
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  Z FILOZOFII
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE

I. Obszary podlegające obserwacji i ocenie: 

1. Znajomość treści nauczania, w tym: pojęć filozoficznych, przedstawicieli określonych poglądów        
i szkół filozoficznych, ich dorobku i wpływu na filozofię i kulturę, a także ich wzajemnych relacji             
i powiązań (w tym z innymi gałęziami wiedzy). Weryfikowana na podstawie: sprawdzianów ( po 
skończeniu dużego działu tematycznego), prac domowych, odpowiedzi ustnych  i/lub kartkówek 
(sporadycznie, w sytuacji gdy zaistnieje taka potrzeba) 
2. Aktywność ucznia: udział w dyskusjach i pracach grupowych, zaangażowanie − samodzielne 
stawianie pytań i szukanie rozwiązań problemów filozoficznych, korygowanie własnych i cudzych 
błędów logicznych, przemyślana i poprawna argumentacja. 
Weryfikowane na podstawie: obserwacji i oceny bieżącej pracy na zajęciach. 
Dodatkowej ocenie może podlegać angażowanie się ucznia w inicjatywy wykraczające poza obowiązki 
szkolne, w tym w szczególności konkursy i olimpiady przedmiotowe, rozszerzanie wiadomości w oparciu
o dodatkowe źródła informacji, udział w debatach, panelach dyskusyjnych, konferencjach i innych 
wydarzeniach naukowych dotyczących przedmiotu.
3. Kreatywność i samodzielność podczas pisania sprawdzianów, kartkówek, wykonywania prac 
indywidualnych i analizy materiałów źródłowych, wyszukiwanie i korzystanie ze źródeł, pogłębiona 
analiza tekstów filozoficznych, komponowanie dłuższej pracy pisemnej.
4.  Obowiązkowość i systematyczność – np. staranne prowadzenie zeszytu, notatek, odrabianie prac 
domowych.

II. Zasady oceniania:
1.  Na początku roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z zakresem wymagań programowych oraz 
systemem oceniania na lekcjach filozofii.
2. Obowiązkiem ucznia jest posiadanie podręcznika (jeden na ławkę) i zeszytu przedmiotowego oraz 
samodzielne robienie notatek na każdej lekcji (są one świadectwem pracy na zajęciach, a ponadto 
stanowią cenną pomoc w powtarzaniu materiału.
3. Bieżące ocenianie obejmuje: dłuższe formy pracy pisemnej (sprawdziany), krótkie formy pisemne 
(kartkówki), odpowiedzi ustne. Oceniana jest także aktywność ucznia na lekcjach, prace domowe, udział 
w konkursach i olimpiadach.
4. Dłuższe formy pisemne (sprawdziany) obejmują większą część materiału /dział lub kilka działów/. 

5. Sprawdziany w ciągu semestru będą przeprowadzane 2-3 razy.

6. Sprawdziany są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać z całą klasą, to 
powinien to uczynić w terminie uzgodnionym przez nauczyciela. Ponowne nie przystąpienie do 
sprawdzianu w ustalonym terminie kończy się wpisaniem oceny niedostatecznej do dziennika. 

7. Nauczyciel podaje termin sprawdzianu z tygodniowym wyprzedzeniem. 

8. Kartkówki mogą obejmować materiał nauczania z trzech ostatnich lekcji (nie muszą być wcześniej 
zapowiadane). 

9. Nauczycielowi przysługuje czas 2 tygodni na sprawdzenie prac pisemnych. 



10. Ocena ze sprawdzianu może być poprawiona /jednokrotnie/ przez ucznia w terminie 2 tygodni od 
oddania pracy klasowej w sposób i w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

11. Jeżeli uczeń w czasie sprawdzianu lub kartkówki korzysta z niedozwolonych materiałów, 
elektronicznych nośników danych, podpowiedzi kolegów nauczyciel ma prawo postawić ocenę 
niedostateczną oraz może nie wyrazić zgody na poprawę oceny. 

