
WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY DO PROGRAMU NAUCZANIA „SPOTKANIA Z FILOZOFIĄ” DLA LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO I TECHNIKUM 

 

Wymagania na ocenę wyższą obejmują również wymagania na ocenę niższą. 

Uczeń spełnia wszystkie wymagania niezbędne do uzyskania stopnia bardzo dobrego,  
a ponadto 

Numer i temat 
lekcji 

Wymagania konieczne 
(ocena dopuszczająca) 

Wymagania podstawowe 
(ocena dostateczna) 

Wymagania rozszerzające 
(ocena dobra) 

Wymagania dopełniające 
(ocena bardzo dobra) 

Wymagania wykraczające 
(ocena celująca) 

      
 Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 

1. Czym jest filo-
zofia? Definicja 
i działy filozofii 

• wyjaśnia pochodze-
nie nazwy „filozofia” 

• wymienia dziedziny 
filozofii 

• odróżnia pytania filo-
zoficzne od innych ro-
dzajów pytań 

 

• charakteryzuje zagad-
nienie bezinteresowno-
ści poznania filozoficz-
nego 

 

• podaje przykłady 
formułowanych 
w historii filozofii 
dylematów 
filozoficznych 

• samodzielnie formułuje 
pytania filozoficzne 

• proponuje własne wyja-
śnienie zagadnienia 
bezinteresowności po-
znania 

 • bierze udział w dysku-
sji na temat znaczenia 
filozofii w życiu czło-
wieka 

2. Myślenie filo-
zoficzne, po-
toczne, naukowe. 
Rodzaje myśle-
nia 

• wyjaśnia terminy: 
światopogląd, my-
śleniepotoczne, ide-
ologia, myśleniemi-
tyczne 

• wskazuje różnice mię-
dzy filozofią a religią, 
sztuką i nauką 

• charakteryzuje zjawisko 
konformizmu po-
znawczego 

• przytacza argumenty 
przeciw „czystemu my-
śleniu” 

• opisuje powiązania filo-
zofii i innych dziedzin 
życia człowieka 

• wskazuje na współcze-
sne przykłady obecności 
myślenia mitycznego 

• tworzy wypowiedź 
piętnującą lenistwo in-
telektualne 



3. Czy słowa coś 
znaczą? Elemen-
ty logicznej ana-
lizy wypowiedzi 

• opisuje funkcje wy-
powiedzi 

• wyjaśnia terminy: 
zdanie w sensie lo-
gicznym, sugestia, 
truizm, wypowiedź 
mętna 

• charakteryzuje przy-
czyny niejasności wy-
powiedzi 

• wyjaśnia podział na 
zdania syntetyczne 
i analityczne 

• podaje przykłady wy-
powiedzi zawierających 
sugestie i krytycznie je 
analizuje 

• podaje przykłady – inne 
niż omówione 
w podręczniku lub na 
lekcji – funkcji wypo-
wiedzi 

• przekształca wypowie-
dzi mętne w zdania w 
sensie logicznym 

• podaje własne przykła-
dy zdań analitycznych 
i syntetycznych (za-
równo prawdziwych, 
jak i fałszywych) 

• tworzy przykłady zadań 
zawierających paradoksy 

4. Co jest czym? 
Definiowanie 

• odróżnia definicje 
sprawozdawcze 
i projektujące 

• charakteryzuje bu-
dowę definicji kla-
sycznej 

• wymienia błędy defini-
cji sprawozdawczych 

• opisuje filozoficzną 
i praktyczną wartość de-
finiowania 

• charakteryzuje problemy 
związane z formułowa-
niem definicji realnych 

• podaje własne przykłady 
poszczególnych typów 
błędów w definiowaniu 

• nazywa i koryguje błę-
dy zawarte w defini-
cjach 

• świadomie tworzy defi-
nicje zawierające błędy 
i poddaje je dyskusji 

5. Jak wyrazić 
i uzasadnić swo-
je przekonania? 
Argumentacja 
i dyskusja jako 
narzędzia filozo-
ficzne 

• wymienia i omawia 
podane w podręczni-
ku rodzaje argumen-
tacji 

• podaje cechy dobrej 
dyskusji 

• charakteryzuje warunki 
akceptowalności 
omówionych argumen-
tacji 

• dokonuje krytyki argu-
mentacji nieracjonalnej 
i nieuczciwej 

• podaje inne niż omó-
wione w podręczniku 
lub na lekcji rodzaje ar-
gumentacji, zarówno 
uczciwej, jak i nie-
uczciwej 

