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ZASADY OCENIANIA   

Z RELIGII W KLASACH 4-7 

 

I. ZASADY OGÓLNE 

1. Oceny z religii mają na celu: 

a) bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce, 

b) zaznajomienie ucznia z poziomem jego osiągnięć oraz motywowanie do dalszej pracy, 

c) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach 

ucznia. 

2. Ocenie nie podlegają: 

a) wiara, 

b) uczucia religijne, 

c) postawy. 

II. OBSZARY PODLEGAJĄCE OCENIE 

1. Wiedza dotycząca:  

a) pojęć religijnych,  

b) prawd wiary,  

c) historii biblijnych,  

d) zasad moralnych, 

e) tekstów modlitw (tzw. katechizm pamięciowy), 

f) tekstów liturgicznych, 

g) sakramentów, 

h) zasad życia wspólnotowego, 

i) historii Kościoła. 

2. Umiejętności: 

a) zachowania się wobec sytuacji, przedmiotów i osób związanych z religią, 

b) wykonywania gestów towarzyszących modlitwie, 

c) funkcjonowania we wspólnocie wierzących, 

d) uczestniczenia w liturgii. 

3. Aktywność pozalekcyjna 

 

III. SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 

1. Formy sprawdzania osiągnięć: 

a) odpowiedź ustna, 

b) samodzielna praca na lekcji, 

c) praca na lekcji w grupie, 

d) praca domowa, 

e) znajomość katechizmu pamięciowego, 

f) udział w konkursach, 
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g) aktywność na lekcji, 

h) praca z podręcznikiem, 

i) ponadprogramowa wiedza zdobyta poza szkołą, 

j) sprawdzian wiadomości, 

k) kartkówka, 

l) zeszyt przedmiotowy. 

ł) zeszyt ćwiczeń 

2. Kryteria wystawiania poszczególnych ocen: 

Ocena niedostateczna – 1: 

a) brak wiadomości programowych, 

b) brak umiejętności stosowania wiedzy, 

c) liczne błędy w przekazywaniu informacji, 

d) brak znajomości katechizmu pamięciowego, 

e) brak pracy na lekcji, 

f) brak prac domowych, 

g) brak podręcznika i zeszytu lub bardzo częste nieprzynoszenie ich na lekcję. 

Ocena dopuszczająca – 2: 

a) opanowanie koniecznych pojęć religijnych, 

b) nieuporządkowana, pobieżna znajomość materiału programowego, 

c) mało zadowalający poziom umiejętności praktycznych, 

d) brak podstawowej umiejętności wyjaśniania zdarzeń religijnych, 

e) słaba umiejętność stosowania wiedzy, nawet przy pomocy nauczyciela, 

f) liczne błędy podczas stosowania wiadomości i przekazywania informacji,  

g) prowadzenie zeszytu, 

h) problemy ze znajomością katechizmu pamięciowego, 

i) kilkakrotny brak prac domowych, 

j) sporadyczny brak aktywności podczas lekcji, 

k) sporadyczny brak podręcznika lub zeszytu na lekcji. 

Ocena dostateczna – 3: 

a) opanowanie łatwych, niezbędnych wiadomości, postaw i umiejętności, 

b) opanowanie podstawowych, połączonych logicznie treści programowych, 

c) poprawne rozumienie podstawowych uogólnień, 

d) wyjaśnianie ważniejszych zdarzeń religijnych z pomocą nauczyciela, 

e) umiejętność stosowania wiadomości do celów praktycznych przy pomocy nauczyciela, 

f) niewielkie i nieliczne błędy w przekazywaniu informacji, 

g) podstawowa znajomość katechizmu pamięciowego, 

h) systematycznie prowadzony zeszyt z niewielkimi brakami, 

i) systematycznie odrabiane prace domowe z niewielkimi brakami, 

j) systematyczna praca z podręcznikami w domu i na lekcji. 
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Ocena dobra – 4: 

a) opanowanie materiału programowego, 

b) uporządkowana wiedza religijna, 

c) poprawne wyjaśnianie zdarzeń religijnych, 

d) poprawne stosowanie wiedzy religijnej, 

e) dobra znajomość katechizmu pamięciowego, 

f) systematycznie prowadzony zeszyt przedmiotowy, 

g) systematycznie odrabiane prace domowe, 

h) systematyczna praca z podręcznikami w domu i na lekcji, 

i) dobra aktywność na lekcjach. 

Ocena bardzo dobra – 5: 

a) spełnienie wymagań określonych w zakresie oceny dobrej, 

b) opanowanie pełnego zakresu wiedzy, umiejętności i postaw określonych programem, 

c) bardzo dobrze uporządkowana wiedza religijna, 

d) umiejętność samodzielnego stosowania wiedzy w praktyce i teorii, 

e) pełna znajomość katechizmu pamięciowego, 

f) wzorowo prowadzony zeszyt i odrabiane prace domowe, 

g) duża aktywność na lekcjach. 

h) aktywność pozalekcyjna 

Ocena celująca – 6: 

a) spełnienie wymagań na ocenę bardzo dobrą, 

b) Uzyskanie 100% punktów na sprawdzianach 

c) przygotowanie dodatkowych prac domowych, 

d) reprezentowanie szkoły w konkursach o tematyce religijnej, 

e) posiadanie wiedzy religijnej wykraczającej poza zakres materiału, wynikającej z uczęszczania na 

dodatkowe zajęcia związane z wychowaniem religijnym, 

f) poszerzanie wiedzy religijnej poza szkołą poprzez pracę samodzielną bądź z rodzicami. 

