
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W GŁOGOWIE 

ROK SZKOLNY 2021/2022 

 
Podstawa prawna Przedmiotowego Systemu Oceniania z religii:  

1. Dyrektorium Kościoła katolickiego w Polsce z 20 czerwca 2001 r. oraz Rozporządzenie 

Ministra Edukacji z dnia z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz.U. poz 373 ) w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i 

sprawdzianów w szkołach publicznych.  

2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 7.  

 
W ocenianiu wiadomości i umiejętności uczniów obowiązują zasady: 

- obiektywności, 

- jawności, 

- informacji zwrotnej w formie ustnej lub pisemnej 

- wspierania ucznia w pracy 

- dostosowania do poziomu możliwości ucznia. 

 

I. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności:  
1. Sprawdzian z wiadomości i umiejętności obejmujący wiadomości i umiejętności  

z danego rozdziału, zapowiadany z 7-dniowym wyprzedzeniem z podaniem zakresu 

sprawdzanych umiejętności i wiadomości (ocena od niedostatecznej do bardzo dobrej) 

2. Odpowiedzi ustne z dwóch ostatnich lekcji (ocena od niedostatecznej do bardzo dobrej).  

3.Kartkówki obejmujące modlitwy lub wiadomości i umiejętności z 1 lub 3 ostatnich lekcji 

– zapowiadane lub nie (oceny od niedostatecznej do bardzo dobrej).  

4.Praca domowa oceniana w trakcie sprawdzania zeszytu ćwiczeń lub zeszytu 

przedmiotowego (ocena od niedostatecznej do bardzo dobrej) .  
5. Praca na lekcji, aktywność (3 razy „+” i ocena bardzo dobra lub ocena bardzo dobra).  

6. Zadania dla chętnych, prace plastyczne, prezentacje (ocena celująca)  

7. Uczeń może otrzymać dodatkową ocenę m.in. za: przygotowanie materiałów na lekcję 

i poprowadzenie zajęć, udział konkursach i olimpiadach teologicznych, i biblijnych, 
osiągnięcia i sukcesy w olimpiadach, konkursach wiedzy religijnej, (ocena celująca).  

 

II. Kryteria i zasady oceniania poszczególnych form aktywności: 

1. Sprawdzian (obowiązuje klasy 4-8) 
-  Sprawdzian trwa jednostkę lekcyjną. Liczba sprawdzianów w semestrze wynika  

z programu nauczania realizowanego w danej klasie.  

- Sprawdziany są obowiązkowe. W przypadku, gdy uczeń był nieobecny na sprawdzianie 

ma obowiązek napisać go w drugim tygodniu jego obecności lub w terminie wyznaczonym 
przez nauczyciela. Nieobecność ucznia na sprawdzianie zostanie oznaczona w dzienniku 

symbolem „nb” 

 

2. Kartkówki (obowiązuje klasy 3-8) 

-  Kartkówka trwa maksymalnie 15 minut. Termin i ich liczbę ustala nauczyciel.  

-  Kartkówka może obejmować znajomość modlitw oraz materiał z trzech ostatnich lekcji.  

-  Uczeń nie musi być informowany o kartkówce.  

 

3. Odpowiedzi ustne (obowiązuje klasy 1-8) 

- Przy ocenianiu tej formy aktywności bierze się zwłaszcza pod uwagę wymagania zawarte 

w planie wynikowym.  

- Ocena z odpowiedzi uwzględnia również poprawność merytoryczną.  

4. Praca domowa (obowiązuje klasy 1-8) 

- Wykonana praca domowa powinna znajdować się w zeszycie ćwiczeń lub 

przedmiotowym 

- Zeszyt ucznia jest jego własnością. Jego prowadzenie podlega ocenie. Musi on zawierać 

całość materiału i prac domowych 

- Brak zeszytu ucznia jest równoznaczny z brakiem pracy domowej i skutkuje uzyskaniem 

oceny niedostatecznej.  
 

