
    

    

                                                  Kontrakt  z religii. 
 

 

      W ocenianiu wiadomości i umiejętności uczniów obowiązują zasady: 

  obiektywności, jawności, informacji zwrotnej, wspieranie ucznia w pracy i dostosowanie do 

poziomu możliwości ucznia. 

 

1. Na lekcji religii uczeń przynosi zeszyt, podręcznik i  ćwiczenia. 

 

2. Oceny można otrzymać za: 

kartkówki ,  sprawdziany,  odpowiedzi ustne, praca na lekcji, praca domowa, praca pozalekcyjna, 

aktywność 

 

3. W półroczu można 2 razy zgłosić nieprzygotowanie do zajęć : za brak podręcznika , zeszytu i 

ćwiczeń. 

 

4. Sprawdzian trwa jednostkę lekcyjną. Sprawdziany są obowiązkowe.  Można je poprawić . 

Sprawdzian zapowiedziany z 7-dniowym wyprzedzeniem z podaniem zakresu sprawdzanych 

wiadomości 

5. Kartkówki są zapowiadane. Nie można poprawić kartkówki. Kartkówki z trzech ostatnich 

lekcji, obejmują modlitwy również.  Kartkówki trwają 15 minut. Praca na lekcji 3 razy + i ocena 

bardzo dobra. 

 

6. Zadania dla chętnych, prezentacje, prace plastyczne, referaty , oraz konkursy, olimpiady 

religijne– ocena celująca 

 

7.  Wagi ocen cząstkowych i średnia ocen z religii  w klasach IV-VIII 

* aktywność – waga 1 

*praca na lekcji – 1 

* kartkówka- 1 

* sprawdzian-1 

*zadanie domowe- 1 

*praca w grupie- 1 

*udział w konkursie- 1 

*prowadzenie zeszytu przedmiotowego – 1 

     8.     Średnia ocen: 

*celująca- 5,30-6,00 

*Bardzo dobra- 4,65-5,29 

*Dobry- 3,65-4,64 

*Dostateczny- 2,65- 3,64 

*Dopuszczający- 1,65- 2,64 

* Niedostateczny- 0,00 – 1,64 

9. 

 STOPIEŃ CELUJĄCY OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: - posiada wiedzę i umiejętności 

znacznie wykraczające poza program nauczania, - jest zainteresowany  lekcją religii                      

w stopniu bardzo dobrym. Osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach, posiada podręcznik               

i zeszyt ćwiczeń 

 STOPIEŃ BARDZO DOBRY OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: - opanował pełny zakres 

wiedzy i umiejętności określony programem,  pracuje aktywnie, spełnia wymagania w 

zakresie oceny dobrej, opanowała pełen zakres wiedzyi umiejętności na poziomie bardzo 



dobrym, wyróżnia się aktywnością na tle klasy podczas zajęć lekcyjnych, bierze udział                   

w olimpiadach, konkursach religijnych. - 

STOPIEŃ DOBRY OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: - opanował większość wiadomości                  

i umiejętności określonych programem nauczanie w danej klasie, jest przygotowany do zajęć, 

ma potrzebne materiały, zeszyt,  aktywnie uczestniczy w lekcjach, spełnia wymagania w 

zakresie oceny dostatecznej, opanował wiadomości i umiejętności  na poziomie oceny dobrej. 

STOPIEŃ DOSTATECZNY OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY - posiada niepełną wiedzę                 

i umiejętności z zakresu objętego programem,   nie wykazuje się systematycznością, 

zaangażowaniem, spełnia wymagania na poziomie oceny dopuszczającej, opanował tylko 

podstawowe wiadomości i umiejętności, czasami jest aktywny na lekcji, posiada podręcznik, 

ale ma braki w zeszycie ćwiczeń. 

 STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: • posiada minimalną 

wiedzę z zakresu wiadomości objętych programem, wykazuje sporadyczną aktywność na 

lekcji, nie posiada podręcznika, występują liczne braki w zeszycie ćwiczeń, nie wykazuje woli 

poprawy oceny. STOPIEŃ NIEDOSTATECZNY OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: • nie 

posiada wiedzy i umiejętności objętych programem nauczania , nie opanował podstawowych 

wiadomości i umiejętności , nie jest aktywny na lekcji, nie posiada podręcznika, ani ćwiczeń. 

 

Uczeń, który nie uczęszczał na lekcje religii na danym poziomie, a po roku pragnie uczestniczyć 

powinien najpierw zdać materiał z wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania w 

danej klasie. 

 

 

                                                                                           Opracowała Marta Wolak- Nazir 

                                                                                             