• podaje przykłady wy-
powiedzi, które mogą 
zostać ocenione jako ar-
gumenty poprawne lub 
niepoprawne 

• uczestniczy w dyskusji 
merytorycznej 

• proponuje zagadnienia 
do dyskusji 

Powtórzenie wia-
domości z rozdzia-
łu I 

• wyjaśnia podstawo-
we pojęcia związane 
z myśleniem filozo-
ficznym 

• podaje przykłady za-
gadnień z zakresu po-
szczególnych dziedzin 
filozofii 

• omawia zróżnicowanie 
źródeł ludzkiej wiedzy 

• przedstawia relacje mię-
dzy historycznymi i kul-
turowymi źródłami filo-
zofii  

• konstruuje własne przy-
kłady poszczególnych 
typów argumentacji 

• wskazuje etyczne racje 
na rzecz racjonalnego 
argumentowania 



6. Czy światem 
rządzą zasady? 
Arché i początki 
filozofii 

• wyjaśnia określenie 
„filozofowie przyro-
dy” 

• omawia koncepcje 
arché u filozofów joń-
skich i Pitagorasa 

• wskazuje społeczny, 
kulturowy i geograficz-
ny kontekst kształtowa-
nia się pierwszych kon-
cepcji filozoficznych 

• podaje różne rozumienia 
wyrazów „natura” 
i „przyroda” 

• podaje argumenty na 
rzecz własnego rozu-
mienia arché 

• bierze udział w dyskusji 
na temat zasadności po-
szukiwania arché 

7. Lepsza jest 
zmienność czy 
stałość? Heraklit 
kontra Parmeni-
des 

• objaśnia koncepcje 
arché w filozofii He-
raklita i Parmenidesa 

• wskazuje na cechy 
bytu i niebytu w kon-
cepcji Parmenidesa 

• zestawia koncepcję 
procesualizmu White-
heada z koncepcją wa-
riabilizmu Heraklita 

• przytacza metodę re-
dukcji do absurdu 
i omawia „paradoks 
strzały” 

• wskazuje na wątki myśli 
Heraklita i Parmenidesa 
w filozofii Empedoklesa 

• przytacza przykłady 
zastosowania koncepcji 
wariabilizmu i statyzmu 
w myśleniu codziennym 

• tworzy wypowiedź 
będącą apologią kon-
cepcji wariabilizmu lub 
statyzmu 

• bierze udział w dyskusji 
na temat przewagi jed-
nego ze źródeł pozna-
nia: doświadczenia lub 
rozumu 

8. Świat składa się 
z atomów. Grecy 
i początki nauki 

• wymienia elementy 
koncepcji atomizmu 
u Demokryta 

• omawia różnice 
w pojmowaniu bytu 
przez Leucypa i ele-
atów 

• odtwarza losy koncepcji 
atomistycznej 
w filozofii i nauce 

• wskazuje cechy metody 
empirycznej 

• porównuje rozumienie 
atomu u Demokryta, 
w nauce nowożytnej 
i współczesnej 

• rozważa kwestię wol-
ności woli w świecie 
zdeterminowanym 
przez atomy 

9. Czy można 
poznać świat? 
Metoda Sokrate-
sa i idealizm Pla-
tona 

• rozróżnia określenia: 
wiedza subiektywna 
i wiedza obiektywna 

• określa cechy meto-
dy majeutycznej 

• przedstawia platońską 
krytykę postrzegania 
zmysłowego 

• wyjaśnia platońskie 
rozróżnienie na świat 
idei i świat rzeczy 

• charakteryzuje proces 
anamnezy jako podsta-
wę platońskiej teorii po-
znania 

• rekonstruuje polityczne 
przemiany w Atenach 
w V/IV w. p.n.e. jako tło 
dla filozofii Platona 

• wykazuje przekształce-
nia platońskiej teorii po-
znania względem filozo-
fii Sokratesa 

