
presokratyczna, myśl Sokratesa, platonizm, arystotelizm, sceptycyzm, epikureizm, stoicyzm,
augustynizm);
4. rozumie wpływ myśli starożytnej i wczesnego średniowiecza na kształtowanie się dalszej
tradycji europejskiego myślenia filozoficznego;
5. rozumie i potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia filozoficzne;
6. rozumie związki filozofii z innymi obszarami życia ludzkiego takimi jak polityka, religia,

moralność, obyczaje;
7. zna i rozumie przedstawiane na lekcji problemy filozoficzne;
B. Analiza i interpretacja tekstów filozoficznych pod kątem zawartej w nich argumentacji. Uczeń:
1. potrafi zidentyfikować główny problem omawiany w danym tekście filozoficznym;
2. potrafi ustalić główną tezę stawianą przez autora tekstu oraz zrekonstruować stojącą za nią
argumentację;
3. potrafi umieścić dany problem w kontekście sporów filozoficznych;
4. potrafi wpisać dany problem we właściwą mu dyscyplinę refleksji filozoficznej;
5. potrafi przyporządkować analizowany tekst do reprezentowanego w nim nurtu myśli
filozoficznej;
6. samodzielnie interpretuje fragmenty tekstów filozoficznych;
7. potrafi dostrzec problematykę filozoficzną zawartą w innych tekstach kultury (literatura,
film);
8. potrafi ustosunkować się do analizowanego tekstu pod kątem zawartej w nim problematyki
filozoficznej i uzasadnić swoje stanowisko;
C. Tworzenie wypowiedzi. Uczeń:
1. potrafi w mowie i w piśmie sformułować wypowiedź o charakterze filozoficznym;
2. wypowiada się na temat znanych sobie problemów i nurtów filozoficznych przy użyciu
właściwej terminologii;
3. potrafi samodzielnie napisać krótki esej stanowiący zapis własnej refleksji filozoficznej;
4. określa swoje stanowisko w przedstawionych w trakcie lekcji sporach filozoficznych oraz
potrafi je uzasadnić;

II. Kryteria oceniania
Celem oceniania wewnątrzszkolnego jest pomoc uczniowi w autonomicznym określaniu kierunku
swojego rozwoju. Nauczyciel ustnie przekazuje ustaloną ocenę, przekazując uczniowi lub
rodzicowi informację na temat uzyskanych przez ucznia efektów oraz wskazuje drogi dalszej pracy.
Ocena kształtująca wyrażona jest w formie informacji zwrotnej zawierającej następujące elementy:
1. wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia;
2. wykazanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia;
3. wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę;
4. wskazówki, w jakim kierunku uczeń powinien pracować;

A. Zasady oceniania:
1. zasada częstotliwości i rytmiczności;

2. zasada różnorodności – ocenie podlegają różne typy i formy zadań;
3. zasada różnicowania wymagań – ocena uwzględnia różnice w potrzebach i możliwościach
uczniów;
4. zasada jawności oceny
5. zasada docenienia zaangażowania ucznia i systematyczności jego pracy;
6. stosowanie obowiązującej skali ocen i odpowiednich skrótów:
1. celujący: 6 (cel.)
2. bardzo dobry: 5 (bdb.)
3. dobry: 4 (db.)
4. dostateczny: 3 (dst.)
5. dopuszczający: 2 (dop.)
6. niedostateczny: 1 (ndst.)
Oprócz ocenienia wcześniej przygotowanych wypowiedzi można odnotować w postaci plusów
udział uczniów w prowadzonej na lekcji dyskusji, ich aktywność na lekcji, sposób zaliczania
drobnych prac. Uzyskanie 3 plusów równa się uzyskaniu oceny bardzo dobrej.

Nieprzygotowania
Uczeń ma prawo zgłosić dwa nieprzygotowania w ciągu semestru bez podania przyczyny. O
nieprzygotowaniu należy zawiadomić nauczyciela na początku lekcji, z uwzględnieniem informacji,
co zostało niewykonane. Za trzecie i kolejne nieprzegotowanie uczeń dostaje ocenę niedostateczną.
Jeżeli uczeń nie ma zeszytu, powinien zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. Nieobecność na
zajęciach lekcyjnych nie zwalnia ucznia z przygotowania do zajęć.
Należy uzupełnić zeszyt w razie nieobecności na lekcji z dnia na dzień, w przypadku, w którym
była to nieobecność jedno- lub dwudniowa. W przypadku, w którym była to nieobecność dłuższa
niż dwa tygodnie (usprawiedliwiona), uczeń ma tydzień na uzupełnienie notatek, co nie zwalnia go
z obowiązku systematycznego prowadzenia zeszytu na bieżąco.
Jeżeli nieobecność ucznia była dłuższa niż dwa tygodnie (i usprawiedliwiona), może pisać pracę
klasową w późniejszym terminie niż inni uczniowie pod warunkiem, że ustali to wcześniej z
nauczycielem (należy wykorzystać możliwość korespondencji w librusie).
Uczeń musi poprawić oceny niedostateczne z prac pierwszej kategorii (nauczyciel przed
wyznaczeniem pracy podaje, które zadania podlegają tej kategorii; są to najczęściej eseje

