
Przedmiotowy System Oceniania z Religii dla klas V – VIII 

I. Zasady ogólne 

 

1. Zasadniczym przedmiotem oceniania  na lekcji religii jest praca ucznia. 

2. Przy ocenianiu brane są pod uwagę: 

 - możliwości intelektualne  ucznia, oraz uwarunkowania zdrowotne i społeczne 

 - systematyczność pracy 

 - obowiązkowość w podejściu do przedmiotu 

3. Jako „aktywność” rozumiane są: 

- wypowiedzi ustne  

- wypowiedzi pisemne 

- czytanie tekstów 

- wykonywanie zadań klasowych i domowych 

- praca w grupach 

 

4. Jako „nieprzygotowanie” rozumiany jest  brak: 

- zeszytu i przyborów umożliwiających pisanie 

- dostępu do podręcznika i karty pracy 

- wykonania zaleconych zadań domowych i klasowych 

 

II. Ogólne kryteria oceniania 

Celujący 

Uczeń: 

- posiada wiedzę wykraczającą poza program katechezy, oraz potrafi ją samodzielnie i twórczo wykorzystać 

- spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą 

Bardzo dobry: 

Uczeń: 

- opanował zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

- prowadzi zeszyt, wykonuje zalecone zadania 

- jest aktywny na lekcji, pracuje systematycznie, jest obowiązkowy 



- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami 

- odznacza się postawą szacunku dla szeroko pojętego „sacrum” 

Dobry: 

Uczeń: 

- opanował wiedzę i umiejętności w zakresie podstawowym  

- prowadzi zeszyt, wykonuje zalecone zadania 

- jest aktywny w stopniu przeciętnym 

Dostateczny: 

Uczeń: 

- ma braki w zakresie wiedzy i umiejętności przewidzianych w programie nauczania 

- odznacza się małą aktywnością , małą systematycznością i obowiązkowością 

- nie prowadzi zeszytu i nie wykonuje zaleconych zadań ( lub robi to niesystematycznie) 

- opuścił znaczną ilość zajęć 

Dopuszczający: 

 Uczeń: 

- prezentuje wiedzę i umiejętności na poziomie minimalnym 

-  odznacza się małą aktywnością , małą systematycznością i obowiązkowością 

- opuścił znaczną ilość zajęć 

Niedostateczny: 

Uczeń: 

- nie wykazuje żadnej formy aktywności 

- opuścił ponad 50 % zajęć 

- nie zaliczył zaleconego materiału 

III. Zasady szczegółowe 

1. Uczeń otrzymuje za „aktywność”  minimum jedną ocenę tygodniowo. 

2. W przypadku większych prac może dodatkowo otrzymać ocenę w odpowiedniej kategorii. 

3. Oddzielnej ocenie podlegają też zeszyt i karta pracy (ćwiczeniówka) przynajmniej raz w semestrze. 

4. W przypadku pracy zdalnej, czy one line podstawą oceny tygodniowej są odesłane prace. 

5.  Możliwa jest też kontrola wiadomości w formie zapowiedzianej kartkówki lub sprawdzianu. 

6. „Nieprzygotowanie” powoduje obniżenie oceny tygodniowej o jeden stopień. 



7. Brak podręcznika i karty pracy nie zwalnia ucznia z wykonywania zaleconych zadań. 

8. Tzw. Średnia ocen, ma przy wystawianiu ocen semestralnych  jedynie charakter doradczy. 

  Pod uwagę mogą być wzięte czynniki podane w punkcie I/2. 

9. W przypadku wysokiej absencji na lekcjach religii uczeń zobowiązany jest do zaliczenia materiału 

podstawowego dla danej klasy i uzyskania dodatkowych ocen.  Jego ocena semestralna wystawiana jest w 

oparciu o średnią liczoną w następujący sposób: suma uzyskanych ocen jest dzielona przez ilość tygodni 

zajęć. 

 

 

 

 