5. Praca na lekcji i praca pozalekcyjna - praca indywidualne lub w grupie(obowiązuje 

klasy 1-8) 

- Aktywność ucznia na lekcji przejawia się częstym zgłaszaniem się i udzielaniem 

prawidłowych odpowiedzi, za które uczeń otrzymuje „plus” lub ocenę.  

-  Uczeń potrafi współpracować z innymi uczniami i dzielić się swoimi talentami i wiedzą 

- Uczeń może otrzymać ocenę celującą za wykorzystanie materiału spoza programu, lub 

rozwiązanie dodatkowego problemu. 

- Uczeń może dostać ocenę celującą za udział w konkursach, olimpiadach religijnych. 
 

III. Zasady poprawiania ocen.  

1. Poprawianie oceny z prac pisemnych.  

- Uczeń ma prawo tylko jeden raz w ciągu tygodnia od otrzymania informacji  
o ocenie, poprawić sprawdzian, jeśli pisał go w pierwszym terminie, lub po dłuższej 

nieobecności. Uzyskana ocena z poprawy jest wpisana obok oceny poprawianej i liczona, 

jako ocena cząstkowa.  

W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na poprawie, uczeń traci możliwość 
poprawy oceny (wyjątek stanowi dłuższa nieobecność powyżej 5 dni szkolnych) 

2. Poprawianie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej:  

- Na 7 dni przed rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel uczący, w trakcie 

lekcji, informuje ucznia o przewidzianej dla niego ocenie klasyfikacyjnej.  
- Nieobecność ucznia nakłada na niego obowiązek skontaktowania się z nauczycielem  

w celu poznania oceny lub sprawdzenia jej w e-dzienniku.  

- Jeżeli uczeń uważa, że przewidywana ocena roczna została zaniżona, może ją poprawić. 

- uczeń ma możliwość poprawy oceny w terminie uzgodnionym z nauczycielem, nie 
później jednak niż na dwa dni przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej. 

- poprawę przeprowadza się w formie ustnej lub pisemnej trwającej nie dłużej niż 1 godz. 

lekcyjną. 

- zakres materiału przy poprawianiu oceny obejmuje wiadomości i umiejętności objęte 
planem wynikowym nauczania religii i dotyczy treści realizowanych w całym roku 

szkolnym. 

- poprawę oceny przeprowadza nauczyciel nauczający danego ucznia. 

 
IV Zasady wystawienia oceny śródrocznej i rocznej w klasach I -VI  

Ocena klasyfikacyjna w klasach IV – VI jest wypadkową ocen cząstkowych otrzymanych 

przez ucznia, przy czym największe znaczenie mają oceny z prac klasowych, sukcesach w 

konkursach, olimpiadach, w drugiej kolejności odpowiedzi ustne i kartkówki. Pozostałe 
oceny są wspomagające.  

Oceny bieżące, śródroczna lub roczna w klasach I – III odnotowane są według ustalonej 

skali cyfrowej (bieżące 1-6, śródroczne i roczne od niedostatecznej do celującej) 

 
 



 

V Informowanie ucznia, opiekunów, jego rodziców ( prawnych opiekunów)  

o postępach i trudnościach w nauce:  

- Nauczyciel przekazuje ustny lub pisemny komentarz do każdej wystawionej oceny 
nacobezu – informacja zwrotna.  

- Sprawdzone prace pisemne nauczyciel winien przedstawić uczniowi do dwóch tygodni po 

ich napisaniu ( termin ten może być wydłużony z powodu nieobecności nauczyciela lub 

uczniów).  

- Podczas zebrań z rodzicami, indywidualnych konsultacji rodzic ( prawny opiekun) 

uzyskuje informacje o postępach i trudnościach w nauce oraz na prośbę prawnego opiekuna 

wgląd do prac pisemnych swojego dziecka oraz innej dokumentacji przebiegu nauczania.  

