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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  

Z RELIGII 

Ocenie podlegają: 

1. Pisemne prace kontrolne, testy, sprawdziany obejmujące więcej niż trzy jednostki lekcyjne, 
zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, sprawdzane przez nauczyciela do 
dwóch tygodni. 

Ponadto kartkówki; zakres ich materiału powinien obejmować nie więcej niż trzy jednostki 
lekcyjne lub  materiał podstawowy. Nie muszą być zapowiedziane . 

Pisemne prace kontrolne są do wglądu uczniów i rodziców na każde ich żądanie. 

Prace pisemne  będą oceniane w skali punktowej przeliczanej na oceny w skali 1 - 6  

w następujący sposób:  

                     99%  - 100%   celujący  

                      89%  - 98%    bardzo dobry 

                      73%  - 88%    dobry 

                      50%  - 72%    dostateczny 

                      35%  - 49%    dopuszczający 

                      0%    -  34%   niedostateczny 

(w przypadku uczniów z opinią PPP stopień trudności zadań jest dostosowany do zapisów 
zawartych w opinii) 

Uczeń, który nie pisał sprawdzianu oraz uczeń, który chciałby poprawić z niego ocenę, może 
zaliczyć materiał w ciągu miesiąca w czasie i formie uzgodnionej z nauczycielem. 

 2. Odpowiedzi ustne z zakresu trzech ostatnich lekcji oraz z „Małego Katechizmu”.  

3. Aktywność:  
● wypowiedzi w trakcie lekcji, podczas dyskusji, powtórzenia materiału, itp., 

praca w grupie 
 Uczeń może otrzymać tzw. plusy - za pięć plusów uczeń otrzymuje ocenę cząstkową bardzo 
dobry. 
4. Zaangażowanie w lekcję:  
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● przygotowanie do zajęć (przynoszenie zeszytu i podręcznika, kart pracy), 
koncentracja na wykonywanych zadaniach, postawa w czasie modlitwy, 
wykonywanie notatek w zeszycie, itp. 

Uczeń może otrzymać minusy – za pięć minusów otrzymuje ocenę niedostateczną. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie pracuje na lekcji, rażąco odmawia 
wykonania poleceń. 
5. Działalność dodatkowa - zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie rekolekcji 
szkolnych, przedstawień, projektów z religii, działania pozalekcyjne, zaangażowanie przy 
parafii.  

6.  Prace domowe - krótkoterminowe (z lekcji na lekcję) lub długoterminowe, obowiązkowe 
oraz dodatkowe (dla chętnych). 

Przy ocenie pracy będą brane pod uwagę następujące kryteria: zawartość merytoryczna, 
samodzielność, staranność wykonania, wykorzystanie różnych źródeł informacji. 

7. Zeszyt: sprawdzany podczas odpowiedzi i według decyzji nauczyciela.  

8. Pilność i systematyczność (terminy). 

9. Udział w konkursach religijnych. 

 

Kryteria oceny semestralnej i końcoworocznej z religii 

 OCENA: CELUJĄCY 

Uczeń: 

✔ w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności  określone programem 
nauczania religii na danym poziomie 

✔ wykazuje kreatywność w posługiwaniu się zdobytymi wiadomościami 
i umiejętnościami, 

✔ potrafi samodzielnie dotrzeć do różnych źródeł oraz informacji i w oparciu o nie 
rozszerzyć swoją wiedzę religijną, 

✔ systematycznie i twórczo prowadzi zeszyt, 
✔ osiąga sukcesy w konkursach religijnych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia, 
✔ wykonuje dodatkowe, nieobowiązkowe zadania domowe, 
✔  angażuje się w działania pozalekcyjnie. 

 
OCENA: BARDZO DOBRY 
Uczeń: 

✔ opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony poziomem nauczania religii, 
✔ posiada pełną znajomość „Małego katechizmu”, 
✔ wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe, 
✔ aktywnie uczestniczy w lekcjach religii, 
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✔ jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem, 
✔ sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami. 

 
OCENA: DOBRY 
Uczeń: 

✔ opanował wiadomości i umiejętności, które pozwalają na rozumienie większości 
relacji między elementami wiedzy religijnej z zakresu danego poziomu, 

✔ dysponuje dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości, 
✔ wykazuje się dobrą znajomością „Małego katechizmu”, 
✔ w zeszycie posiada wszystkie notatki i prace domowe, 
✔ podczas lekcji posiada określone pomoce (podręcznik, zeszyt i inne) i korzysta z nich, 
✔ stara się być aktywnym podczas lekcji. 

OCENA: DOSTATECZNY 

Uczeń: 

✔ prezentuje podstawowe treści materiału programowego z religii, 
✔ opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające zdobywanie dalszej wiedzy, 
✔ wykazuje się podstawową znajomością „Małego katechizmu”, 
✔ w zeszycie ucznia zdarzają się sporadyczne braki notatek, prac domowych, 
✔ prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem. 

 
OCENA:  DOPUSZCZAJĄCY 

Uczeń:  

✔ opanował konieczne pojęcia religijne, 
✔ wykazuje duże braki  w znajomości podstawowych treściach programowych oraz 

„Małego katechizmu”, 
✔ przy pomocy katechety rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności, 
✔ posiada zeszyt. 

 
OCENA: NIEDOSTATECZNY 

Uczeń: 

✔ nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą, 
✔ odmawia wszelkiej współpracy, 
✔ nie prowadzi zeszytu. 

 

Procedury poprawy 

1. Uczeń wykaże, że spełniał kryteria obowiązujące  na ocenę, którą chce uzyskać. 

2. Uczeń zda egzamin z określonych w programie wiadomości  wg w/w kryteriów. 


