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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  Z RELIGII 
 

 

Oceny będą liczone według średniej ważonej. Poszczególnym ocenom cząstkowym z danego 

przedmiotu nadaje się odpowiednią „wagę”: 

 

Rodzaj oceny cząstkowej Waga oceny 

Aktywność na lekcji *1 

Zeszyt *1 

Kartkówka *2 

Odpowiedź ustna *2 

Praca klasowa (większa część materiału) *3 

 

 

Ocenie podlegają: 

 

➢ prace pisemne (kartkówki), raz w ciągu półrocza, obejmujące 3 jednostki lekcyjne, 

nie muszą być zapowiedziane przez nauczyciela, sprawdzane przez nauczyciela do  

tygodnia; 

➢ odpowiedzi ustne, z zakresu 3 ostatnich lekcji; 

➢ wypowiedzi w trakcie lekcji, podczas dyskusji, powtórzenia, oraz praca w grupie; 

➢ ocena ze znajomości podstawowych prawd wiary, zdobywana podczas odpowiedzi 

ustnej i pisemnej; 

➢ zeszyt, sprawdzany podczas odpowiedzi i wedle decyzji nauczyciela. Jeden raz w 

semestrze kompleksowa ocena zeszytu; 

➢ pilność,  systematyczność,  postawy, umiejętności; 

➢ przygotowanie do poszczególnych katechez; 

➢ zaangażowanie w przygotowanie i poprowadzenie uroczystości o charakterze 

religijnym (rekolekcje, jasełka itp.), udział w konkursach religijnych, współpraca 

z parafią; 

 

Ilość ocen: 

 

W ciągu półrocza  nauczyciel wystawia każdemu uczniowi co najmniej 4 oceny 

cząstkowe. 

 

Podczas oceniania kartkówek oraz prac klasowych stosuje się następujące przeliczenie 

punktowe na oceny: 

 

Punkty przeliczone na % Ocena 

0%-29% Niedostateczna 

30%-49% Dopuszczająca 

50%-69% Dostateczna 

70%-84% Dobra 

85%-94% Bardzo dobra 

95%-100% Celująca 
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Uczestnictwo w konkursach: 

 

Etap konkursu Ocena Waga oceny 

Udział w konkursie 
rejonowym 

Celująca *3 

Finalista i laureat 

konkursu 

przedmiotowego 

Celująca(bez względu 

na średnią ważoną) 

 

 

 

 

➢ Uczeń może poprawić wszystkie oceny . 

➢ W przypadku nieobecności, uczeń ma obowiązek napisać kartkówkę lub pracę klasową w 

ciągu dwóch tygodni, licząc od dnia powrotu do szkoły. Po upływie tego terminu 

nauczyciel ma prawo wstawić ocenę niedostateczną z danej formy. 

➢ Po wystawieniu oceny proponowanej na koniec semestru lub roku, uczeń może otrzymać 

ocenę wyższą jeżeli poprawi oceny. Na prośbę ucznia, lub w uzgodnieniu z nim, 

nauczyciel pomaga w wyborze poprawy. 

➢ Jeżeli w rocznym przeliczeniu średniej brakuje uczniowi max 0,1 do uzyskania wyższej 

oceny, stawiamy ją (wyższą), gdy uczeń uzyskał postęp w nauce o minimum 0,25 w 

stosunku do pierwszego semestru. 

➢ Wymagania na poszczególne oceny zawarte są w planach dydaktycznych. Nauczyciele 

podają wymagania na lekcjach. 

 

Informacja zwrotna dotycząca uzyskanej przez ucznia oceny jest przekazywana w formie ustnej 

w rozmowie indywidualnej z uczniem (ogólne informacje są przekazywane na forum klasy): 

 

➢ poinformowanie, co uczeń zrobił dobrze, 

➢ wskazanie, co w swej pracy uczeń powinien poprawić, 

➢ podpowiedzenie, w jaki sposób uczeń ma poprawić swoją pracę, 

➢ udzielenie uczniowi wskazówek na przyszłość. 

 

 

Każdy uczeń ma prawo do uzyskania od nauczyciela dodatkowych wskazówek dotyczących 

podwyższania swoich umiejętności. Informacja zwrotna dotycząca uzyskiwanych przez uczniów 

ocen jest przekazywana w podobnej formie rodzicom uczniów w przeprowadzanych z nimi  

rozmowach indywidualnych (gdy rodzice spotykają się z nauczycielem w ramach konsultacji, 

spotkań indywidualnych i zebrań z rodzicami). 

 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

1.      wykazuje się wiadomościami   poziomu edukacji określonymi w podstawie programowej, 

biegle posługuje się nimi w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, 

2.      jest aktywny  i zaangażowany na katechezie, 

4.      wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy, 

5.      przygotowuje poszczególne katechezy lub materiały na lekcje, 

6.      bierze udział w konkursach religijnych. 
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Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 

1.      opanował bardzo dobrze zakres wiedzy, postaw i umiejętności określonych w podstawie 

programowej i sprawnie się nimi posługuje, potrafi je samodzielnie objaśnić i powiązać w 

całość, 

2.      jest aktywny na katechezie, 

4.      wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy, 

5.      przygotowuje poszczególne katechezy lub materiały na lekcje, 

6.      uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej. 

 

 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 

1.      opanował w stopniu dobrym wiadomości i umiejętności określone w podstawie 

programowej, które pozwalają na rozumienie wielu relacji między elementami wiedzy 

religijnej, 

2.      angażuje się w lekcje katechezy, 

3.      systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 

1. dysponuje przeciętną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego w podstawie 

programowej  umożliwiającą mu dalsze postępy w nauce, 

2. wykonuje zadania, potrafi odtworzyć wniosek z lekcji, 

3. angażuje się w lekcje katechezy tylko wówczas, gdy jest mobilizowany przez katechetę, 

4. prowadzi niesystematycznie zeszyt przedmiotowy. 

 

 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 

1.      posiada minimalne wiadomości z zakresu podstawy programowej, 

2.      proste zadania o niewielkim stopniu trudności rozwiązuje przy pomocy katechety, 

3.      często nie prowadzi zeszytu. 

 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 

1. nie spełnia na poziomie koniecznym wymagań edukacyjnych ujętych w podstawie 

programowej,  

2. nie posiada zeszytu lub zazwyczaj nie przynosi go na lekcję, 

3. nie chce korzystać z pomocy nauczyciela. 

 

 

 

 

 

 

 


