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Przedmiotowe Zasady Oceniania z filozofii w Liceum 

Ogólnokształcącym nr 38 im. Stanisława Kostki Potockiego 

w Warszawie 

Rok szkolny 2022/2023 

 

 

Procentowe kryteria oceniania sprawdzianu 

ocena    punkty   

 celująca   100% - 95%  

 bardzo dobra   94% - 86%  

 dobra   85% - 75%  

 dostateczna   74% - 51%  

 dopuszczająca   50% - 35%  

 niedostateczna    0 %- 34 %  

➢ każdy sprawdzian powinien zostać zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem, 

➢ każdy uczeń powinien otrzymać zakres materiału, 

➢ termin sprawdzianu należy zapisać w terminarzu e- dziennika, 

➢ w przypadku nieobecności uczeń ma możliwość napisania sprawdzianu w terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela, 

➢ poprawa sprawdzianów pisemnych jest dobrowolna i powinna odbywać się w ciągu 2 tygodni 

od otrzymania oceny po uzgodnieniu terminu z nauczycielem. Poprawić można każdą ocenę z 

wyjątkiem oceny bardzo dobrej.  

➢ Uczeń, który ściąga na sprawdzianie nie będzie miał możliwości poprawy danej pracy 

pisemnej. 

 

Procentowe kryteria oceniania kartkówki 

➢ kartkówka nie musi być zapowiedziana, 

➢ swym zakresem nie powinna przekraczać 2/3 lekcji; może także dotyczyć jednego 

zagadnienia, 

➢ uczeń nie może poprawiać oceny z kartkówki 

ocena    punkty   

 celująca   100% - 95%  

 bardzo dobra   94% - 86%  

 dobra   85% - 75%  

 dostateczna   74% - 51%  

 dopuszczająca   50% - 35%  

 niedostateczna    0 %- 34 %  
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Poziom opanowania wiadomości i umiejętności ucznia w stosunku do wymagań edukacyjnych 

(bieżące oceny) określa się wg sześciostopniowej skali; 

1) stopień celujący ................. 6 

2) stopień bardzo dobry ......... 5 

3) stopień dobry ..................... 4 

4) stopień dostateczny ........... 3 

5) stopień dopuszczający ....... 2 

6) stopień niedostateczny ...... 1

Kryteria oceniania 

Ocena celująca – uczeń: 

– stosuje adekwatną i poprawną terminologię filozoficzną,  

– prezentuje poznane kierunki, postaci i stanowiska filozoficzne,  

– rekonstruuje i wyjaśnia argumentację zawartą w materiałach źródłowych, 

– pracuje z zaangażowaniem podczas zajęć i w czasie samodzielnej pracy w domu, 

– podejmuje samodzielną krytykę stanowisk filozoficznych, 

– określa i broni własnego stanowiska w odniesieniu do poznanych wiadomości,  

– poprawnie formułuje argumentację i nie popełnia błędów logicznych,  

– uczestniczy w dodatkowych inicjatywach: konkursach, olimpiadach, warsztatach. 

 

Ocena bardzo dobra – uczeń: 

– stosuje poprawną terminologię filozoficzną,  

– prezentuje poznane kierunki, postaci i stanowiska filozoficzne,  

– rekonstruuje argumentację zawartą w materiałach źródłowych, 

– pracuje z zaangażowaniem podczas zajęć i w czasie samodzielnej pracy w domu, 

– prezentuje krytyczne uwagi oraz stawia trafne pytania do materiałów źródłowych, 

– określa i broni własnego stanowiska w odniesieniu do poznanych wiadomości,  

– poprawnie formułuje argumentację i nie popełnia błędów logicznych. 

 

Ocena dobra – uczeń: 

– zna terminologię filozoficzną i stosuje niektóre pojęcia,  

– odwołuje się do poznanych kierunków, postaci i stanowisk filozoficznych,  

– rekonstruuje argumentację zawartą w materiałach źródłowych, 

– pracuje aktywnie podczas zajęć i w czasie samodzielnej pracy w domu, 

– stawia pytania do materiałów źródłowych, 

– określa własne stanowisko w odniesieniu do poznanych wiadomości,  

– formułuje argumentację i popełnia nieliczne błędy logiczne. 

 

Ocena dostateczna – uczeń: 

– zna terminologię filozoficzną,  

– rozpoznaje kierunki, postaci i stanowiska filozoficzne,  

– rozpoznaje stanowiska filozoficzne w materiałach źródłowych, 

– pracuje podczas zajęć i wykonuje zadania domowe, 

– stawia pytania do materiałów źródłowych,  

– nie popełnia znacznych błędów logicznych podczas wypowiedzi ustnych i pisemnych. 

 

Ocena dopuszczająca – uczeń: 
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– zna podstawowe pojęcia filozoficzne i logiczne,  

– rozpoznaje najważniejsze kierunki, postaci i stanowiska filozoficzne,  

– rekonstruuje główne tezy zawarte w materiałach źródłowych, 

– pracuje podczas zajęć (niekiedy w asyście nauczyciela) i wykonuje zadania domowe. 

Ocena niedostateczna: uczeń nie spełnia warunków przewidzianych na ocenę dopuszczającą. 

Poza powyższymi ocenami stosowane są również „plusy” ; głównie za aktywność na lekcji i niektóre prace 

domowe, oraz „minusy” za nieprzygotowanie do lekcji, brak pracy domowej lub niepodjęcie działań 

obowiązkowych poleconych przez nauczyciela (trzy „plusy” stanowią ocenę bardzo dobrą, zaś trzy „minusy”- 

ocenę niedostateczną). 

Sprawdziany i kartkówki są gromadzone przez nauczyciela. 

Jak poprawić ocenę roczną? 

Uczeń ma możliwość uzyskania oceny rocznej wyższej niż ocena przewidywana pod następującymi 

warunkami: poprawa ocen cząstkowych z prac pisemnych, napisanie sprawdzianu wiedzy z całego roku. 
 

Uwagi końcowe: 

Pozostałe postanowienia regulują Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania. 


