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Przedmiotowe zasady oceniania  na lekcji religii 

dla klas V-VIII Szkoły Podstawowej 

na rok szkolny 2020/2021 

 

 

I. DIAGNOZA: 

Diagnoza nie obejmuje religii 

 

II. TREŚCI: 

Nauczyciel realizuje treści zawarte w podstawie programowej nauczania religii na II poziomie 

edukacyjnym  w zakresie podstawowym lub rozszerzony w oparciu o obowiązujący aktualnie w szkole 

program nauczania. 

 

III. FORMY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE:  

1. Prace pisemne: 

 Sprawdzian jeden na semestr 

 Kartkówki 

 Zadania domowe  

 Zadania dodatkowe  

2. Odpowiedź ustna/ mały katechizm/ objęte zakresem materiału z trzech ostatnich lekcji 

3. Aktywność na zajęciach: wypowiedzi w trakcie lekcji, podczas dyskusji, powtórzenia 

4. Praca na lekcji/praca w grupach 

5.  Prowadzenie zeszytu: sprawdzany według ustaleń nauczyciela; przynajmniej jeden raz w semestrze.  

6. Projekty, prezentacje multimedialne.  

7. Zaangażowanie w przedmiot. Przygotowanie i prowadzenie uroczystości szkolnych o charakterze 

religijnym, udział w konkursach religijnych.  

8. Inne: dodatkowe kategorie nauczyciela 

9. Przygotowanie do zajęć – korzystanie z podręcznika, Pisma Świętego i innych materiałów 

katechetycznych. 

10. Współpraca ze wspólnotą parafialną oraz rozwijanie postawy religijnej, tj. modlitwa, udział w 

niedzielnej Mszy Świętej , nabożeństwach, np.: Droga Krzyżowa, roraty, rekolekcje, majowe itd. 
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11. W momencie zaistnienia potrzeby tzw. Nauki zdalnej uczeń zobowiązany jest do uczestnictwa w 

zajęciach organizowanych zdalnie przez nauczyciela, jak również jego praca podlega ocenie według 

wyżej przyjętych kryteriów. Szczegóły i formy oceny zostaną sprecyzowane w momencie przejścia 

szkoły na zdalne nauczanie. 

 

 

IV. WYMAGANIA PROGRAMOWE 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 Opanował wiadomości i umiejętności na ocenę bardzo dobrą, 

 Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program religii, 

 Powiązuje treści wiadomości powiazane ze sobą w systematyczny układ; 

 Angażuje się w prace pozalekcyjne np.: gazetki religijne, montaże sceniczne, pomoce 

katechetyczne; 

 Uczestniczy w konkursach i olimpiadach wiedzy religijnej. 

 Pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi żadnych 

zastrzeżeń; 

 Poznane prawdy wiary stosuje w  życiu. 

 Inne osiągnięcia indywidualne ucznia promujące ocenę celującą. 

Ocenę  bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej; 

 Opanował pełen zakres wiedzy, postaw i umiejętności określony poziomem nauczania 

religii. 

 Prezentuje poziom wiadomości powiązanych ze sobą w logiczny układ. 

 Właściwie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska bez 

ingerencji nauczyciela; 

 Umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela. 

 Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi. 

 Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia zadania domowe; 

 Cechuje go pełna znajomość prawd katechizmowych; 

 Aktywnie uczestniczy w religii, 

 Jego postępowanie nie budzi żadnych zastrzeżeń. 

 Jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem. 
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 Odpowiedzialnie włącza się w dynamikę i przeżycia roku liturgicznego. Stara się być 

świadkiem wyznawanej wiary. 

 Inne możliwości indywidualne ucznia promujące ocenę bardzo dobrą. 

Ocenę dobrą otrzymuje  uczeń, który: 

 Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej; 

 Opanował materiał programowy z religii; 

 Prezentuje wiadomości powiązane związkami logicznymi; 

 Stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych podanych przez nauczyciela. 

 Podczas wypowiedzi nie popełnia większych błędów stylistycznych; 

 Wykazuje się dobrą znajomością prawd katechizmowych. 

 W zeszycie ma wszytkie notatki i prace domowe; 

 Podczas lekcji posiada określone pomoce ( podręcznik, zeszyt, zeszyt ćwiczeń, ) korzysta z 

nich. 

 Systematycznie uczestniczy w zajęciach religii; 

 Jest zainteresowany przedmiotem. 

 Postawa ucznia nie budzi wątpliwości. 

 Stara się być aktywny podczas lekcji; 

 Inne osiągnięcia indywidualne ucznia promujące ocenę dobrą. 

Ocenę dostateczną otrzymuje  uczeń, który: 

 Opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości, podstawy i umiejętności; 

 Prezentuje podstawowe treści materiału programowego z religii; 

 Wykazuje się wiadomościami podstawowymi, połączonymi związkami logicznymi, 

 Potrafi stosować wiadomości z religii popełnia niewielkie i nieliczne błędy. 

