
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ I KLASACH GIMNAZJUM 

  

Przedmiotowy system oceniania został opracowany na podstawie Programu nauczania religii 
rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach zatwierdzonego przez Komisję Wychowania 
Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w dniu 9 czerwca 2010 (nr programu AZ-2-
01/10) i jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie 
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 
562, z późn. zm.).oraz Statutu Szkoły Podstawowej w Stawkach. 

W ocenianiu z religii obowiązują poniższe zasady: 

1. Obiektywność – zastosowanie jednolitych norm i kryteriów oceniania. 
2. Jawność – podawanie na bieżąco wyników pracy ucznia  
3. Instruktywność – wskazanie jak poprawić występujące błędy. 
4. Mobilizacja do dalszej pracy. 

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 słowem, stopniem, plusem, informacją zwrotną pisemną i ustną. 

Elementy wchodzące w zakres oceny z religii: 

1. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości. 
2. Zainteresowanie przedmiotem. 
3. Pilność i systematyczność. 
4. Umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu. 
5. Postawa. 

Cele oceniania: 

1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. 
2. Motywowanie ucznia do dalszej pracy. 
3. Pomaganie uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju.  
4. Systematyczne informowanie rodziców o postępach, trudnościach i specjalnych 

uzdolnieniach ucznia. 
5. Umożliwienie katechecie doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- 

wychowawczej.  



 

Ocenie podlegają: 

1. Pisemne prace- kartkówki 
2. Odpowiedzi ustne objęte zakresem materiału z zakresu ostatniej lekcji.  
3. Wypowiedzi w trakcie lekcji, podczas dyskusji, powtórzenia itp. 
4. Praca domowa: krótkoterminowa i długoterminowa. 
5. Znajomość modlitw i podstawowych prawd wiary. 
6. Prowadzenie zeszytu ucznia. 
7. Pilność, systematyczność, postawy, umiejętności. 
8. Korzystanie z  podręcznika, zeszytu ćwiczeń i innych materiałów katechetycznych. 
9. Inne formy aktywności ucznia: 

• praca w grupie (udział w dyskusji, prezentowanie efektów pracy zespołu), 

• aktywność na zajęciach lekcyjnych i udział w uroczystościach szkolnych ( jasełka, 
przedstawienia,) 

• udział w konkursach. 

10. Praktyki religijne nie podlegają ocenie. 

Zasady oceniania: 

1. Nauczyciel religii na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 
rodziców o: 

• wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznej i rocznej 
(semestralnej) ocenie klasyfikacyjnej wynikających z realizowanego przez siebie 
programu nauczania; 

• sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 
• warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej. 

2. Oceny cząstkowe – semestralne i końcoworocznej – wyrażone są według skali: 

• celujący (6), 
• bardzo dobry (5), 
• dobry (4), 
• dostateczny (3), 
• dopuszczający (2), 
• niedostateczny (1). 

3. W ciągu jednego semestru nauczyciel wystawia każdemu uczniowi co najmniej trzy 
oceny cząstkowe. 

4. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców . Na wniosek ucznia lub jego rodziców 
nauczyciel religii uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły. 

5. Zakres materiału kartkówek obejmuje nie więcej niż trzy jednostki lekcyjne. 
Odpowiedzi ustne objęte są zakresem materiału z ostatniej lekcji. Uczeń ma prawo 



dwa razy w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do odpowiedzi (bez 
konsekwencji). 

6. Praca domowa: krótkoterminowa i długoterminowa, kontrolowana jest na bieżąco, a 
oceniania przynajmniej raz w ciągu semestru.  

7. Kontrola znajomości modlitw i podstawowych prawd wiary zdobywana jest podczas 
odpowiedzi ustnej lub pisemnej według planu podanego na początku roku szkolnego. 

8. Zeszyt ucznia sprawdzany jest według ustaleń nauczyciela. Przynajmniej jeden raz w 
semestrze przeprowadzana jest kompleksowa ocena zeszytu. 

9. Poprawianie ocen może się odbyć na zasadach ustalonych w Statucie szkoły. 
10. Przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej 

nauczyciel religii jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców o 
przewidywanej dla niego rocznej (semestralnej) ocenie klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych w terminie i formie określonych w statucie szkoły. 

11. Ocena śródroczna i roczna nie ma charakteru średniej arytmetycznej ocen 
cząstkowych. 

12. Uczeń, który przystąpi do konkursu religijnego i zostanie laureatem co najmniej etapu 
szkolnego, będzie mógł uzyskać podniesienie oceny końcoworocznej o jeden stopień. 

13. Laureaci konkursów przedmiotowych z religii o zasięgu wojewódzkim 
(diecezjalnym), międzywojewódzkim i ogólnopolskim otrzymują z danych zajęć 
edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną.  

14. Uczeń może nie być klasyfikowany z religii jeżeli brak jest podstaw do ustalenia 
śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności 
ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na 
zajęcia z religii w szkolnym planie nauczania. Uczeń nieklasyfikowany z powodu 
usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny z religii. 

15. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, 
że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z religii została ustalona niezgodnie z 
przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny na zasadach określonych w 
Statucie szkoły. Informacja o grożącej ocenie niedostatecznej z przedmiotu winna być 
przekazana uczniowi i jego rodzicom na miesiąc przed klasyfikacją. Nauczyciel religii 
przedstawia możliwości poprawy oceny poprzez uzupełnienie niezbędnych 
wiadomości i umiejętności.  

16. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę 
niedostateczną z religii może zdawać egzamin poprawkowy. W oddziałach 
integracyjnych śródroczną i roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z religii dla 
uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala 
nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela 
współorganizującego kształcenie integracyjne. 

17. Nauczyciel religii jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, 
dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 
edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub 
specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie ww. wymaganiom. 

 

 

 
 



Ustalenie wymagań programowych w obrębie poszczególnych poziomów  

oraz zastosowanie ich w określonych ocenach osiągnięć uczniów 

 

Ocena CELUJĄCA 

• Wiedza – uczeń opanował wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada 
zasób wiadomości określonych w programie nauczania religii w danej klasie. Ponadto 
biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, proponując rozwiązania sytuacji 
związanych z życiem religijnym. Pogłębia wiadomości, uczestnicząc w zajęciach koła 
religijnego. 

• Umiejętności – uczeń wszystkie zadania na lekcjach wykonuje samodzielnie. Pomaga 
innym w rozwiązywaniu zadań na lekcji i poza nią. 

• Aktywność – uczeń wyróżnia się aktywnością na lekcjach. Uczestniczy w konkursach 
szkolnych, międzyszkolnych. Angażuje się w różne zadania na lekcjach, np. czytanie 
lub z własnej inicjatywy czyta, śpiewa na mszach świętych, nabożeństwach 
okolicznościowych i wykonuje inne zadania w parafii lub na rzecz środowiska 
lokalnego, np. poprzez działania o charakterze wolontariackim. 

• Pilność i sumienność – Prace posiadają walor estetyczny i spełniają kryteria 
określone przez nauczyciela. Wzorcowo prowadzi zeszyt przedmiotowy oraz zeszyt 
ćwiczeń. 

Ocena BARDZO DOBRA 

• Wiedza – uczeń opanował wszystkie wymagania na ocenę dobrą. Posiada zasób 
wiadomości określonych w programie nauczania religii w danej klasie.  

• Umiejętności – uczeń samodzielnie rozwiązuje skomplikowane zadania na lekcjach. 
• Aktywność – uczeń zgłasza się na lekcjach. Angażuje się w różne zadania na lekcjach. 
• Pilność i sumienność – uczeń odrabia wszystkie prace domowe. Posiada zeszyt 

przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń i podręcznik. Samodzielnie odrabia prace domowe. 
Prace spełniają kryteria określone przez nauczyciela. 

Ocena DOBRA 

• Wiedza – uczeń opanował wszystkie wymagania na ocenę dostateczną. Bezbłędnie 
definiuje pojęcia; opowiada o wydarzeniach opisanych w Piśmie Świętym                          
i związanych z rokiem liturgicznym. 

• Umiejętności – uczeń modli się samodzielnie. Rozwiązuje samodzielnie niezbyt 
skomplikowane zadania lekcjach. Samodzielnie wykonuje zadania. Pracuje w grupie. 

• Aktywność –  uczeń zgłasza się na lekcjach. Posługuje się poprawną terminologią.  
• Pilność i sumienność – uczeń odrabia prace domowe samodzielnie. Nie popełnia 

błędów. Prowadzi zeszyt przedmiotowy i posiada na lekach podręcznik, z którego 
korzysta. Prace domowe nie zawsze spełniają kryteria określone przez nauczyciela. 

Ocena DOSTATECZNA 



• Wiedza – uczeń opanował wszystkie wymagania na ocenę dopuszczającą. Własnymi 
słowami tłumaczy pojęcia poznane na lekcji religii. W wypowiedziach pojawiają się 
błędy wymagające korekty katechety. 

• Umiejętności – uczeń śpiewa z innymi pieśni i piosenki religijne. Nie ma problemów                          
z zachowaniem się na katechezie. Rozwiązuje samodzielnie proste zadania. Modląc 
się, popełnia błędy w treści ich formuł. 

• Aktywność – uczeń zgłasza się na lekcjach, ale w jego wypowiedziach pojawiają się 
błędy. Podczas lekcji przy wykonywaniu ćwiczeń potrzebuje pomocy katechety. 

• Pilność i sumienność – uczeń odrabia prace domowe, lecz potrzebuje pomocy innej 
osoby. Popełnia błędy. Posiada na lekcjach zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń                
i  podręcznik. Zadania na lekach próbuje wykonywać samodzielnie 

Ocena DOPUSZCZAJĄCA 

• Wiedza – uczeń własnymi słowami próbuje tłumaczyć podstawowe pojęcia poznane 
podczas katechezy. 

• Umiejętności – uczeń poprawnie wykonuje znak krzyża świętego. Proste zadania 
rozwiązuje przy pomocy katechety. Odróżnia dobro od zła. Przyjmuje postawę 
modlitwy. Szanuje symbole religijne. Uczeń nie modli się samodzielnie. Modli się             
z grupą. Ma kłopoty z przestrzeganiem określonych na lekcji zasad. 

• Aktywność – uczeń nie zgłasza się. Czasami odpowiada na pytania zadawane przez 
katechetę. 

• Pilność i sumienność – uczeń rzadko odrabia prace domowe. Rzadko posiada na 
lekcji zeszyt przedmiotowy i podręcznik.  

• Ocena NIEDOSTATECZNA 

• Uczeń nie opanował wymagań w zakresie oceny dopuszczającej. 

 
 