• przeprowadza rozmowę 
na dowolny temat za 
pomocą metody majeu-
tycznej 



10. Jak poznawać 
świat różnorod-
nych rzeczy? 
Realizm metafi-
zyczny Arystote-
lesa 

• opisuje koncepcję 
realizmu metafi-
zycznego 

• omawia arystotelesow-
ską krytykę teorii idei 

• wskazuje na Arystote-
lesa jako na myśliciela 
łączącego wiedzę filo-
zoficzną i naukową 

• charakteryzuje dualizm 
jako koncepcję filozo-
ficzną 

• wymienia rodzaje przy-
czyn i określa koncepcję 
celowości natury 

• wskazuje różnice między 
myślą Platona 
a Arystotelesa w kwestii 
teorii wiedzy i metafizyki 

• uzasadnia występowanie 
różnych dualizmów 
w systemie Arystotelesa 

• podaje argumenty prze-
ciw koncepcji celowo-
ści natury 

• omawia rodzaje przy-
czyn na przykładach in-
nych niż omawiane 
w podręczniku i na lekcji 

11. Ile waży wie-
dza? Filozofia 
a nauka nowo-
żytna 

• charakteryzuje mate-
rializm jako pogląd 
ontologiczny na tle 
innych koncepcji 

• rekonstruuje przemia-
ny pojęcia materii 
w filozofii i nauce no-
wożytnej 

• opisuje założenia 
i problemy materiali-
zmu mechanistycznego 
i naturalistycznego 

• wymienia postulaty 
empiryzmu i opisuje 
koncepcję idoli Bacona 

• wskazuje na różnice 
między dedukcją a in-
dukcją w dochodzeniu 
do wiedzy 

• wyjaśnia różnice między 
organiczną a mecha-
niczną wizją świata 
i społeczeństwa 

• omawia baconowskie 
typy idoli i podaje 
współczesne egzempli-
fikacje 

• tworzy wypowiedź na 
temat skutków stoso-
wania metody nauko-
wej w różnych dziedzi-
nach życia 

• podaje inne niż omó-
wione w podręczniku 
i na lekcji przykłady 
rozumowania deduk-
cyjnego i indukcyjnego 

12. Czy filozofia 
to tylko przypisy 
do Platona? Ide-
alizm platoński 
w późniejszych 
epokach 

• charakteryzuje 
idealizm jako system 
filozoficzny 

• rekonstruuje racjonali-
styczne wątki w filozo-
fii Kartezjusza 

• omawia napięcie mię-
dzy wątpieniem 
a poszukiwaniem pew-
ności w koncepcji Kar-
tezjusza 

• wyjaśnia stwierdzenie 
Berkeleya „Istnieć to 
być postrzeganym” na 
tle jego poglądów 

• przedstawia koncepcję 
rozwoju Ducha Abso-
lutnego u Hegla i jego 
fazy 

• dokonuje syntezy roz-
woju idealizmu w filo-
zofii nowożytnej 

• samodzielnie interpretu-
je stwierdzenie Berke-
leya „Istnieć to być po-
strzeganym” 
w odniesieniu do wy-
branych przemian kultu-
ry współczesnej 

 

• tworzy wypowiedź na 
temat przemian wybra-
nego elementu życia 
społecznego, które od-
noszą się do faz rozwo-
ju Ducha Absolutnego 



13. Czy w ogóle 
możemy coś 
wiedzieć? Scep-
tycyzm, czyli 
o wątpieniu 

• określa tło powstania 
filozofii sceptycznej 

• zestawia poglądy 
sceptyków oraz Pla-
tona i Arystotelesa 
na naturę poznania 

• charakteryzuje „posta-
wę sceptyczną” Pyrro-
na i Sekstusa Empiry-
ka oraz porównuje ją 
ze sceptycyzmem 
Montaigne’a 

• przedstawia sceptyczną 
krytykę wnioskowania 
logicznego 

• samodzielnie podaje 
przykłady krytycznych 
sądów na temat możli-
wości poznania zmy-
słowego, empirycznego 
i racjonalnego 

