
 

Przedmiotowy system oceniania  - FILOZOFIA  gimnazjum 

  
1. Bieżącej kontroli i ocenie podlegają: 

 

- odpowiedzi ustne (dotyczą trzech ostatnich tematów lekcyjnych) 

- sprawdziany pisemne (dotyczą trzech ostatnich tematów lekcyjnych) 

- zadania domowe 

- aktywność na lekcji 

- prezentowanie własnego zdania, argumentowanie, uzasadnianie własnych poglądów 

- referaty pisemne lub ustne na zadany wcześniej temat. 
 

2. Uczeń może uzyskać dodatkowe oceny za udział w konkursach i olimpiadach 

przedmiotowych, za samodzielnie przygotowane wystąpienia dotyczące wybranych 

problemów filozoficznych, za wykazanie się wiedzą zdobytą w oparciu o lekturę dzieł 

filozoficznych. 
 

3. Po omówieniu większej grupy zagadnień – działów programowych przeprowadzone 

będzie ocenianie sumujące w formie pisemnych prac kontrolnych. O ich terminie 

uczniowie będą informowani z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

 

4. Na lekcjach filozofii dużą wagę przypisuje się zaangażowaniu ucznia i jego aktywności 

podczas zajęć. Dlatego ważnym kryterium ewaluacyjnym będzie, oprócz znajomości 

treści nauczania, również umiejętność jasnego wypowiadania się, uzasadniania 

własnych poglądów, spokojnego słuchania ich krytyki i rzeczowej odpowiedzi na tę 

krytykę. 

 

5.  Ogólne wymagania edukacyjne: 
 

 

Poziom wymagań 

(ocena) 
Wymagania programowe 

wymagania 

konieczne  

(ocena 

dopuszczająca) 

uczeń:  

- rozumie, na czym polega filozofia, jakie pytania stawia, z jakich dyscyplin się składa 

- zna niektóre poglądy filozoficzne 

- rozumie treść wybranych problemów filozoficznych, rozstrzygnięć i cudzej 

argumentacji 

wymagania 

podstawowe 

(ocena dostateczna) 

uczeń spełnił wymagania konieczne, a ponadto: 

- zna podstawowe pojęcia filozoficzne 

- zna wybrane nurty, kierunki i szkoły filozoficzne 

wymagania 

rozszerzające 

(ocena dobra) 

uczeń spełnił wymagania podstawowe, a ponadto: 

- samodzielnie wypowiada się, formułuje i uzasadnia własne poglądy, spokojnie słucha 

ich krytyki i rzeczowo odpowiada na tę krytykę  

wymagania 

dopełniające 

(ocena bardzo 

dobra) 

uczeń spełnił wymagania rozszerzające, a ponadto: 

- rzeczowo, konstruktywnie dyskutuje w celu wspólnego ustalenia prawdy 

- logicznie myśli, dostrzega oraz bezstronnie rozważa i rozstrzyga problemy 

- podejmuje refleksję nad sobą i nad otaczającą rzeczywistością 

wymagania 

wykraczające 

(ocena celująca) 

uczeń spełnił wymagania dopełniające, a ponadto: 

- szczególnie interesuje się określoną dziedziną filozofii, samodzielnie dociera do 

różnych źródeł informacji, studiuje literaturę filozoficzną 

- uczestniczy i odnosi sukcesy w konkursach i zawodach z filozofii 

 

 


