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Przedmiotowy system oceniania z religii w kl. IV – VIII  
 

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 z religii ustalamy w oparciu o kryteria poznawcze, kształcące i wychowawcze. 

 
     W ocenianiu z religii obowiązują poniższe zasady: 
1. Obiektywność – zastosowanie jednolitych norm i kryteriów oceniania. 

2. Jawność – podawanie na bieżąco wyników pracy ucznia (systematyczne wpisy do 

dziennika elektronicznego). 

3. Instruktywność – wskazanie na występujące braki. 

 

     Wprowadzenie zróżnicowanych form i rodzajów kontroli: 
1. Kontrola wstępna (dokonanie diagnozy wiedzy i umiejętności w początkowej fazie 

kształcenia). 

2. Kontrola bieżąca (sprawdzanie w trakcie trwania procesu kształcenia). 

3. Kontrola końcowa (dotyczy zakończonego etapu kształcenia). 

 

Metody kontroli i ocen: 
1. Konwencjonalne (bieżąca kontrola, prace pisemne, posługiwanie się książką, ćwiczenia 

praktyczne, kontrola graficzna, obserwacja uczniów w toku ich pracy itp.). 

2. Techniczne sposoby kontrolowania procesu dydaktycznego (kontrola i ocena przy 

pomocy zróżnicowanych zadań testowych). 

 

Sposoby oceniania: 
Wartościowanie gestem, słowem, mimiką, stopniem. 

 

     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. Na ocenę z religii nie ma wpływu udział w praktykach religijnych (np. uczestnictwo we 

Mszy św.) 

 

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. 

 

     Ocenianie ma na celu: 
a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, 

b) motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

c) pomaganie uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju, 
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d) systematyczne informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o postępach, 

trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

e) umożliwienie nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy  dydaktyczno – 

wychowawczej. 

 

     Ocenie podlegają: 
1. Pisemne prace kontrolne, obejmujące więcej niż trzy jednostki lekcyjne, zapowiedziane 

przez nauczyciela 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. Pisemne 

prace kontrolne są do wglądu uczniów, a rodziców na ich zapotrzebowanie. Nauczyciel 

ma prawo do niepodawania terminu prac kontrolnych, jeżeli uczniowie dezorganizują 

proces oceny przez absencję, ucieczki z lekcji itp. 

2. Odpowiedzi ustne dotyczące materiału z zakresu trzech ostatnich lekcji. 

3. Wypowiedzi w trakcie lekcji, podczas dyskusji, powtórzenia itp. 

4. Praca domowa: krótkoterminowa i długoterminowa, kontrolowana na bieżąco. 

5. Ocena ze znajomości podstawowych prawd wiary zdobywanych podczas odpowiedzi 

ustnej lub pisemnej. 

6. Zeszyt: sprawdzany podczas odpowiedzi i według decyzji nauczyciela. Jeden raz w 

semestrze kompleksowa ocena zeszytu. 

7. Przygotowanie do poszczególnych katechez. 

8. Korzystanie z Pisma Świętego, podręcznika i innych materiałów katechetycznych. 

9. Zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości szkolnych o charakterze 

religijnym, zaangażowanie w przygotowanie gazetek szkolnych, udział w konkursach 

religijnych, systematyczne uczestnictwo w kołach przedmiotowych. 

10. Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji, 

(wiadomości z trzech ostatnich lekcji, w formie ustnej lub pisemnej). Każde następne 

nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną. Usprawiedliwienie nie dotyczy 

zapowiedzianych wcześniej sprawdzianów i kartkówek. Nieprzygotowanie uczeń zgłasza na 

początku lekcji. 

 

Ilość ocen: 
W ciągu jednego semestru nauczyciel wystawia każdemu uczniowi co najmniej trzy oceny 

cząstkowe. 

 

     Poprawianie: 
Promuje się systematyczne ocenianie w ciągu semestrów połączone z możliwością 

poprawiania ocen. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną wpisaną do dziennika 

elektronicznego ze sprawdzianu, testu lub zapowiedzianej kartkówki w ciągu dwóch tygodni 

od jej otrzymania, po lekcji, w uzgodnieniu z nauczycielem. Uczeń może także poprawić 

jedną, dowolną ocenę w ciągu semestru, poza oceną niedostateczną. Materiał, którego uczeń 

nie zaliczył w wyznaczonym terminie nauczyciel ocenia na 1, które przyjmuje wagę o jedną 

więcej niż jest przypisana do konkretnego zadania (np. sprawdzian – waga 3, otrzymuje 1 o 

wadze 4)  i nie podlega poprawie. 