 Cechuje go mała kondensacja wypowiedzi. 

 Wykazuje się podstawową znajomością prawd katechizmowych. 

 W zeszycie ucznia są sporadyczne braki notatek, prac domowych; 

 Inne możliwości indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dostateczną. 

Ocenę  dopuszczającą otrzymuje  uczeń, który: 

 Opanował konieczne pojęcia religijne. 

 Prezentuje luźno zestawione wiadomości programowe; 

 Prezentuje mało zadawalający poziom postaw i umiejętności; 

 Wykazuje brak zrozumienia podstawowych uogólnień; 

 Brak mu podstawowej umiejętności wyjaśniania zjawisk; 
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 Nie potrafi stosować wiedzy, nawet przy pomocy nauczyciela; 

 Podczas przekazywania wiadomości popełnia liczne błedy, wykazuje niepoprawny styl 

wypowiedzi, posiada trudności w wysławianiu; 

 Prowadzi zeszyt 

 Ma problemy ze znajomością prawd katechizmowych; 

 Wykazuje poprawny stosunek do religii 

 Inne możliwości indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dopuszczającą. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 Wykazuje rażący brak wiadomości programowych; 

 Wykazuje się brakiem jedności logicznej miedzy wiadomościami;  

 Prezentuje zupełny brak zrozumienia uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania zjawisk 

 Odznacza się zupełnym brakiem umiejętności stosowania wiedzy. 

 Podczas przekazywania informacji popełnia bardzo liczne błędy. 

 Nie wykazuje się znajomością prawd katechizmowych. 

 Nie posiada zeszytu lub dość często nie przynosi go na lekcję; 

 Lekceważy przedmiot; 

 Opuszcza lekcję religii 

 Wyraża lekceważący stosunek do wartości religijnych. 

 Inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazujące na ocenę niedostateczną 

 

 

V. KRYTERIA OCENY POSZCZEGÓLNYCH FORM AKTYWNOŚCI 

a)   96 - 100% - ocena celująca            50-69% - ocena dostateczna 

85 - 95% – ocena bardzo dobra       30-49% - ocena dopuszczająca 

70 - 84% - ocena dobra             poniżej 30% - ocena niedostateczna 

 

      b) dla dzieci z dysfunkcjami 

94% - 100% -  ocena celująca     48% - 67%-: ocena dostateczna 

83% - 93%-: ocena bardzo       28% - 47%: ocena dopuszczająca 

68% - 82%: ocena dobra 0% - 27%: ocena niedostateczna 

 

 

VI.   WAGA OCEN I ŚREDNIA WAŻONA 

a) testy, sprawdziany, praca klasowa – waga 10 
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b) kartkówki,  - waga 6 

c) odpowiedź,  – waga 5 

d)  ćwiczenia projektowe, redakcyjne,  praca w grupie – waga 4 

e) aktywność, zadania domowe - waga 3  

f) udział w konkursach od etapu powiatowego- waga 10  

g) udział w konkursach etapu szkolnego i gminnego- waga 5 

h) zaangażowanie w przedmiot – waga 9 

i) inne : dodatkowe kategorie nauczyciela. 

 

średnia ważona 

od 5,3 – celujący,  

4,5-5,49  bardzo dobry,  

 3,5 – 4,49 dobry,   

2,5 – 3,49  dostateczny,  

       1,8-2,49   dopuszczający

 

przykład 10x(3+4+1)+4x(3+5)+3x(4+4)=  56 = 3,09 – ocena 

   10x3+4x2+3x2   18 dostateczna 

 

 

 

VII. SPOSÓB POPRAWY NIEKORZYSTNEJ OCENY: 

 

Uczeń może poprawić w formie pisemnej ocenę niedostateczną w nieprzekraczalnym terminie  

2 tygodni od jej otrzymania, chyba że uczeń lub nauczyciel jest w tym czasie nieobecny z powodów 

zdrowotnych, wtedy termin ten ulega zmianie.  

W czasie poprawy sprawdzianu można uzyskać ocenę w obrębie pełnej skali ocen.  

Nauczyciel informuje uczniów o zasadach na jakich mogą  poprawić oceny niedostateczne  na początku 

roku szkolnego.  

VIII. SPOSOBY GROMADZENIA I PRZEKAZYWANIA INFORMACJI O UCZNIU: 

 

1. Systematyczne ocenianie i wpisywanie ocen do dziennika elektronicznego Librus. 

2. Przechowywanie sprawdzianów, testów i kartkówek przez okres 1 roku szkolnego. 

3. Informowanie rodziców o postępach w nauce podczas zebrań z rodzicami oraz rozmów 

indywidualnych w innych terminach.  
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