
Przedmiotowy system oceniania z religii 

 

 dla klas IV- VIII Szkoły Podstawowej w Kończewicach 

 

1. Cele oceniania:  

o diagnoza osiągnięć uczniów: 

 dostarczanie uczniowi informacji o tym , czy aktywność i postępy                 

w nauce prowadzą go do założonego celu, 

 dostarczanie uczniowi informacji o postępach i trudnościach w nauce, 

posiadanych wiadomościach i umiejętnościach oraz wskazanie braków, 

 dostarczanie rodzicom bieżącej informacji o osiągnięciach dziecka, 

o wspieranie rozwoju ucznia: 

 umożliwienie uczniowi poprawy ( nadrobienia ) w/w zaległości, 

motywowanie ucznia do systematycznej pracy i osiąganie coraz 

lepszych wyników w nauce, 

 wdrażanie ucznia do samooceny i rozwijania poczucia 

odpowiedzialności za osobiste postępy bądź ich brak, 

o motywowanie ucznia do pracy, 

o informacja o skuteczności procesu nauczania poprzez: 

 ustalenie stopnia opanowania wiedzy, 

 zauważenie trudności w nabywaniu umiejętności, 

 zastosowanie nowych skutecznych metod nauczania, 

 dostarczanie nauczycielowi informacji o poziomie osiąganych przez 

ucznia umiejętności w celu przedsięwzięcia odpowiednich środków 

pomocy w nauce, 

 przygotowanie ucznia do nowej formuły sprawdzania umiejętności                

( sprawdziany końcowe ). 

1. Oceny stosowane w ocenianiu – zgodne ze statutem szkoły.  

2. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:   

Ocena celująca: 

 wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej, 

 aktywnie uczestniczy w życiu małych grup formacyjnych, 

 twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych i praktycznych, potrafi zastosować je we własnym życiu, służy 

radą innym, jest świadkiem wiary, 

 wypowiada się logicznie i wyczerpująco na dany temat, 

 bierze czynny udział w przygotowaniu liturgii Mszy świętej, w przygotowaniu 

nabożeństw, misteriów, odpustach parafialnych, 

 wyróżnia się w kształtowaniu postawy: otwartości, służby drugiemu; wartości: 

wrażliwości sumienia, uprzejmości, życzliwości; wzrostem duchowości                         

i świadectwem życia, 

 osiąga sukcesy w konkursach religijnych lub posiada inne porównywalne 

osiągnięcia. 



Ocena bardzo dobra: 

 uczeń jest zdyscyplinowany, posiada uzupełniony zeszyt, potrafi samodzielnie 

objaśnić i powiązać w całość wiadomości z programu nauczania, 

 posiada biegłą znajomość katechizmu, bierze czynny udział w katechezie, 

 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem 

katechezy w danej klasie, 

 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, 

 chętnie i regularnie uczestniczy w katechezie, 

 zachowuje szacunek dla „świętych” przedmiotów, miejsc i znaków religijnych, 

 chętnie uczestniczy w życiu parafii (liturgia, rekolekcje, odpust itp.), 

 potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów                

w nowych sytuacjach, 

 przejawia postawę apostolską, wyrażając na zewnątrz swoją wiarę. 

Ocena dobra: 

 uczeń posiada uzupełniony zeszyt, potrafi odpowiedzieć samodzielnie na 

wszystkie pytania związane z tematem katechezy, posiada znajomość 

katechizmu, przejawia aktywność na zajęciach, 

 opanował wiadomości i umiejętności, które pozwalają na rozumienie większości 

relacji między elementami wiedzy religijnej, 

 nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej 

klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte               

w minimum programowym, 

 zna podstawowe modlitwy i prawdy wiary, rozumie je i umie wyjaśnić, 

 dysponuje dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości, potrafi 

samodzielnie odpowiedzieć na wszystkie pytania związane z tematem 

katechezy, 

 zachowuje szacunek dla „świętych” przedmiotów, miejsc i znaków religijnych, 

 uzyskuje stałe, dobre postępy podczas prowadzonych zajęć, 

 nie zaniedbuje uczestnictwa w katechezie, do której stara się być przygotowany, 

 uczestniczy w rekolekcjach i życiu parafii. 

Ocena dostateczna: 

 uczeń prowadzi notatki, wykonuje zadania, potrafi odtworzyć z pamięci wnioski 

z lekcji, 

 opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające zdobywanie dalszej 

wiedzy, 

 dysponuje przeciętną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem, 

w jego wiadomościach są luki, 

 nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem, 

 nieregularnie uczęszcza na katechezę, 

 wykonanie zadań przez ucznia budzi zastrzeżenia (np. niestaranne prowadzenie 

zeszytu, brak katechez), 

 nie bierze udziału w życiu parafii, w różnych formach duszpasterstwa. 