zaliczeniowe, prace z samodzielnej interpretacji tekstu filozoficznego oraz wypowiedzi ustne).
Prace pierwszej kategorii można poprawiać do dwóch razy. Pod koniec semestru (2 lub 3 tygodnie)
nauczyciel informuje ucznia, czy możliwa jest trzecia poprawa pracy pierwszej kategorii, jeśli inne
oceny tej kategorii są pozytywne. Uczeń musi poprawić ocenę niedostateczną w terminie
wyznaczonym przez nauczyciela – najczęściej będzie tydzień na przygotowanie do poprawy, jednak
ze względu na różne okoliczności okres ten może ulec skróceniu.
Ocena niedostateczna z popraw ma wartość jedynie informującą, nie jest liczona do średniej.
Jeśli uczeń niesamodzielnie wykona pracę, otrzymuje ocenę niedostateczną i traci szansę na pisanie
poprawy. Jeśli będzie to praca pierwszej kategorii, uczeń może mieć szansę poprawy, pod
warunkiem, że inne oceny z prac tej kategorii będą pozytywne i nauczyciel stwierdzi, że prace były
wykonane uczciwie.
B. Aktywności podlegające ocenie
1. Prace i zadania pisemne:
1. pisemna praca klasowa w formie eseju zaliczeniowego na dowolny, jakkolwiek
związany z poruszaną na zajęciach problematyką, temat;
2. pisemna praca klasowa w formie samodzielnej interpretacji tekstu filozoficznego pod
kątem zawartej w nim argumentacji;
3. ćwiczenia pisemne wykonywane na lekcji;
4. krótkie prace kontrolne, tzw. kartkówki z 1-3 ostatnich tematów (mogą być
niezapowiedziane);
2. Formy ustne:
1. udział w dyskusji na lekcji;
2. krótka wypowiedź ustna (odpowiedź na pytania);
3. samodzielna praca domowa z wykorzystaniem dostępnych źródeł informacji
zaprezentowana

podczas

lekcji

(referat,

projekt,

prezentacja

multimedialna)

zaprezentowana na lekcji;
3. Postawy i zaangażowanie:
1. samodzielność i trud włożony w wykonywane zadania;
2. aktywność i zaangażowanie w pracę podczas lekcji;
3. przygotowanie do zajęć;
4. podejmowanie samodzielnych zadań np. wykonanie pracy semestralnej lub projektu na
wybrany temat;

5. osiągnięcia: udział w wydarzeniach (np. wykładach popularnonaukowych) lub
konkursach związanych z wiedzą filozoficzną (np. Olimpiadzie Filozoficznej);
C. Wymagania na poszczególne oceny
1. Ocena celująca. Uczeń:
1. spełnia warunki konieczne dla uzyskania oceny bardzo dobrej;
2. zgłębia literaturę filozoficzną oraz stosuje zdobytą w ten sposób wiedzę w różnych
sytuacjach problemowych;
3. samodzielnie rozwija zainteresowania o charakterze filozoficznym oraz samodzielnie
wyszukuje źródła wiedzy filozoficznej;
4. potrafi zainteresować swoją wiedzą innych uczniów np. dzieląc się swoimi
spostrzeżeniami w trakcie lekcji;
5. uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych;
6. argumentuje wnioski i spostrzeżenia, samodzielnie formułuje własne komentarze na
temat analizowanych tekstów bądź omawianych poglądów;
7. zaliczył prace pierwszej kategorii na ocenę sporadycznie dobrą i przede wszystkim
bardzo dobrą lub celującą;
2. Ocena bardzo dobra. Uczeń:
1. opanował wiedzę i umiejętności przekazywane w trakcie zajęć, potrafi się nimi posłużyć
samodzielnie i w sytuacjach problemowych;
2. analizuje i porównuje dane zawarte w różnych źródłach, a także samodzielnie je
interpretuje;
3. potrafi odnieść się do kilku odmiennych interpretacji danego problemu filozoficznego,
rozumie dlaczego możliwe są takie różnice;
4. aktywnie wykorzystuje swoją lekcję w trakcie lekcji;
5. operuje fachową terminologią filozoficzną i posługuje się poprawną polszczyzną w
mowie i piśmie;
6. poprawia prace klasowe w wyznaczonym terminie;
7. systematycznie prowadzi zeszyt;
8. zaliczył prace pierwszej kategorii na ocenę sporadycznie dostateczną i przede wszystkim
dobrą lub bardzo dobrą;
3. Ocena dobra. Uczeń:
1. oponował wiedzę i umiejętności przekazywane w trakcie zajęć, potrafi się nimi posłużyć
w sytuacjach typowych;
2. porównuje informacje w różnych źródłach i korzysta z nich ze zrozumieniem;