• wskazuje na związek 
sceptycznej teorii po-
znania i etyki 

• tworzy wypowiedź 
porównującą scepty-
cyzm Kartezjusza 
i Montaigne’a 

Powtórzenie wia-
domości z rozdzia-
łu II 

• opisuje przemiany 
poglądów w kwestii 
poszukiwania arché 
przez filozofów sta-
rożytnych 

• porównuje typy ide-
alizmów 

• zestawia idealizm, 
realizm i sceptycyzm 
jako koncepcje ontolo-
giczne i teoriopoznaw-
cze 

• przeprowadza krytykę 
poglądów Demokryta 
z perspektywy filozofii 
Platona 

• wyjaśnia znaczenie 
wczesnych filozofów 
greckich dla rozwoju 
wielkich systemów filo-
zoficznych Platona 
i Arystotelesa 

• wskazuje wątki ideali-
styczne, realistyczne 
i sceptyczne obecne we 
współczesnej kulturze 

•  przeprowadza krytykę 
poglądów Platona 
z perspektywy filozofii 
Demokryta 

14. Wiedza 
o człowieku. 
Zwrot etyczny 
w filozofii staro-
żytnej 

• opisuje podział du-
szy w filozofii pla-
tońskiej 

• charakteryzuje kon-
cepcje intelektualizmu 
etycznego Sokratesa 
i jego przemiany 
u Platona 

• omawia znaczenie so-
kratejskich haseł „po-
znaj samego siebie” 
oraz „wiem, że nic nie 
wiem” na tle wiedzy 
uzyskanej 
z poprzednich części 
podręcznika, szczegól-
nie filozofii jońskiej i 
sceptycyzmu 

• podaje inne niż omó-
wione w podręczniku 
i na lekcji przykłady ab-
solutyzmu moralnego 

• formułuje wypowiedź 
o znaczeniu obrazu 
śmierci Sokratesa dla 
filozofii platońskiej 

• samodzielnie tworzy 
wypowiedź na temat 
„Dlaczego ludzie czy-
nią zło?” 



15. Gdzie znajduje 
się złoty środek? 
Szczęśliwe życie 
według Arystote-
lesa 

• wyjaśnia koncepcję 
eudajmonizmu 

• charakteryzuje po-
dział dóbr w etyce 
Arystotelesa 

• opisuje warunki cno-
tliwego życia w kon-
cepcji Arystotelesa 
i wymienia rodzaje 
cnót 

• przedstawia zasadę 
„złotego środka” jako 
podstawę cnót etycz-
nych 

• podaje przykłady użycia 
wyrazów „szczęście” 
i „dobro” zaczerpnięte 
ze współczesnego życia 
społecznego 

• analizuje różnicę 
w pojmowaniu dobra 
przez Platona i Arystote-
lesa 

• uzasadnia, dlaczego 
tylko działania dobro-
wolne są podstawą do 
formułowania ocen 
etycznych 

16. Przyjemność 
czy spokój? 
Filozofia życia 
według 
epikurejczyków 
i stoików 

• charakteryzuje etykę 
hedonistyczną na tle 
koncepcji filozoficz-
nych Epikura 

• rozróżnia rodzaje 
przyjemności w ety-
ce hedonistycznej  

• wymienia typy 
dzielności według 
stoików 

• wymienia rodzaje lę-
ków – przeszkód na 
drodze do szczęścia 

• wskazuje następców 
etyki epikurejskiej 
i stoickiej 

• omawia stoicką koncep-
cję szczęścia i zestawia ją 
z koncepcją epikurejską 

• przedstawia warunki 
apatii jako stanu du-
chowej równowagi 

• podaje możliwe nega-
tywne konsekwencje 
stanu apatii w rozumie-
niu stoików 

• tworzy wypowiedź na 
temat relacji między 
spokojem a szczęściem 

• inicjuje dyskusję na 
temat sensu cierpienia 

Powtórzenie wia-
domości z rozdzia-
łu III 

• wymienia główne 
nurty etyki starożyt-
nej 

• omawia różnice i po-
dobieństwa między 
etyką Arystotelesa 
i stoików 

• omawia w wybranych 
koncepcjach etycznych 
prowadzące do nie-
szczęśliwego życia 

• porównuje poglądy na 
udział emocji i rozumu 
w życiu człowieka 
w wybranych koncep-
cjach etycznych 