12. Za aktywność uczeń otrzymuje plusy, szczególnie za częsty (merytoryczny) udział w dyskusji             
i zadaniach w ramach poruszanych na danej jednostce lekcyjnej zagadnień, przygotowywanie zadań 
domowych w wyróżniający się sposób czy realizowanie dodatkowych zadań dla chętnych
Stosuje się następujący przelicznik plusów: + ++ = 4, ++ + + = 5 
13. Uczeń otrzymuje minusy za: niepełną pracę domową, niewykonywanie poleceń i zadań podczas 
lekcji, brak podręcznika (cztery minusy = ocena niedostateczna); 
14. Nieuzasadnione rozmowy na lekcji będą traktowane jako zgłoszenie się ucznia do odpowiedzi na 
ocenę, podczas której uczeń może być zapytany z materiału obejmującego treści kształcenia aktualnie 
omawiane.
15. Prace domowe zadawane będą z tygodniowym wyprzedzeniem. 
16. Za brak pracy domowej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
17. Za niesamodzielne prace domowe, sprawdziany, kartkówki (plagiaty) uczeń otrzymuje ocenę 
niedostateczną. 
18. Uczeń ma prawo do  jednego nieprzygotowania w ciągu semestru bez podania powodu.
19. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji może być nieklasyfikowany. 
20. Materiał z lekcji, na których uczeń był nieobecny ( w tym także prace domowe, sprawdziany i 
kartkówki), uczeń musi zaliczyć po uzgodnieniu z nauczycielem terminu i formy zaliczenia (chyba że 
nauczyciel zdecyduje inaczej).
21. W ciągu semestru uczeń powinien zdobyć przynajmniej 3 oceny w semestrze (w miarę możliwości z 
różnych form oceniania). 

22. Oceny klasyfikacyjne semestralne oraz końcowe ustala nauczyciel przedmiotu biorąc pod uwagę 
wszystkie oceny cząstkowe, a w przypadku oceny końcowej (rocznej) również ocenę semestralną. 

23. W ocenie prac pisemnych ustala się procentowy wskaźnik przeliczenia punktacji pracy na daną ocenę:
poniżej 30% - ocena niedostateczna 
31% - 40-% - ocena dopuszczająca 
41% - 60% - ocena dostateczna 
61% - 80% - ocena dobra 
81% - 100% - ocena bardzo dobra 
jeżeli wiadomości wykraczają poza program - ocena celująca. 
24. Nauczyciel zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany wskaźnika przeliczenia punktacji. 

25. Uczeń może otrzymać dodatkowe oceny za wykonane prace nadobowiązkowe, które mogą wpłynąć 
na podwyższenie oceny śródrocznej.
26. Uczeń ma prawo do egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego, których szczegółowe procedury określa 
statut szkoły i ZWO. 



III. Wymagania na poszczególne oceny:

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                        
argumenty 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. 
• bierze udział w konkursach przedmiotowych, w debatach, panelach dyskusyjnych, 
konferencjach i innych wydarzeniach naukowych dotyczących przedmiotu.

IV. Sposoby dostosowań metod i form pracy oraz wymagań wobec uczniów o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych: 
Nauczyciel dostosowuje metody i formy pracy oraz wymagania edukacyjne wobec uczniów   specjalnych
potrzebach edukacyjnych zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej lub orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. 
a) Wobec ucznia z dysleksją rozwojową stosuje się: 
- w miarę potrzeb wydłużanie czasu na pracę pisemną, - w miarę potrzeb podchodzenie do ucznia w 
trakcie samodzielnej pracy w celu udzielania dodatkowej pomocy, wyjaśnień, 
- unikanie głośnego czytania przez ucznia przy całej klasie, 
- kontrolowanie stopnia zrozumienia samodzielnie przeczytanych przez ucznia poleceń - szczególnie 
podczas sprawdzianów, 
- przekazywanie informacji zwrotnej na temat postępów ucznia, 
- umożliwienie dokończenia w domu niektórych prac wykonywanych na lekcjach,
- umożliwienie wykonywania prac domowych w formie wydruku komputerowego (na prośbę ucznia),
- nieuwzględnianie w ocenie pracy zapisu (grafia, ortografia i interpunkcja);
b) Wobec ucznia z dysgrafią stosuje się: 
- nieuwzględnianie w ocenie pracy zapisu (grafia, ortografia i interpunkcja),
- w przypadku braku czytelności pracy umożliwienie uczniowi ponownego napisania nieczytelnych 
fragmentów w czasie uzgodnionym z nauczycielem,
- umożliwienie wykonywania prac domowych w formie wydruku komputerowego (na prośbę ucznia); 
c) Wobec ucznia z dysortografią stosuje się: 
- nieuwzględnianie w ocenie pracy zapisu (grafia, ortografia i interpunkcja),
- stałe odwoływanie się do znajomości zasad ortografii i interpunkcji; 



d) W pozostałych przypadkach (np. ADHD, zespół Aspergera) postępuje się: 
- zgodnie z indywidualnymi zaleceniami poradni pedagogiczno-psychologicznej;

Sprawy nieuregulowane niniejszymi PZO rozstrzygane będą w oparciu o przepisy ZWO. 
                                                                                                                                     
                                                                                                                                               G. Bogdalin


