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1. Głównym celem zajęć z filozofii jest wprowadzenie uczniów w myślenie filozoficzne  

na bazie filozofii starożytnej Grecji i Rzymu, zwracając uwagę nie tyle na historię 

filozofii, co na problemy filozoficzne oraz proces kształtowania tożsamość kulturowej.  

W ramach zajęć uczeń zdobywa wiedzę z zakresu historii filozofii oraz różnych działów 

filozofii, rozwija umiejętności składające się na kulturę logiczną oraz formułowania  

i rozwiązywania określonych problemów filozoficznych.  Uczeń rozumie kluczowe 

problemy filozoficzne, zapoznaje się z ich głównymi rozwiązaniami oraz doskonali 

umiejętności rozpatrywania zastanych argumentów na ich rzecz. Uczeń również rozwija 

umiejętność interpretowania podanych fragmentów klasycznych tekstów źródłowych 

oraz odnoszenia ich do współczesności. Edukacja filozoficzna nie wyczerpuje się jedynie 

w przestrzeni teoretycznej, ale także kształci wrażliwość na problemy filozoficzne oraz 

rozwija umiejętność krytycznego myślenia i dyskusji. 

 

2. Oceny w klasyfikacji rocznej i końcowej są ustalane na podstawie uzyskanych przez 

ucznia ocen cząstkowych z uwzględnieniem wysiłku wkładanego przez ucznia  

w wywiązywanie się z obowiązków wynikających z wyjątkowej sytuacji, w której znalazł 

się uczeń w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa, z którego pochodzi.  

 

3. Przy ocenianiu nauczyciel stosuje różne formy i metody sprawdzania wiedzy oraz 

umiejętności ucznia, przy zastosowaniu różnorodnych narzędzi, ze szczególnym 

uwzględnieniem: 

- odpowiedzi ustnych; 

- indywidualnych projektów edukacyjnych oraz referatów;  

- projektów edukacyjnych realizowanych w grupach zadaniowych;  

- innych prac wykonywanych w zespołach;  

- prac domowych;  

- aktywności ucznia w czasie lekcji.  
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4. Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące progi procentowe:  

- ocena celująca (6): powyżej 95%,   

- ocena bardzo dobra (5): 85% – 95%;  

- ocena dobra (4): 70% – 84%;  

- ocena dostateczna (3): 50% – 69%;  

- ocena dopuszczająca (2): 31% – 49%;  

- ocena niedostateczna (1): poniżej 30%  

 

5. Poza ocenianiem wiedzy i umiejętności ucznia, nauczyciel w ocenianiu bieżącym 

powinien zwracać szczególną uwagę na zaangażowanie ucznia w pracę na lekcji, jego 

frekwencję oraz stosowanie języka polskiego w mowie i piśmie. 

 

6. Na ocenę śródroczną i roczną składa się ocena poziomu wiedzy, umiejętności, 

zaangażowania. Nie jest ona średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

 

 

 

 

 

 

 


