
Przedmiotowy System Oceniania 

z filozofii 

w  Zespole Szkół Technicznych nr 1 

w Kłodzku 

 

I . Obowiązki ucznia: 

1. Uczeń jest zobowiązany do posiadania na każdej lekcji zeszytu ( w kratkę, 60 kart.) 

oraz podręcznika. 

2. Uczeń jest zobowiązany do aktywnego uczestnictwa w lekcji – słuchania, 

sporządzania notatek, rozmowy z nauczycielem, wykonywani poleceń nauczyciela itp. 

3. Uczeń jest zobowiązany do systematycznego wykonywania zadań domowych 

4. Obowiązkiem ucznia jest zgłoszenie braku zadania domowego nauczycielowi, który 

odnotowuje ten fakt w dzienniku znakiem np. Tym samym znakiem odnotowuje 

nieprzygotowanie do lekcji 

5. W semestrze uczeń może zgłosić jedno nieprzygotowanie 

II. Ocenianie ucznia 

Ocenie podlegają: 

1. Prace pisemne: 

a) Sprawdzian – zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem, obejmujący 

określony przez nauczyciela zakres materiału, waga 3, 

b) kartkówka  - wypowiedź obejmująca zagadnienia z 3 ostatnich tematów, waga 2 

c) czytanie tekstu filozoficznego ze zrozumieniem – waga 2 

d) zadania domowe – waga 1 

e) referaty – waga 1 

 

2. Wypowiedzi ustne: 

a) Odpowiedzi na lekcji – waga 2 

b) Samodzielne prowadzenie elementów lekcji – waga 2 

c) Aktywność – waga 1 



d) Samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace np. prezentacje multimedialne, 

waga 1 

e) Przygotowanie do uczestnictwa w lekcji ( posiadanie zeszytu, podręcznika) waga 1 

 

3. Przyporządkowanie uzyskanych przez ucznia punktów ocenom szkolny jest 

następujące 

30% - 49% - dopuszczający 

50% - 74% - dostateczny 

75% - 89% - dobry 

90% - 99% - bardzo dobry 

100% - celujący 

4. Kartkówki punktowane są i oceniane według kryteriów, które określa nauczyciel w 

sposób indywidualny. 

5. Odmowa odpowiedzi ustnej jest równoznaczna z oceną niedostateczną  

6. Ucieczka ucznia ze sprawdzianu lub kartkówki traktowana jest jako odmowa 

odpowiedzi i równoznaczna z wystawieniem oceny niedostatecznej 

7. Uczeń może poprawić każdą ocenę w terminie do dwóch tygodni od momentu 

wpisania jej do dziennika 

8. Dopuszcza się stosowanie następujących skrótów dzienniku lekcyjnym 

np. – uczeń nieprzygotowany 

bz – brak zadania 

nb-  uczeń nie pisał zadania 

9. Nauczyciel zobowiązany jest do wystawienia  każdemu uczniowi minimum 3 ocen w 

semestrze. 

10. Nauczyciel ma obowiązek podać oceny ze sprawdzianu do wiadomości uczniów 

terminie do 2 tygodni od dnia jego napisania ( wyjątkiem będą święta, nieobecność  

nauczyciela lub sytuacja losowa, która to przesunie ten termin) 

11. Każda ocena ma swoją wagę, dlatego też ustalając ocenę końcową różnicujemy 

znaczenie ocen cząstkowych. 