 



Ocena dopuszczająca: 

 uczeń jest obecny na lekcji, słucha, nie przeszkadza w prowadzeniu katechezy, 

 zdobyte wiadomości są niewystarczające na uzyskanie przez ucznia ogólnej 

wiedzy religijnej, 

 zna najbardziej istotne z podstawowych modlitw i prawd wiary 

 dysponuje minimalną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem, 

w jego wiadomościach są braki, 

 proste zadania o niewielkim stopniu trudności rozwiązuje przy pomocy 

katechety, 

 niechętnie bierze udział w katechezie, 

 często opuszcza katechezę, 

 ma lekceważący stosunek do przedmiotu i katechety. 

Ocena niedostateczna: 

 uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, 

 odmawia wszelkiej współpracy, 

 ma lekceważący stosunek do przedmiotu, wiary i katechety, 

 nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) 

stopniu trudności, 

 nie odzwierciedla znajomości życia chrześcijańskiego (lekceważący stosunek 

do Kościoła i religii), 

 postawa budzi zastrzeżenia (jest anty świadectwem). 

 

3. Formy sprawdzania wiedzy  

 nie przewiduje się prac klasowych 

 kartkówki (przewiduje się   kartkówki  dotyczących najważniejszych zagadnień 

przewidzianych w programie nauczania) 

 Ustne – odpowiedzi ustne dotyczące podstawowych zagadnień 

 Zadania praktyczne – polegać będą głównie na wykonywaniu prac plastycznych 

( np. plakatów, informatorów, gazetek, dekoracji, itp.) 

 Ocenie podlegają również: 

  - wypowiedzi w trakcie lekcji, podczas dyskusji,  
- pacierz: ocena ze znajomości podstawowych prawd wiary 

- zeszyt: sprawdzany według ustaleń nauczyciela; przynajmniej jeden raz w semestrze  
 - korzystanie z Pisma Świętego, podręcznika i innych materiałów katechetycznych. 
 - zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości szkolnych o charakterze 

religijnym, zaangażowanie w przygotowanie gazetek szkolnych, udział w konkursach 

religijnych. 
    - współpraca ze wspólnotą parafialną oraz rozwijanie postawy religijnej, tj. modlitwa, 

osobiste zaangażowanie w rozwój darów sakramentalnych, udział w niedzielnej Mszy 

Świętej, nabożeństwach, np. Droga Krzyżowa, roraty, rekolekcje, majowe, czerwcowe itd. 
 



4. Zakres materiału: 

Zgodny z podstawą programową w danej klasie 

5. Sposób zapowiadania:   

 

 Kartkówki – zapowiedziane  

 Ustne – bez zapowiedzi ( zagadnienie dotyczące poprzedniej lekcji) 

 

6. Wagi statutowe i indywidualne: 

 

W ocenianiu stosuje się wyłącznie wagi zgodne ze statutem 

 

7. Przeliczniki ze sprawdzianów i testów  

 

    W ocenianiu stosuje się wyłącznie wagi zgodne ze statutem 

 

8. Przypadki nieobecności – sposób zaliczania: 

 Zgodne ze statutem szkoły 

 W przypadku zadania praktycznego – uczeń indywidualnie uzgadnia                         

z nauczycielem formę i sposób zaliczenia zadania 

 

9. Nieprzygotowanie do zajęć:  

 Uczeń na początku lekcji informuje nauczyciela o nieprzygotowaniu do zajęć, 

może to się zdarzyć 2 razy w semestrze ( nauczyciel wpisuje adnotację do 

dziennika lekcyjnego – „NP.”, która nie ma wpływu na ocenę końcową)                  

w przypadku większej ilości nieprzygotowania ucznia do zajęć, nauczyciel 

wpisuje uwagę do dziennika lekcyjnego. 

 

10. Zadania domowe 

 Nie zadaje się  prac domowych 

     12. Dostosowanie oceniania dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych                                

(z opiniami    i orzeczeniami): 

Sposób oceniania ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych będzie rozpatrywany 

indywidualnie , od możliwości i umiejętności danego ucznia (  zgodnie z zaleceniami poradni) 



 

12. Poprawa sprawdzianów:  

 Zgodne ze statutem szkoły 

13. Dodatkowe ustalenia: 

 W sytuacjach gdy uczeń wyrazi chęć zdobywania dodatkowych ocen , istnieje 

taka możliwość poprzez: 

- udział ucznia w konkursach szkolnych oraz pozaszkolnych,  

- odpowiedzi ustne ucznia, 

- prace pisemne, 

- przygotowanie prezentacji multimedialnej, 

- wykonanie plakatu oraz innej aktywności  

( każdy taki przypadek będzie omawiany indywidualnie pomiędzy 

nauczycielem , a uczniem. Za wykonaną pracę uczeń uzyskuje dodatkową 

ocenę) 

 

14. Ocenę końcową ustala się na podstawie średniej ważonej, zgodnie ze statutem szkoły 

 

Ocena semestralna / 

roczna 

Średnia 

ważona 

celujący >5,50 

bardzo dobry 4,51 – 5,50 

dobry 3,51 – 4,50 

dostateczny 2,51 – 3,50 

dopuszczający 1,51 – 2,50 

niedostateczny <1,51 

 

15. Procedura Podwyższenia Przewidywanej Oceny Rocznej 

 

Zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania zawartymi w statucie szkoły 

 

Opracował: 

Andrzej Fijas 



 

 

 