• wykazuje i opisuje róż-
nice etyczne między 
konsekwencjalizmem 
a deontologizmem oraz 
ich następstwa 

• tworzy wypowiedź na 
temat ograniczeń abso-
lutyzmu moralnego ja-
ko koncepcji etycznej 



17. Co to znaczy, 
że coś ma war-
tość? Wprowa-
dzenie do aksjo-
logii 

• omawia zakres ak-
sjologii jako działu 
filozofii 

• wymienia sposoby 
istnienia wartości 

• przedstawia ogólną 
definicję wartości 
i podział na wartości 
pozytywne i negatyw-
ne oraz wartości dekla-
rowane i realizowane 

• przytacza poglądy Sche-
lera i Ingardena na hie-
rarchię wartości 

• omawia poglądy na 
temat celowości warto-
ści 

• podaje przykłady hierar-
chii wartości, które 
funkcjonują w jego oto-
czeniu lub w społeczeń-
stwie 

• przytacza sposoby ro-
zumienia wyrażenia 
„wartość” z dziedzin 
wiedzy innych niż filo-
zofia 

• tworzy wypowiedź, 
w której argumentuje 
za relatywizmem lub 
absolutyzmem aksjolo-
gicznym 

18. Co możemy 
wiedzieć o bo-
gach? Filozofia 
a religia 

• wyjaśnia znaczenie 
terminów: dogmat, 
antropomorfizm, pan-
teizm, ateizm, deizm 

• omawia krytykę 
politeizmu 
w filozofii Platona 
i Arystotelesa 

• przytacza argumenty 
za istnieniem Boga 
według Tomasza 
z Akwinu 

• określa związek mię-
dzy filozofią Platona 
i Arystotelesa a filozo-
fią myślicieli chrześci-
jańskich (Augustyn 
Aureliusz i Tomasz 
z Akwinu) 

• objaśnia poglądy na 
naturę Boga w koncep-
cjach Kartezjusza, Ber-
keleya i Kanta 

• opisuje relacje między 
politeizmem, monote-
izmem oraz panteizmem 

• przedstawia rozmaitość 
związków między reli-
gią a filozofią 

• dokonuje próby krytyki 
argumentów na istnienie 
Boga przedstawionych 
przez Tomasza z Akwi-
nu 

• bierze udział w dyskusji 
na temat znaczenia re-
ligii w życiu człowieka 

19. Czy piękno 
jest w oku pa-
trzącego? Naro-
dziny estetyki 

• wyjaśnia znaczenie 
terminów: estetyka, 
kalokagatia 

• omawia koncepcję 
piękna według Pla-
tona i Plotyna 

• przedstawia argumenty 
na rzecz koncepcji 
piękna obiektywnego 

• przedstawia argumenty 
na rzecz koncepcji 
piękna subiektywnego 

• wskazuje na teorię este-
tyczną Kanta jako spo-
sób pogodzenia koncep-
cji piękna subiektywne-
go i obiektywnego 

• określa rolę myślenia 
matematycznego w kon-
cepcji piękna obiektyw-
nego 

• podaje przykłady dzieł 
artystycznych, które 
zrywają z Wielką Teorią 
Piękna i podkreślają rolę 
indywidualnego geniu-
szu artysty 

• formułuje i uzasadnia 
swoje stanowisko 
w sporze między pięk-
nem obiektywnym 
a subiektywnym 

 



20. Czy to jest 
sztuka? Pojęcie 
sztuki na prze-
strzeni wieków 

• przedstawia rozu-
mienie sztuki jako 
téchnē 

• wyjaśnia znaczenie 
terminów: sztuka-
maniczna, sztukiwy-
zwolone, sztukime-
chaniczne, sztuki-
piękne, katharsis, 
mimesis, performan-
ce, happening, sztu-
kaabstrakcyjna 

• wymienia platońskie 
zarzuty wobec sztuki 

• rekonstruuje koncepcję 
sztuki w filozofii Ary-
stotelesa 

• omawia dylematy filo-
zoficzne związane 
z umiejscowieniem po-
ezji wśród innych sztuk 

• podaje argumenty my-
ślicieli nowożytnych na 
rzecz zaliczenia dzieła 
artysty w ramy sztuki 

