
                                PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 
                                                        Z FILOZOFII
                                           dla liceum ogólnokształcącego i technikum
                                     Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
                                                              w Solcu Kujawskim
     
     Przedstawione zasady są zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z 22 lutego 2019r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 
przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, oraz są zgodne ze szkolnymi 
zasadami oceniania w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim.

I Cele oceniania.
Celem oceniania z filozofii jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotu w 
klasach pierwszych.
Przedmiotem oceniania są:

1. wiadomości,
2. umiejętności,
3. postawa wyrażająca się w:

a) aktywności,
b) umiejętności pracy w grupie,
c) staranności wykonywania zadań,
d) samodzielności w pracy,
e) obowiązkowości.

II Osiągnięcia podlegające sprawdzaniu i ocenianiu.

1. Na ocenę dopuszczającą uczeń:
– wyjaśnia znaczenie nazwy „filozofia”
– wymienia dziedziny filozofii
– wyjaśnia terminy: światopogląd, myślenie potoczne, ideologia, myślenie 

mityczne, zdanie w sensie logicznym, sugestia, truizm, wypowiedź mętna, 
dogmat, antropomorfizm, panteizm, deizm, ateizm, estetyka, kalokagatia, sztuka 
nomiczna, sztuki wyzwolone, katharsis, mimesis, performance, happening, 
sztuka abstrakcyjna

– opisuje funkcje wypowiedzi
– odróżnia definicje sprawozdawcze i projektujące
– charakteryzuje budowę definicji klasycznej
– wymienia i omawia podane w podręczniku rodzaje argumentacji
– podaje cechy dobrej dyskusji
– wyjaśnia określenie „filozofowie przyrody”
– objaśnia koncepcje arche w filozofii Heraklita i Parmenidasa
– wymienia elementy koncepcji atomizmu u Demokryta
– rozróżnia określenia: wiedza obiektywna i wiedza subiektywna
– określa cechy metody majeutycznej
– opisuje koncepcję realizmu metafizycznego
– charakteryzuje materializm jako pogląd ontologiczny na tle innych koncepcji
– charakteryzuje idealizm jako system filozoficzny
– określa tło powstania filozofii sceptycznej
– zestawia poglądy sceptyków oraz Platona i Arystotelesa na naturę poznania



– opisuje podział duszy w filozofii platońskiej
– wyjaśnia koncepcję eudajmonizmu
– charakteryzuje podział dóbr w etyce Arystotelesa
– charakteryzuje etykę hedonistyczną na tle koncepcji filozoficznych Epikura
– rozróżnia rodzaje przyjemności w etyce hedonistycznej
– wymienia typy dzielności według stoików
– omawia zakres aksjologii jako działu filozofii
– wymienia sposoby istnienia wartości
– omawia krytykę politeizmu w filozofii Platona i Arystotelesa
-     omawia koncepcję piękna według Platona i Plotyna
-     przedstawia rozumienie sztuki jako techne

               
                   2. Na ocenę dostateczną uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą i ponadto:

-  odróżnia pytania filozoficzne od innych rodzajów pytań
-  wskazuje różnice między filozofią a religią, sztuką i nauką     
-  charakteryzuje przyczyny niejasności wypowiedzi
-  wyjaśnia podział na zdania syntetyczne i analityczne
-  wymienia błędy definicji sprawozdawczych
-  omawia koncepcje arche u filozofów jońskich i Pitagorasa
-  wskazuje na cechy bytu i niebytu w koncepcji Parmenidasa
-  zestawia koncepcję procesualizmu Whiteheada z koncepcją werbalizmu Heraklita
-  omawia różnice w pojmowaniu bytu przez Leucypa i eleatów
-  przedstawia platońską krytykę postrzegania zmysłowego
-  wyjaśnia platońskie rozróżnienie na świat idei i rzeczy
-  omawia arystotelesowską krytykę teorii idei
-  wskazuje Arystotelesa jako na myśliciela łączącego wiedzę filozoficzną                
   i naukową
-  rekonstruuje przemiany pojęcia materii w filozofii i nauce nowożytnej
-  opisuje założenia i problemy materializmu mechanistycznego i naturalistycznego
-  rekonstruuje realistyczne wątki w filozofii Kartezjusza
-  charakteryzuje „postawę sceptyczną” Pyrrona i Sekstusa Empiryka oraz porównuje 
    ją ze sceptycyzmem Montaigne'a
-  charakteryzuje koncepcje intelektualizmu etycznego Sokratesa i jego przemiany
   u Platona
-  opisuje warunki cnotliwego życia w koncepcji Arystotelesa i wymienia rodzaje
   cnót
-  wymienia rodzaje lęków , przeszkód na drodze do szczęścia
-  wskazuje następców etyki epikurejskiej i stoickiej
-  przedstawia ogólną definicję wartości i podział na wartości pozytywne 
    i negatywne oraz wartości deklarowane i realizowane
-  przytacza argumenty za istnieniem Boga według św. Tomasza z Akwinu
-  określa związek między filozofią Platona, Arystotelesa a filozofią chrześcijańską
-  przedstawia argumenty na rzecz koncepcji piękna obiektywnego i subiektywnego
-  wymienia platońskie zarzuty wobec sztuki
-  rekonstruuje koncepcję sztuki w filozofii Arystotelesa