 

     Klasyfikacja: 
Uczeń może być nieklasyfikowany z religii, jeżeli brak podstaw do ustalenia oceny 

klasyfikacyjnej z powodu jego nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczających 

połowę czasu na te zajęcia w szkolnym planie edukacji. 
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Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

 

     Przy wystawianiu oceny okresowej  i rocznej przyjmuje się następujące zasady: 
Ocena będzie miała charakter tzw. średniej ważonej ocen cząstkowych: 

 ocena przyjmuje wagę razy trzy – uczeń otrzymuje ją za: prace klasowe, sprawdziany 

testy, prace długoterminowe, udział w konkursach miejsca 1 – 5, systematyczny udział w 

kołach przedmiotowych działających na terenie szkoły i parafii; 

 ocena przyjmuje wagę razy dwa – uczeń otrzymuje ją za kartkówki, udział w konkursach 

miejsca 6 – 10; 

 ocena przyjmuje wagę razy jeden – uczeń otrzymuje ją za odpowiedź ustną, zadanie 

domowe, aktywność, pracę w grupach, wiadomości katechizmowe, udział w konkursach 

miejsca 11 i następne;  

 dopuszczalne są inne wielkości, w zależności od stopnia trudności, w takim przypadku 

nauczyciel każdorazowo informuje o tym uczniów; 

 uczeń otrzymuje 1, jeżeli w wyznaczonym terminie nie przystąpi do sprawdzianu, testu, 

zapowiedzianej kartkówki (nauczyciel informuje uczniów, które kartkówki są 

obowiązkowo do zaliczenia); 

 każda ocena ze sprawdzianu, kartkówki, testu, czy odpowiedzi oraz ocena otrzymana  

poprawy wliczane są do średniej ocen i obie znajdują się w dzienniku elektronicznym. 

 sprawdziany oceniane są wg następującej skali procentowej: 

0% ÷ 34% - 1 

35% ÷ 42% - 2 

43% ÷ 49% - 2+ 

50% ÷ 57% - 3 

58% ÷ 64% - 3+ 

65% ÷ 72% - 4 

73% ÷ 79% - 4+ 

80% ÷ 87% - 5 

88% ÷ 94% - 5+ 

95% ÷ 100% - 6 

 

 kartkówki oceniane są wg następującej skali procentowej: 

0 % ÷ 44% -1 

45% ÷ 51% - 2 

52% ÷ 58% - 2+ 

59% ÷ 65% - 3 

66% ÷ 72% - 3+ 

73% ÷ 79% - 4 

80% ÷ 86% - 4+ 

87% ÷ 92% - 5 

93% ÷ 97% - 5+ 

98% ÷ 100% - 6 

 

 aktywność – 5 plusów ocena bdb razy jeden; 7 plusów ocena celujący razy 1, 

niewykorzystane plusy z I semestru przechodzą na II semestr; bonus za „brak braków” - 

celujący razy 2; 
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 uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną za I sem. lub jest nieklasyfikowany, ma 

obowiązek zaliczyć zaległy materiał w określonej formie i terminie ustalonym przez 

nauczyciela. Jeżeli materiał nie zostanie zaliczony, uczeń nie będzie mógł otrzymać oceny 

pozytywnej na koniec roku szkolnego; 

 ocena niedostateczna z religii nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej. 

Jeżeli jednak uczeń otrzymał ocenę niedostateczną na koniec roku szkolnego lub jest 

nieklasyfikowany, ma obowiązek zaliczyć zaległy materiał w formie i czasie ustalonym 

przez nauczyciela. Jeżeli materiał nie zostanie zaliczony uczeń nie może otrzymać 

pozytywnej oceny z religii w klasie programowo wyższej; 

 uczeń, który systematycznie i z dużym zaangażowaniem uczęszcza na koło przedmiotowe 

będzie mógł uzyskać ocenę cząstkową celującą, która przyjmuje wagę razy trzy (1 raz w 

sem.). Jeżeli zajęcia odbywają się poza szkołą, uczeń dostarcza zaświadczenie o 

uczestnictwie; 

 uczeń, który systematycznie przygotowuje się do sakramentu bierzmowania otrzymuje cel 

x 3 (1 raz w semestrze). 

 

Informacja o grożącej ocenie niedostatecznej z przedmiotu, winna być przekazana 

uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) na miesiąc przed klasyfikacją. 

Nauczyciel religii przedstawia możliwość poprawy oceny poprzez uzupełnienie 

niezbędnych wiadomości i umiejętności. Oceny muszą być poprawione nie później niż 2 

tygodnie przed klasyfikacją śródroczną i końcoworoczną. 

Uczeń ma prawo zwrócić się do dyrektora szkoły o umożliwienie podwyższenia 

proponowanej oceny końcoworocznej z zajęć religii, poprzez przystąpienie do egzaminu 

sprawdzającego. 

 

     Oceny cząstkowe: 

 celujący (6) 

 bardzo bobry (5) 

 dobry (4) 

 dostateczny (3) 

 dopuszczający (2) 

 niedostateczny (1) 

Oceny semestralne i końcoworoczne wynikające ze średniej ważonej: 

 1,61 – dopuszczający 

 2,61 – dostateczny 

 3,61 – dobry 

 4,61 – bardzo dobry 

 ocenę celującą otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią co najmniej 5,00 i otrzymał dwie 

oceny celujące w danym semestrze ze sprawdzianów, prac klasowych, w konkursie 

przedmiotowym zajmie miejsce w przedziale od 1 do 5 oraz za udział w kole 

przedmiotowym. 

 

                                                                                                Opracowały: 

                                                                                         Wioletta Konstańczak 

                                                                                          Krystyna Zamolska 

                                                                                          Violetta Samociak 
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