• podaje argumenty sfor-
mułowane w ramach 
awangardy z pierwszej 
poł. XX w. kwestionu-
jące sposoby uznawania 
dzieła artysty za dzieło 
sztuki 

• argumentuje na rzecz 
wybranej przez siebie 
koncepcji sztuki 

• podaje i analizuje inne 
niż zawarte w podręcz-
niku przykłady dzieł, 
które mogą reprezento-
wać omówione koncep-
cje sztuki 

• bierze udział w dysku-
sji na temat dzieł, 
dzięki którym współ-
czesny człowiek prze-
żywa katharsis 

Powtórzenie wia-
domości z rozdzia-
łu IV 

• omawia podstawowe 
kryteria wartościo-
wania 

• charakteryzuje rela-
cje między filozofią 
a religią 

• odtwarza spór między 
subiektywistami 
a obiektywistami 
w kwestii piękna 

• porównuje koncepcję 
sztuki według Arystote-
lesa z ujęciem innych 
filozofów 

• wskazuje na związek 
estetyki z innymi 
dziedzinami życia 
w koncepcjach 
wybranych filozofów 

• dokonuje oceny dzieła 
sztuki z perspektywy 
wybranej koncepcji filo-
zoficznej 

• argumentuje na rzecz 
istnienia lub nieistnie-
nia boga 

 
NAUCZANIE DWUJĘZYCZNE 
 
OCENA CELUJĄCA 
Uczeń w sposób swobodny używa terminów i pojęć filozoficznych, prezentuje i rozpoznaje kierunki i szkoły filozoficzne, pracuje z tekstem źródłowym,  
w którym potrafi wskazać kierunki i stanowiska filozoficzne, nie popełnia błędów logicznych, samodzielnie i krytycznie podejmuje problemy filozoficzne, 
prezentuje własne stanowisko w poznanych zagadnieniach filozoficznych,  uczestniczy w dyskusjach. 
Uczeń zna pojęcia wymagane w programie nauczania. Poza podręcznikiem przynajmniej sporadycznie korzysta z innych źródeł informacji dla poszerzenia 
swojej wiedzy i umiejętności filozoficznych.  W pełni rozumie sens autentycznych przekazów różnego rodzaju. Potrafi  bezbłędnie wskazać, wyselekcjono-
wać i uporządkować informacje w przekazach. Potrafi bezbłędnie przetworzyć usłyszane informacje z uwzględnieniem zmiany stylu i formy. 
Posługuje się wyłącznie językiem angielskim. 



 
OCENA BARDZO DOBRA 
 
Uczeń zna fakty i pojęcia wymagane w programie nauczania. Uczeń w sposób swobodny używa terminów i pojęć filozoficznych, prezentuje i rozpoznaje 
kierunki i szkoły filozoficzne, pracuje z tekstem źródłowym- rozpoznaje stanowiska filozoficzne,  nie popełnia błędów logicznych, dyskutuje i samodzielnie 
stawia tezy. Potrafi,  ukierunkowany przez nauczyciela (wskazówka, prosta podpowiedź),  dokonać  podstawowej analizy przeczytanego tekstu źródłowego.  
Uczeń potrafi zrozumieć ogólny sens autentycznych przekazów różnego rodzaju, wskazać,wyselekcjonować i uporządkować informacje szczegółowe w prze-
kazach słownych, przetworzyć usłyszane informacje z uwzględnieniem zmiany stylu i formy,określić intencje autora, określić rodzaj tekstu. Uczeń posługuje 
się płynnie językiem angielskim. 
 
 
OCENA DOBRA 
 
Uczeń zna podstawowe pojęcia i fakty dotyczące materiału objętego programem nauczania. Posługuje się terminami filozoficznymi, stawia pytania do tekstów 
źródłowych, zabiera głos w dyskusjach. Dla kryteriów tej oceny dopuszcza się możliwość drobnych błędów i „usterek”. Pod kierunkiem nauczyciela uczeń 
potrafi dokonać analizy tekstu źródłowego i odpowiedzieć na związane z nim proste pytania. Odróżnia informację źródłową od informacji zawartej 
w podręczniku.  Uczeń w większości rozumie ogólny sens autentycznych przekazów różnego rodzaju, z drobnymi uchybieniami wskazuje, selekcjonuje i po-
rządkuje informacje szczegółowe w przekazach słownych, dość dobrze radzi sobie z przetwarzaniem usłyszanych informacji z uwzględnieniem zmiany stylu i 
formy, w większości przypadków potrafi określić intencje autora, w większości przypadków potrafi określić rodzaj tekstu. Uczeń posługuje się językiem an-
gielskim. 
 