3. Na ocenę dobrą uczeń uczeń potrafi to, co na ocenę dostateczną i ponadto:
                    

– charakteryzuje zagadnienie bezinteresowności poznania filozoficznego
– charakteryzuje zjawisko konformizmu poznawczego
– przytacza argumenty przeciw „czystemu myśleniu”
– podaje przykłady wypowiedzi zawierających sugestie i krytycznie je analizuje
– opisuje filozoficzną i praktyczną wartość definiowania
– dokonuje krytyki argumentacji nieracjonalnej i nieuczciwej
– wskazuje społeczny, kulturowy i geograficzny kontekst kształtowania się 

pierwszych koncepcji filozoficznych
– podaje różne rozumienia wyrazów „natura” i „przyroda”
– przytacza metodę redukcji do absurdu i omawia „paradoks strzały”
– wskazuje na wątki myśli Heraklita i Parmenidasa w filozofii Empedoklesa
– odtwarza losy koncepcji atomistycznej w filozofii i nauce
– wskazuje cechy metody empirycznej
– charakteryzuje proces anamnezy jako podstawę platońskiej teorii poznania
– charakteryzuje dualizm jako koncepcję filozoficzną
– wymienia rodzaje przyczyn i określa koncepcję celowości natury
– wymienia postulaty empiryzmu i opisuje koncepcję idoli Bacona
– wskazuje na różnice między dedukcją a indukcją w dochodzeniu do wiedzy
– omawia napięcie między wątpieniem a poszukiwaniem pewności w koncepcji

Kartezjusza
– wyjaśnia stwierdzenie Berkeleya: „Istnieć to być postrzeganym” na tle jego 

poglądów
– przedstawia koncepcję rozwoju Ducha Absolutnego u Hegla i jego fazy
– przedstawia sceptyczną krytykę wnioskowania logicznego
– omawia znaczenie sokratejskich haseł: „poznaj samego siebie”, „wiem, że nic 

nie wiem” na tle wiedzy uzyskanej z poprzednich części podręcznika, 
szczególnie filozofii jońskiej i sceptycyzmu

– przedstawia zasadę „złotego środka” jako podstawę cnót etycznych
– omawia stoicką koncepcję szczęścia i zestawia ją z koncepcją epikurejską
– przedstawia warunki apatii jako stanu duchowej równowagi
– przytacza poglądy Ingardena i Schelera na hierarchię wartości
– objaśnia poglądy na naturę Boga Kartezjusza, Berkeleya i Kanta jako sposób

pogodzenia koncepcji piękna subiektywnego i obiektywnego
– omawia dylematy filozoficzne związane z umiejscowieniem poezji wśród innych

sztuk
– podaje argumenty myślicieli nowożytnych na rzecz zaliczenia dzieła artysty 

w ramy sztuki
– podaje argumenty sformułowane  w ramach awangardy XX w. kwestionujące

sposoby uznawania dzieła artysty za dzieło sztuki



4. Na ocenę bardzo dobrą, uczeń potrafi to, co na ocenę dobrą i ponadto:

-  podaje przykłady dylematów filozoficznych
-  opisuje powiązania filozofii i innych dziedzin życia człowieka
-  wskazuje na współczesne przykłady obecności myślenia mitycznego
-  podaje inne niż w podręczniku przykłady funkcji wypowiedzi
-  przekształca wypowiedzenie mętne w zdanie w sensie logicznym
-  charakteryzuje problemy związane z formułowaniem definicji realnych
-  podaje inne niż w podręczniku przykłady argumentacji uczciwej 