- Na wniosek ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia 
wystawiane oceny w formie ustnej.  

 

VI Kryteria wystawiania ocen:  

1. Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który:  
- posiada wiedzę i umiejętności w zakresie oceny bardzo dobrej,  

- wykazuje się wiadomościami i umiejętnościami wykraczającymi poza program nauczania 

w danej klasie,  

- osiąga sukcesy w olimpiadach, konkursach wiedzy religijnej,  
- samodzielnie formułuje wskazania dla rozwiązania problemów życiowych w świetle 

Pisma Świętego, YOUCAT - Katechizmu Kościoła Katolickiego dla dzieci,  

- pilność, systematyczność i aktywność na zajęciach lekcyjnych nie budzi żadnych 

zastrzeżeń,  

- posiada podręcznik do religii i prowadzi zeszyt ćwiczeń.  

2. Ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:  

- spełnia wymagania w zakresie oceny dobrej,  

- opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania  
w danej klasie,  

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami,  

- wyróżnia się aktywnością na tle klasy podczas zajęć lekcyjnych,  

- bierze udział w olimpiadach, konkursach wiedzy religijnej,  
- posiada podręcznik do religii i prowadzi zeszyt ćwiczeń. 

3. Ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:  

- spełnia wymagania w zakresie oceny dostatecznej,  

- opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na 
poziomie dobrym,  

- uczestniczy aktywnie w zajęciach lekcyjnych,  

- posiada podręcznik do religii i prowadzi zeszyt ćwiczeń.  

4. Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:  
- spełnia wymagania w zakresie oceny dopuszczającej,  

- opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone programem nauczania  

w danej klasie,  

- czasami jest aktywny na zajęciach,  
- posiada podręcznik do religii, w zeszycie ćwiczeń ucznia występują sporadyczne braki.  

5. Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który:  

- opanował łatwe, niezbędne wiadomości i umiejętności określone programem nauczania  

w danej klasie,  
- wykazuje sporadyczną aktywność na zajęciach,  

- nie posiada podręcznika do religii, w zeszycie ćwiczeń ucznia występują liczne braki.  

 

 

 

6. Ocenę NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:  

- nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem 

nauczania w danej klasie,  
- nie jest aktywny na zajęciach,  

- nie posiada podręcznika do religii i nie prowadzi zeszytu ucznia. 

 

VII Wagi ocen cząstkowych i średnie ocen z religii w klasach IV – VIII: 

Kategorie ocen waga Kategorie ocen waga 

Aktywność, 

systematyczność  

1 Odpowiedź ustna 1 

Praca na lekcji 1 Praca w grupie 1 

Kartkówki 1 Praca indywidualna 1 

Testy i sprawdziany 1 Udział  

w konkursach, 

inscenizacjach, 

akcjach 

charytatywnych 

1 

Zadania domowe 1 Prowadzenie zeszytu 

ćwiczeń 

1 

Średnia ocen 

Ocena Średnia ocen 

Celująca 5,25 – 6,00 

Bardzo dobry 4,65 – 5,24 

Dobry 3,65 – 4,64 

Dostateczny 2,65 – 3,64 

Dopuszczający 1,65 – 2,64 

Niedostateczny 0,00 – 1,64 
VIII Inne obowiązujące zasady:  

- Uczeń może dwa razy w półroczu zgłosić nieprzygotowanie do lekcji, które zostanie 
zaznaczone w dzienniku symbolem „np”. Nie dotyczy to zapowiedzianych powtórzeń  

i sprawdzianów(nie dotyczy uczniów nieobecnych powyżej 5-ciu dni nauki). Przez 

nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy: brak zeszytu ćwiczeń, brak pracy domowej, 

niegotowość do odpowiedzi. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń 

otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.  

- Fakt nieprzygotowania należy zgłosić przed rozpoczęciem lekcji.  

- Zgłoszenia nieprzygotowania nie zwalnia z aktywnego udziału w nowej lekcji.  

