
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FILOZOFII

Zasady opracowane na podstawie :   
● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych  
● Rozporządzenie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie nowej podstawy programowej kształcenia 
ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz dwuletniej 
branżowej szkoły II stopnia.  
● Zasadami wewnątrzszkolnego systemu oceniania Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków 
i Marynarzy  

Osiągnięcia uczniów, szczególnie te, które wykraczają poza poziom podstawowy, wymagają oceny
indywidualnej, uwzględniającej profil klasy, możliwości i zainteresowania uczniów, przede 
wszystkim zaś –wzięcia pod uwagę zaangażowania, rozwoju i postępów danej osoby. Warto 
również zaplanować projekt edukacyjny realizowany grupowo jako podsumowanie semestru. Może 
to być, na przykład, przygotowanie debaty na zadany temat.
Przy ocenianiu można wykorzystać podane kryteria, odnoszące się do sześciostopniowej skali ocen 
(przy czym wymagania na ocenę wyższą obejmują również wymagania na ocenę niższą):

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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,

5. 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.

6. 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.
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ZASADY OCENIANIA Z FILOZOFII -  NAUCZANIE ZDALNE 

Zasady oceniania i sposób monitorowania postępów, weryfikacji wiedzy i umiejętności ucznia : 

1. Nauczyciel ma obowiązek monitorowania postępy uczniów w nauce zdalnej.

2. Nauczyciel określa sposób sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz decyduje, które zadanie 
będzie podlegało ocenie.

3. Monitorowanie i weryfikowanie wiedzy może być dokonywane za pomocą testów, quizów, 
poleceń, prac umieszczonych na platformie edukacyjnej google, classroom lub w postaci 
samodzielnej, udokumentowanej w sposób określony przez nauczyciela pracy w domu, ze 
szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów, poziomu kompetencji 
informatycznych oraz dostępności posiadanego sprzętu służącego komunikowaniu.



4. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów 
umieszczonych w Internecie, np. na platformie edukacyjnej, lub poprosić o samodzielne wykonanie 
pracy w domu i udokumentowanie jej np. w postaci zdjęcia przesłanego drogą elektroniczną (librus, 
mail szkolny lub google classroom).
5. Nauczyciel archiwizuje prace domowe poszczególnych uczniów i przechowuje je do wglądu. 
Prace pisemne, karty pracy oraz zdjęcia wykonanych prac są przechowywane przez nauczyciela
w specjalnie utworzonym do tego celu folderze.

6. Wszystkie prace, które nauczyciel zlecił uczniom jako obowiązkowe, podlegają ocenie.

7. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie zdalnego 
nauczania w sposób i w terminie ustalonym przez nauczyciela. Zasady poprawy oceny, w tym 
oceny z testu sprawdzającego są opisane w Statucie Szkoły, w  Przedmiotowych Zasadach 
Oceniania z filozofii.

8. Informacja na temat przeprowadzania testów sprawdzających wiedzę powinna być umieszczona 
odpowiednio wcześniej. Należy określić datę i godzinę rozpoczęcia testu oraz przewidywany czas 
na jego wykonanie.

9. Uczeń, który nie weźmie udziału w teście sprawdzającym wiedzę (kartkówka, sprawdzian), jest 
zobowiązany do napisania testu w terminie dodatkowym, ustalonym przez nauczyciela.

10. Oceny uzyskane podczas nauczania zdalnego są dostępne w Librusie.

Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość: 

1. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości 
psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej.

2. Jeżeli uczeń/rodzic nie przekaże wykonanej pracy w ustalonym przez nauczyciela terminie, 
otrzymuje wpis w Librusie z odpowiednim komentarzem.

3. Jeżeli nauczyciel ma pewność i dowody na nie samodzielnie wykonaną pracę, otrzymuje za to 
zadanie ocenę niedostateczną.

4. Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek technicznych, 
w jaki sposób zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać wykonane.

5. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, 
określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane w sposób 
prawidłowy lub zawiera błędy.

6. W czasie pracy zdalnej  nauczyciele ustalają oceny bieżące za wykonywane zadania,
w szczególności za:
- pracę domową (prace pisemne, karty pracy, zdjęcie wykonanej pracy, nagrania,  itp.), 
- udział i aktywność w lekcjach online,
- inne prace, np.: referaty, prezentacje,  itp.,
- rozwiązywanie testów,
- odpowiedź ustną.
Uczniowie przesyłają odpowiedzi w sposób określony przez nauczyciela (librus, google classroom 
lub mail szkolny). 



7. W czasie pracy zdalnej nauczyciele mogą dokonywać okresowej kontroli wiedzy i umiejętności 
uczniów. Uczniowie przesyłają rozwiązane narzędzia kontroli w sposób określony przez 
nauczyciela (google classroom, mail szkolny lub librus).