                                 i nieuczciwej
                  -  podaje własne przykłady poszczególnych typów błędów w definiowaniu

-  podaje przykłady wypowiedzi, które mogą zostać ocenione jako argumenty 
                                 poprawne i niepoprawne 
                              -  podaje argumenty na rzecz własnego rozumienia arche
                              -  przytacza przykłady zastosowania koncepcji wariabilizmu i statyzmu
                                 w myśleniu codziennym
                              -  porównuje rozumienie atomu u Demokryta, w nauce nowożytnej 
                                 i współczesnej
                              -  rekonstruuje polityczne przemiany w Atenach w V/IV w. p.n.e. jako tło dla
                                 filozofii Platona

-  wykazuje przekształcenia platońskiej teorii poznania względem filozofii            
-  wskazuje różnice między myślą Platona a Arystotelesa w kwestii teorii
   wiedzy i metafizyki
-  uzasadnia występowanie różnych dualizmów w systemie Arystotelesa
-  wyjaśnia różnice między organiczną a mechaniczną wizją świata

                  -  omawia baconowskie typy idoli i podaje współczesne egzemplifikacje
                  -  dokonuje syntezy rozwoju idealizmu w filozofii nowożytnej

                              -  samodzielnie interpretuje stwierdzenie Berkeleya: „Istnieć to być
                                  postrzeganym” w odniesieniu do wybranych przemian kultury współczesnej
                              -  samodzielnie podaje przykłady krytycznych sądów na temat możliwości

                     poznania zmysłowego, empirycznego i racjonalnego
-  wskazuje na związek sceptycznej teorii poznania  i etyki
-  wyjaśnia znaczenie wczesnych filozofów greckich dla rozwoju wielkich

         systemów filozoficznych Platona i Arystotelesa
      -  wskazuje wątki idealistyczne, realistyczne i sceptyczne obecne we 
         współczesnej kulturze

                              -  podaje inne niż w podręczniku przykłady absolutyzmu moralnego
            -  formułuje wypowiedź o znaczeniu obrazu śmierci Sokratesa dla filozofii
               platońskiej
            -  analizuje różnicę w pojmowaniu dobra przez Platona i Arystotelesa
            -  podaje możliwe negatywne konsekwencje stanu apatii w rozumieniu stoików
            -  porównuje poglądy na udział emocji i rozumu w życiu człowieka w wybranych
               koncepcjach etycznych
            -  wykazuje i opisuje różnice etyczne między konsekwencjalizmem
                a deontologizmem oraz ich następstwa
            -  podaje przykłady hierarchii wartości, które funkcjonują w jego otoczeniu
            -  przytacza sposoby rozumienia słowa „wartość” z dziedzin innych niż



                                  filozofia
                               -  przedstawia rozmaitość związków między religią a filozofią
                               -  dokonuje próby krytyki argumentów Tomasza z Akwinu na istnienie Boga

             -  określa rolę myślenia matematycznego w koncepcji piękna obiektywnego
             -  podaje przykłady dzieł artystycznych, które zrywają z Wielką Teorią Piękna
                i podkreślają rolę Indywidualnego geniuszu artysty
             -  argumentuje na rzecz wybranej przez siebie koncepcji sztuki
             -  podaje i analizuje inne niż w podręczniku przykłady dzieł, które mogą
                reprezentować omawiane koncepcje sztuki
    