 
IX Zasady obowiązujące w przypadku, gdy uczeń nie uczestniczył w zajęciach w 

danym roku szkolnym lub nie został sklasyfikowany:  

- Uczeń, który nie uczęszczał na lekcje religii na danym poziomie nauczania a po zmianie 

decyzji w kolejnym roku pragnie uczęszczać na lekcje religii, winien najpierw zdać 
egzamin z wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie.  

- Uczeń, który jest niesklasyfikowany z religii w danej klasie i pragnie uczęszczać na lekcje 

religii w klasie wyższej programowo, winien najpierw zdać pozytywnie egzamin  

z wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie.  



Aneks nr 1 

Przedmiotowe Zasady Oceniania z religii – nauczanie zdalne 

 

1. Zadania na ocenę będą określone i ocenianie w kategoriach: obowiązkowe 

 i dla chętnych. 

2. Oceny zachowują swoją pierwotną wagę czyli 1. 

3. Nauczyciel przesyła na stronę internetową szkoły lub za pomocą portalu 

edukacyjnego Google Classroom, zadania,  karty pracy do wykonania. 

4. Uczniowie wykonują zlecone przez nauczyciela karty pracy, zadania  

z podręcznika i zeszytu ćwiczeń oraz sporządzają notatki w zeszycie 

przedmiotowym. 

5. Powierzone zadania zostaną sprawdzone w dogodnym terminie ustalonym 

przez nauczyciela po powrocie do szkoły lub w trakcie nauczania zdalnego 

w formie podanej przez nauczyciela. 

6. Zadania w zeszycie ćwiczeń i zadania na ocenę mogą być przez uczniów 

przesyłane w formie skanów, zdjęć, plików tekstowych w określonym 

przez nauczyciela terminie i na wyznaczoną platformę edukacyjną Google 

Classroom, przez e-dziennik w formie napisanych odpowiedzi  

w wiadomościach, lub za pomocą załącznika OneDrive. 

7. Rodzic wysyła informację zwrotną do nauczyciela o wykonaniu zadań  

w danym tygodniu i wykonaniu karty pracy przez ucznia w wyznaczonym 

terminie.  

8. W przypadku, gdy minął termin wysłania zadania na ocenę, uczeń  

w zakładce ozn z opisem zadania i terminu otrzymuje wpis bz (brak 

zadania). Nauczyciel wyznaczy dodatkowy termin na jego wykonanie, 

wysłanie zadania i informacji zwrotnej o wykonaniu zadania. Jeśli  

w dalszym ciągu nauczyciel nie otrzyma zadania, uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

9. W przypadku sytuacji wyjątkowych rodzic ma obowiązek skontaktować się  

z nauczycielem i wyjaśnić przyczynę nie wykonania w terminie zadania 

przez ucznia. 

10. Ocenie podlegać będzie również zaangażowanie i systematyczność ucznia  

w wykonywanie zleconych zadań w podanym terminie. Uczniowie 

otrzymują „+” za wykonanie zadań w danym tygodniu. Za zebranie pięciu 

plusów uczeń otrzyma 5. 

11. W przypadku braku informacji zwrotnej co do wykonania zadania  

w podanym terminie uczeń w zakładce ozn z opisem zadania i terminu 

otrzymuje wpis bz (brak zadania). Od tego momentu ma tydzień na jego 

uzupełnienie. Jeśli w dalszym ciągu nauczyciel nie otrzyma informacji  

o wykonaniu zadania, po tym terminie, uczeń nie otrzyma już „+”. 

12. Uczeń może poprawić każdą ocenę po powrocie do szkoły lub w trakcie 

nauczania zdalnego w wyznaczonym przez nauczyciela terminie. 

13. Nauczyciel będzie zachęcał uczniów do tworzenia wszelkiego rodzaju 

projektów, prezentacji, plakatów, oglądania filmów religijnych i słuchania 

piosenek. 

 