3. przeprowadza krytyczną analizę źródeł informacji;
4. samodzielnie dokonuje analizy i interpretacji tekstu filozoficznego pod kątem zawartej
w nim argumentacji;
5. wypowiedzi formułuje w sposób jasny i zrozumiały, stosując właściwą terminologię
filozoficzną;
6. wykazuje się aktywnością podczas zajęć lekcyjnych;
7. prowadzi systematycznie zeszyt;
8. zaliczył prace pierwszej kategorii na ocenę sporadycznie dopuszczającą i przede
wszystkim dostateczną lub dobrą;
4. Ocena dostateczna. Uczeń:
1. oponował wiedzę i umiejętności przekazywane w trakcie zajęć, ma jednak nieliczne
braki;
2. dokonuje analizy i interpretacji tekstu filozoficznego pod kątem zawartej w nim
argumentacji;
3. formułuje wypowiedzi, posługując się przy tym przynajmniej częściowo terminologią
filozoficzną;
4. wykazuje się chęcią aktywności podczas zajęć lekcyjnych;
5. prowadzi systematycznie zeszyt;
6. zaliczył prace pierwszej kategorii na ocenę dopuszczającą i/lub dostateczną;
5. Ocena dopuszczająca. Uczeń:
1. oponował wiedzę i umiejętności przekazywane w trakcie zajęć, ma jednak znaczne
braki;
2. rozpoznaje najważniejsze pojęcia filozoficzne oraz potrafi przynajmniej ogólnikowo
zarysować ich znaczenie;
3. odszukuje najważniejsze informacje w źródłach;
4. wypowiedzi o charakterze refleksji filozoficznej formułuje z pomocą nauczyciela;
5. prowadzi zeszyt;
6. zaliczył prace pierwszej kategorii na oceną dopuszczającą;
6. Ocena niedostateczna. Uczeń:
1. nie oponował wiedzy i umiejętności przekazywanych w trakcie zajęć;
2. nie rozpoznaje najważniejszych pojęć filozoficznych i nie potrafi nawet ogólnikowo
zarysować ich znaczenia;
3. nie interesuje się procesem dydaktycznym i nie uczestniczy w lekcji;
4. lekceważy obowiązki szkolne oraz aktywność innych uczniów nawet po namowach
nauczyciela;

5. wypowiedzi formułuje w sposób niejasny, nazbyt ogólnikowy, nie potrafi odwołać się do
konkretnych pojęć filozoficznych ani problemów;
6. nie stosuje podstawowej terminologii filozoficznej;
7. nie zaliczył prac pierwszej kategorii;
Punkt ostatni jest najważniejszy, z uwagi na to, że pozytywne oceny osiągnięte jako efekt
pozostałych zadań nie rekompensują braków w wiedzy.

D. Zasady ustalania oceny semestralnej i rocznej
1. Uwzględnianie wszystkich ocen cząstkowych wagowo wyznaczonych w Librusie, ale
nieobliczanie średniej arytmetycznej, co pozwala docenić zaangażowanie ucznia;
2. Różnicowanie ocen (największy udział ocen z prac pierwszej kategorii);
3. Zgodność zasad wystawiania oceny semestralnej i rocznej z Filozfii ze szkolnymi zasadami
oceniania;
4. W przypadku przejścia szkoły na zdalny tryb nauki, zajęcia z Filozofii będą realizowane w
formie on-line i/lub za pośrednictwem przesyłania zadań. Nieuzupełnienie zaległych zadań
skutkować będzie obniżeniem oceny.
III. Pomoc nauczyciela i informacje o postępach ucznia
Omówienie prac pierwszej kategorii ma miejsce lekcji, na której oddawane są sprawdzone prace.
Uczniowie na podstawie komentarza nauczyciela porównują swoje prace z tymi uwagami.
Sprawdzają, co zrobili dobrze, a co źle (co wymaga poprawy bądź uzupełnienia wiedzy). Czytają ze
zrozumieniem komentarze nauczyciela. Uczniowie, chcący dodatkowych wyjaśnień, mogą zwrócić
się do nauczyciela na zajęciach, po lekcji, w trakcie konsultacji lub za pomocą Librusa.
Bezpośrednia pomoc merytoryczna dla ucznia polega na wsparciu analizy tekstów lub analizy
poleceń zadanych w pracy. Pomoc może mieć postać wskazówek naprowadzających do właściwej
organizacji warsztatu pracy, czy też przypomnienia wyznaczników specyfiki nurtu filozoficznego.
Może być w formie dodatkowych zadań na konsultacjach lub w domu.
Podpis nauczyciela prowadzącego przedmiot