        5.  Na ocenę celującą uczeń potrafi to, co na ocenę bardzo dobrą i ponadto:
 
             - samodzielnie formułuje pytania filozoficzne
             -  proponuje własne wyjaśnienie zagadnienia bezinteresowności poznania
             -  bierze udział w dyskusji na temat znaczenia filozofii w życiu człowieka
             -  tworzy wypowiedź piętnującą lenistwo intelektualne
             -  podaje własne przykłady zadań syntetycznych i analitycznych
             -  tworzy samodzielnie przykłady zdań zawierających paradoksy
             -  nazywa i koryguje błędy zawarte w definicjach
             -  świadomie tworzy definicje zawierające błędy i poddaje je dyskusji
             -  wskazuje etyczne racje na rzecz racjonalnego argumentowania
             -  bierze udział na temat zasadności poszukiwania arche
             -  tworzy wypowiedź będącą apologią koncepcji wariabilizmu lub statyzmu
             -  rozważa kwestię wolności woli w świecie zdeterminowanym przez
                atomy
             -  przeprowadza rozmowę na dowolny temat za pomocą metody majeutycznej
             -  podaje argumenty przeciw celowości natury
             -  tworzy wypowiedź na temat skutków stosowania metody naukowej
                w różnych dziedzinach życia
             -  podaje inne niż omawiane w podręczniku i na lekcji przykłady rozumienia
                dedukcyjnego i indukcyjnego
             -  tworzy wypowiedź na temat przemian wybranego elementu życia 
                społecznego, które odnoszą się do faz rozwoju Ducha Absolutnego
             -  tworzy wypowiedź porównującą sceptycyzm Kartezjusza i Montaigne'a
             -  samodzielnie tworzy wypowiedź na temat: „Dlaczego ludzie czynią zło?”
             -  uzasadnia, dlaczego tylko działania dobrowolne są podstawą do 
                formułowania ocen etycznych
             -  tworzy wypowiedź na temat relacji między spokojem a szczęściem
             -  inicjuje rozmowę na temat sensu cierpienia
             -  tworzy wypowiedź, w której argumentuje za relatywizmem lub 
                absolutyzmem 
             -  bierze udział w dyskusji na temat znaczenia religii w życiu człowieka
             -  formułuje i uzasadnia swoje stanowisko między pięknem obiektywnym
                a subiektywnym
             -  bierze udział w dyskusji na temat dzieł, dzięki którym współczesny
                człowiek przeżywa katharsis
            
             
                
            



 III Metody sprawdzania osiągnięć.

       1.  Uczeń otrzymuje oceny za:
           
        a) sprawdziany
        b) testy 
        c) odpowiedź ustną
        d) analizę i interpretację tekstów źródłowych
        e) zadania domowe
        f) kartkówki
        g) aktywność

 IV Skale stosowane w sprawdzaniu i ocenianiu.

      Poszczególne oceny z filozofii mają różną wartość.
1. Najważniejsze są oceny ze sprawdzianów i testów.
2. Następnie ważna jest analiza i interpretacja tekstów źródłowych oraz odpowiedzi ustne.
3. Kolejno bierze się pod uwagę kartkówki, zadania domowe i aktywność.

 V Sposób ustalania oceny śródrocznej i rocznej.
    
            1.  Ocenę śródroczną ustala się z ocen otrzymanych w pierwszym semestrze. Ocenę roczną
                 ustala się w pierwszej kolejności z ocen cząstkowych w drugim semestrze i oceny
                 śródrocznej.
            2.  Ocenę śródroczną nauczyciel wystawia na podstawie minimum 3 ocen cząstkowych,
                 zróżnicowanych merytorycznie.
            3.  Uczeń nie ma możliwości poprawy oceny wystawionej tuż przed klasyfikacji.

 VI  Wewnątrzprzedmiotowe  zasady oceniania PZO (w oparciu o WO).

1. Sprawdziany i testy zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem
i oceniane w ciągu dwóch tygodni szkolnych. Niedotrzymanie terminu ze strony
nauczyciela skutkuje możliwością rezygnacji ucznia ze stawianej oceny.

2. Kartkówki pozwalające na bieżąco ocenić stopień przyswojenia materiału mogą
być przeprowadzone bez zapowiedzi, a ich liczba w ciągu dnia nie jest ograniczona.
Kartkówka powinna być oceniona w ciągu tygodnia.

3. Znaki „+” są zamieniane na oceny. Pięć znaków „+” jest równoznaczne stopniowi
bardzo dobremu.

4. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie do zajęć dwa razy w ciągu
semestru ( nie dotyczy wcześniej zapowiedzianych sprawdzianów, testów ). Brak
zeszytu, podręcznika lub innych materiałów, które należało przygotować do zajęć,
również traktowane jest jako nieprzygotowanie do zajęć.

5. Brak zadania domowego i notatki z lekcji jest równoznaczne z otrzymaniem oceny
niedostatecznej, jeżeli uczeń przed lekcją nie zgłosił nieprzygotowania.

6. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie i teście - 
nauczyciel ma prawo do sprawdzenia wiedzy na kolejnej lekcji.

7. Dopuszcza się stosowanie „+” i „-” w ocenianiu bieżącym.
8. Na okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się pisemnych prac domowych,

wyjątek stanowią klasy maturalne.



