
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII 

 

Przedmiot oceny z religii zawiera kryteria poznawcze, kształcące i wychowawcze. W 

wartościowaniu oceny z religii nauczyciel uzupełnia dydaktyczny zakres oceny 

wymiarem duszpasterskim. Kontrola i ocena w religii nie dotyczy wyłącznie 

sprawdzenia wiadomości, lecz także wartościowania umiejętności, postaw, zdolności 

twórczych, rozwoju zainteresowań, motywacji uczenia się, a głównie kształtowania 

cech charakteru, woli, odpowiedzialności za swoje czyny, dokładności, wytrwałości, 

pracowitości, kultury osobistej, zgodności postępowania z przyjętą wiarą. 

Elementy wchodzące w zakres oceny z religii:  

1. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości. 

2. Zainteresowanie przedmiotem. 

3. Stosunek do przedmiotu. 

4. Pilność i systematyczność. 

5. Umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu. 

6. Postawa. 

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA 

W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań 

(ocenę wyższą otrzymać może uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane 

ocenom niższym). Oceniamy wiedzę i umiejętności ucznia oraz przejawy ich 

zastosowania w życiu codziennym, przede wszystkim w szkole. Gdy uczeń ubiega się 

o ocenę celującą, bierzemy pod uwagę również jego zaangażowanie religijno-

społeczne poza szkołą. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, (i) 

b) odmawia wszelkiej współpracy, (i) 

c) ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary. 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania 

konieczne: 

a) w zakresie wiadomości i umiejętności opanował treści najłatwiejsze, najczęściej 

stosowane, stanowiące podstawę do dalszej edukacji,  

b) wykazuje choćby minimalne zainteresowanie przedmiotem i gotowość współpracy 

z nauczycielem i w grupie. 



Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania 

podstawowe: 

a) opanował treści najbardziej przystępne, najprostsze, najbardziej uniwersalne, 

niezbędne na danym etapie kształcenia i na wyższych etapach, 

b) uczestniczy w rozwiązywaniu problemów oraz umiejętnie słucha innych. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające: 

a) opanował treści umiarkowanie przystępne oraz bardziej złożone, 

b) ukierunkowany jest na poszukiwanie prawdy i dobra oraz szanuje poglądy innych, 

c) aktywnie realizuje zadania wykonywane w grupie. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania 

dopełniające: 

a) opanował treści obejmujące elementy trudne do opanowania, złożone i 

nietypowe, 

b) wykazuje własną inicjatywę w rozwiązywaniu problemów swojej społeczności 

c) wszechstronnie dba o rozwój swojej osobowości i podejmuje zadania apostolskie. 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania 

przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,  

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje 

rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program 

nauczania tej klasy,  

c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach kwalifikując się do finałów na szczeblu 

powiatowym, regionalnym, wojewódzkim albo krajowym lub posiada inne 

porównywalne osiągnięcia. 

ZASADY OCENIANIA: 

1. Sprawdzanie i ocenianie  osiągnięć ucznia występuje w całym procesie 

katechizacji. 

2. Sprawdzanie osiągnięć ucznia dokonywane jest różnymi metodami: 

odpowiedzi ustnej, odpowiedzi pisemnej (praca domowa), prac praktycznych, 

sprawdzianów wiadomości i umiejętności. 

3. Obszary oceniania: sprawdziany, prace klasowe, testy, kartkówki, odpowiedzi 

ustne (aktywność, praca w grupie), prace domowe, zeszyt, ćwiczenia, 



znajomość: modlitw, tematyki biblijnej, prace plastyczne (ocenie podlega 

estetyka pracy, pomysłowość, zgodność z tematyką, technika pracy, 

przygotowanie do pracy), prace dodatkowe, osiągnięcia w konkursach. 

4. Uczeń ma prawo być  dwa razy w semestrze nieprzygotowany do zajęć. 

5. O nieprzygotowaniu do zajęć (brak zeszytu, podręcznika, kart pracy, pracy 

domowej) uczeń informuje nauczyciela na początku katechezy. 

6. Brak pracy domowej uczeń powinien uzupełnić w okresie najbliższych zajęć. 

Brak pracy domowej nie może być tłumaczony nieobecnością ucznia w szkole. 

W przypadku nieobecności w szkole uczeń powinien we własnym zakresie 

uzupełnić wiadomości oraz brakujące notatki i ćwiczenia. 

7. Sprawdziany są obowiązkowe i obejmują więcej niż trzy jednostki lekcyjne, 

zapowiedziane  z dwutygodniowym wyprzedzeniem, sprawdzane przez 

nauczyciela do dwóch tygodni. Jeżeli uczeń nie mógł go napisać może to 

zrobić w ustalonym terminie (2 tygodnie).  Ponadto kartkówki; zakres ich 

materiału obejmuje nie więcej niż trzy jednostki lekcyjne lub materiał 

podstawowy. Pisemne prace kontrolne są do wglądu uczniów, a rodziców na 

ich zapotrzebowanie. 

8. Uczestnictwo ucznia w konkursie, olimpiadzie to dodatkowa ocena celująca a 

aktywne uczestnictwo w życiu parafii – pochwała w dzienniku. 

9. Każda ocena jest jawna dla ucznia i jego rodziców/opiekunów. Oceny za 

poszczególne formy aktywności są odnotowane przez nauczyciela w 

elektronicznym dzienniku lekcyjnym. 

10. Kryteria procentowe wg statutu szkoły. 

0% - 32% - niedostateczny 

33% - 49% - dopuszczający 

50% - 69% - dostateczny 

70% - 84% - dobry 

85% - 94% - bardzo dobry 

95% - 100% - celujący 

 

11. Na pierwszych zajęciach organizacyjnych uczeń zostaje zapoznany z 

przedmiotowym systemem oceniania, co potwierdza własnoręcznym podpisem 

w zeszycie przedmiotowym lub potwierdza w zeszycie ćwiczeń. 

 

 