 
OCENA DOSTATECZNA 
 
Uczeń zna  terminy i pojęcia filozoficzne omawiane na lekcjach, rozpoznaje kierunki filozoficzne na podstawie tekstu źródłowego, zabiera głos w dyskusjach, 
z pomocą nauczyciela stawia pytania do tekstu źródłowego Uczeń zna co najmniej 51%  materiału objętego  w programemnauczania.   Ze zrozumiałych 
względów 51% to określenie częściowo umowne i elastyczne, tym niemniej jest oczywiste, że trudności w odpowiedzi na zadawane pytania i niemożność 
rozwiązywania stawianych przed uczniem problemów skutkuje  niższą oceną. Uczeń jest w stanie dokonać podstawowej analizy i syntezy faktów pod kierun-
kiem nauczyciela. Po przeczytaniu tekstu źródłowego i uzyskaniu dodatkowych informacji jest w stanie odpowiedzieć na najprostsze pytania dotyczące prze-
czytanego tekstu. Uczeń potrafi potrafi częściowo wychwycić ogólny sens autentycznych przekazów różnego rodzaju, ma pewne trudności ze wskaza-
niem,wyselekcjonowaniem i porządkowaniem informacji szczegółowych w przekazach słownych, ma pewne trudności z przetwarzaniem usłyszanych infor-
macji z uwzględnieniem zmiany stylu i formy, czasem potrafi określić intencje autora, czasem potrafi określić rodzaj tekstu.  Uczeń posługuje się prostym 
słownictwem w języku angielskim.  
 
 



 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA 

Uczeń zna terminy i pojęcia filozoficzne, z pomocą nauczyciela poprawnie wykonuje zadania, rozpoznaje kierunki i stanowiska, nie bierze udziału w dysku-
sjach. Uczeń musi znać przynajmniej 41%  materiałuobjetego  programem materiału, , z zastrzeżeniem umowności procentowego określenia tego zakresu.  
Dla tej oceny nie jest wymagana umiejętność analizy i syntezy. Uczeń może też nie odróżniać tekstu źródłowego od komentarza. Uczeń zna słownictwo z 
omawianych działów. Uczeń ma duże trudności z samodzielnym wychwyceniem ogólnego sensu autentycznych przekazów różnego rodzaju, na ogół nie po-
trafi wskazywać , selekcjonować i porządkować informacji szczegółowych w przekazach słownych, nie potrafi przetwarzać usłyszanych informacji z 
uwzględnieniem zmiany stylu,formy, rzadko potrafi określić intencje autora, rzadko potrafi określić rodzaj tekstu. Posługuje się bardzo prostym słownictwem 
w języku angielskim,  zna jednak podstawowe słownictwo z omawianych działów. 

 

OCENA NIEDOSTATECZNA 

Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń nie jest w stanie opanować podstaw materiału zawartego w programie nauczania. Nie wykazuje 
żadnych starań mających na celu poprawę własnych umiejętności i wiedzy.  Uczeń nie  potrafi samodzielnie wychwycić ogólnego sensu autentycznych prze-
kazów różnego rodzaju, nie potrafi wskazać ,wyselekcjonować i porządkować informacji szczegółowych w przekazach słownych, nie rozumie sensu  usłysza-
nych informacji, nie potrafi przetwarzać usłyszanych informacji  z uwzględnieniem zmiany stylu i formy, nie potrafi określić intencji autora, nie potrafi okre-
ślić rodzaju tekstu. Uczeń nie potrafi formułować nawet prostych wypowiedzi w języku angielskim, zarówno w formie  pisemnej, jak i ustnej. Uczeń posługu-
je się jedynie językiem ojczystym. 

 

 

 

 
 
 
 