 VII Poprawianie niekorzystnych wyników.
       

1. Uczeń nieobecny na sprawdzianie lub teście ma prawo do ich napisania w terminie
nie później niż 2 tygodnie od pierwszej wyznaczonej daty.

2. Ocenę niedostateczną ze sprawdzianu lub testu podsumowującego dział, uczeń 
ma prawo poprawić w ciągu dwóch tygodni. Przy ustalaniu oceny śródrocznej
i rocznej uwzględnia się obie oceny.

3. Oceny niedostateczne z odpowiedzi ustnej, uczeń może poprawić w terminie
2 tygodni. Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej ustala się obie oceny.

4. Nauczyciel ma prawo nie zgodzić się na poprawę oceny niedostatecznej otrzymanej
przez ucznia w wyniku niesamodzielnej pracy.

5. Uczeń po przebiegu kilkudniowej choroby ma obowiązek w ciągu tygodnia 
uzupełnić  wiadomości.  Nie  zwalnia  to  ucznia  z  bieżącego  przygotowania  się  do 
zajęć w tym okresie.

6. Jeżeli  uczeń  w  wyniku  klasyfikacji  śródrocznej  uzyskał  ocenę  niedostateczną, 
zobowiązany jest do jej poprawienia, najpóźniej do dwóch miesięcy po zakończeniu 
pierwszego  semestru.  Może  wówczas  uzyskać  ocenę  dopuszczającą,  osiągając 
minimum 60% wymaganego poziomu. Nauczyciel przedmiotu, w formie pisemnej, 
określa kierunki działań oraz terminy, którym uczeń musi się podporządkować, aby 
uzyskać poprawę oceny. Ze względu na to, że ocena końcoworoczna jest oceną za 
cały rok szkolny, uczeń, który nie poprawił niedostatecznej oceny za I semestr, nie 
może uzyskać pozytywnej oceny na koniec roku szkolnego.

7. Nauczyciel,  którego uczeń będzie zdawał  egzamin klasyfikacyjny,  ma obowiązek 
przygotować dla ucznia zakres materiału obowiązującego na egzaminie. Natomiast 
uczeń ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela po przygotowany zakres materiału.

8. Uczeń, który uzyskał z egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczną ocenę roczną ma 
prawo do zdawania egzaminu poprawkowego.

      9.   Uczeń po wystawieniu oceny przewidywanej, może ją poprawić. Ma obowiązek 
            wykazać się wiedzą i umiejętnościami z wyższego poziomu wymagań.

 VIII Sposoby gromadzenia informacji o osiągnięciach i postępach uczniów.
                    

1. Arkusze ocen.
2. Zapis w dzienniku lekcyjnym.
3. Teczka nauczyciela z ocenionymi pracami.

 IX Sposoby informowania uczniów, rodziców lub opiekunów o osiągnięciach, postępach
       i zagrożeniach.

 1. Informowanie ucznia o ocenach:
   a) bezpośrednio po odpowiedzi ustnej, 
   b) prace pisemne – recenzja pracy,
   c) testy, sprawdziany – uzyskane punkty (cząstkowe i suma punktów),
   d) miesiąc przed wystawieniem oceny śródrocznej i rocznej o ewentualnym zagrożeniu oceną
       niedostateczną
   e) na tydzień przed radą klasyfikacyjną o ocenie śródrocznej i rocznej,
   f) indywidualne rozmowy z uczniem na temat jego osiągnięć z przedmiotu,
  g) o każdej ocenie wraz z podaniem uzasadnienia na wyraźne życzenie ucznia lub jego
      rodziców, prawnych opiek€nów,
 2. Informowanie rodziców (opiekunów) o ocenach: 



a)  zebrania rodzicielskie,
b) „drzwi otwarte”,
c)  indywidualne rozmowy z rodzicami  .
d)  dostęp do dziennika elektronicznego

 X Sposoby ewaluacji PZO.

     a) ankiety
     b) obserwacje nauczyciela, wnioski
     c) uwagi dyrektora
 

 XI Przeliczanie ocen wg skali procentowej.

 
Metody dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca

testy, 
sprawdziany, 
kartkówki....- 
wiedza 
merytoryczna

40% - %54% 55% - 74% 75% - 89% 90% - 100% 100% 
i powyżej