 

3.Ocenianie wspomagające: 

          plus ( + ) uczeń może otrzymać za: 

aktywność na lekcji,pracę w zespole,wiadomość poza programową,pracę domową o małym stopniu trudności 

 

           minus ( - ) uczeń może otrzymać za: 

brak pracy domowej (małej),brak zeszytu czy pomocy dydaktycznych,niewłaściwą pracę w zespole,brak pracy 

na lekcji 

 

 

IV.     Tryb oceniania: 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 

2. Sprawdziany są obowiązkowe. 

3. Sprawdziany są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i  podany jest zakres 

sprawdzanych umiejętności i wiedzy.  

4. Kartkówki nie muszą być zapowiadane, sprawdzają wiedzę z max 3 ostatnich lekcji 

 i trwają do 15 min. 



 

 

 

St
ro

n
a4

 

5. Uczeń nieobecny z przyczyn losowych na pracy kontrolnej pisze ją  w terminie ustalonym przez 

nauczyciela. 

6. Jeżeli uczeń nie przystąpi do napisania pracy w ustalonym terminie,otrzymuje ocenę niedostateczną. 

7. Prace pisemne pozostają w szkole u nauczyciela,przechowywane są do końca roku szkolnego. 

8. Uczeń ma prawo poznać ocenę ze sprawdzianu w terminie 10 dni roboczych. 

Każdą otrzymaną ocenę, uczeń może poprawić raz w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, do dwóch 

tygodni od chwili jej otrzymania. Ocenę z poprawy wpisuje się  

do dziennika.(jedną i drugą ocenę wpisuje się do dziennika) 

9. Po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności w szkole (min.3 dni uczeń ma prawo  

nie być oceniany przez najbliższą lekcję lub w przypadku dłuższej nieobecności przez okres czasu uzgodniony 

z nauczycielem). 

10. Niesamodzielność pracy ucznia w przypadku prac kontrolnych jest traktowana jako oszukiwanie 

kolegów, nauczycieli i rodziców i powoduje automatyczne uzyskanie oceny niedostatecznej.  

11. Nie przeprowadza się sprawdzianów w ciągu pierwszych dwóch dni po świętach Bożego 

Narodzenia,Wielkanocy oraz ferii zimowych, jak również wolny od sprawdzianów jest pierwszy dzień po 

kilkudniowych przerwach z okazji różnych świąt. 

12. Uczeń ma prawo do poprawy ocen cząstkowych, z wyjątkiem ocen za pracę indywidualną i pracę w grupie 

na lekcji, ocen z aktywności oraz ocen bardzo dobrych.  

 Ocenę, można poprawić raz w terminie  wyznaczonym przez nauczyciela, w ciągu dwóch tygodni od 

chwili jej otrzymania. Do dziennika zostają wpisane obie oceny. 

13.    Obowiązkiem ucznia jest odpisanie notatki i odrobienie zadania domowego(po nieobecności w szkole) 

14.    Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nie przygotowania się do lekcji. Przez nie 

przygotowanie się do lekcji rozumiemy: 

brak zeszytu, brak pracy domowej, nie gotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji. 

15.    Prace domowe są sprawdzane ilościowo i jakościowo. 

16.    Plusy i minusy są przekładane na stopnie  pięć (+ ) = 5 ; cztery(+)i jeden (-)= 4; trzy (+) i dwa  (-

)=3+;dwa (+) i trzy (-)=3 jeden (+ )i 4 ( - ) = 2; pięć (-) = 1. 

17.    Punkty uzyskane z prac kontrolnych i kartkówek przeliczane są na stopnie  

wg  następującej skali: 

         

               100 %                                           celujący 

               99% - 90%                                    bardzo dobry 

               89% - 75%                                    dobry 

               74% - 50%                                    dostateczny 

               49% - 30%                                    dopuszczający 

               29% - 0%                                      niedostateczny 

 

 

18.     Ocenę śródroczna i  roczną nauczyciel wystawia na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej. 

19.     Ocenę roczną wystawia się na podstawie uzyskanych ocen w ciągu całego roku.  

20.     Proponowana przez nauczyciela ocena roczna może zostać poprawiona. Prawo 

 do poprawiania oceny przysługuje uczniom, którzy w ciągu roku byli aktywni, pilni i sumienni na lekcjach, 

odrabiali prace domowe. Formy poprawy oceny: dodatkowy sprawdzian lub odpowiedź ustna. 

21.    Wszystkie sprawy sporne rozstrzygnięte będą zgodnie z WSO 

 oraz rozporządzeniami MENIS. 

22. Waga ocen: 

 konkursy z wiedzy: 3 

 sprawdziany i kartkówki : 2 

 pozostałe:1 
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