
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII 

w Zespole Szkół Niepublicznych w Tarnowie 

Branżowa Szkoła I stopnia 

 

Kryteria oceniania z religii zgodne z dokumentacją szkolną oraz z Zasadami oceniania osiągnięć 

edukacyjnych z religii rzymskokatolickiej w szkołach publicznych opracowanymi przez Komisję 

Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z 25.08.2008 r. 

Ocenę z religii ustala się w oparciu o kryteria poznawcze, kształcące i wychowawcze. 

W Przedmiotowym Systemie Oceniania z religii uwzględnia się opinie i orzeczenia Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej i zalecenia pedagoga szkolnego. W przypadkach uczniów 

z powyższym orzeczeniem, w zależności od zaleceń, preferuje się wypowiedzi ustne, nie wymaga się 

głośnego czytania podczas lekcji, a sprawdzając zeszyty przedmiotowe nie obniża się oceny z powodu 

błędów ortograficznych czy nieczytelnego charakteru pisma 

Na lekcjach religii nie ocenia się: wiary, łaski, bliskości z Bogiem osobowym, praktyk religijnych, 

zachowania i życia sakramentalnego. 

W ocenianiu z religii obowiązują poniższe zasady:  

1. Obiektywność – zastosowanie jednolitych norm i kryteriów oceniania.  

2. Jawność – podawanie na bieżąco wyników pracy ucznia (rodziców na ich zapotrzebowanie lub 

gdy zaistnieje taka potrzeba ze strony szkoły).  

3. Instruktywność – wskazanie na występujące braki.  

4. Mobilizacja do dalszej pracy.  

 

Sposoby oceniania ucznia: Wartościowanie gestem, słowem, mimiką, stopniem. 

Kontrola i ocena w religii nie dotyczy wyłącznie sprawdzenia wiadomości, lecz także wartościowania 

umiejętności, postaw, zdolności twórczych, rozwoju zainteresowań, motywacji uczenia się, a głównie 

kształtowania cech charakteru, woli, odpowiedzialności za swoje czyny, dokładności, wytrwałości, 

pracowitości, kultury osobistej, zgodności postępowania z przyjętą wiarą, stosunek do przedmiotu; 

pilność i systematyczność; umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu; postawa świadka  

 

Sposoby oceniania: 

1. Pisemne prace kontrolne (sprawdzian, tekst) przynajmniej raz w ciągu semestru, obejmujące 

więcej niż trzy jednostki lekcyjne oraz Mały Katechizm, zapowiedziane co najmniej z 

tygodniowym wyprzedzeniem, sprawdzane przez nauczyciela religii do dwóch tygodni. Ponadto 

2 kartkówki: zakres ich materiału powinien obejmować nie więcej niż trzy jednostki lekcyjne. 

Prace pisemne (sprawdzian, tekst) kontrolne są do wglądu uczniów i rodziców (opiekunów) na 

ich prośbę. Kartkówki są oddawane uczniom.  

2. Odpowiedzi ustne z zakresu trzech ostatnich lekcji. Ważna jest ilość i jakość prezentowanych 

wiadomości 

3. Aktywność na lekcji. Aktywność obejmuje udział w dyskusji, udzielanie poprawnych 

odpowiedzi oraz rozwijanie postawy religijnej poprzez zaangażowanie w działalność 

charytatywną -wolontariacką, udział w pielgrzymkach, przygotowanie i udział w rekolekcjach 

szkolnych i pozaszkolnych oraz w Mszach Świętych celebrowanych w związku z 
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uroczystościami szkolnymi, aktywność w wydarzeniach o charakterze religijno - patriotycznym, 

zaangażowanie w ruchy i stowarzyszenia katolickie 

4. Praca w grupie - ocenę może otrzymać cała grupa lub indywidualny uczeń 

5. Praca domowa: z lekcji na lekcję i długoterminowa, kontrolowana na bieżąco i oddawana 

uczniom. 

6. Prace dodatkowe - np. referaty, prace plastyczne, udział w konkursach wiedzy religijnej 

7. Zeszyt: sprawdzany przynajmniej jeden raz w semestrze (całościowa ocena z zeszytu). 

8. Korzystanie z Pisma Świętego, katechizmów, literatury hagiograficznej, młodzieżowej prasy 

katolickiej oraz internetowych portali chrześcijańskich 

 

Uczeń ma prawo dwukrotnie w semestrze zgłosić brak przygotowania do lekcji bez konsekwencji 

uzyskania oceny niedostatecznej. Przez nieprzygotowanie się do lekcji należy rozumieć: zwolnienie z 

odpowiedzi, brak zeszytu, brak pracy domowej (zadanej z lekcji na lekcję lub terminowej). 

 

Możliwość poprawy oceny niedostatecznej 

1. Uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny niedostatecznej. Do poprawy danej oceny 

niedostatecznej może przystąpić tylko raz. 

2. W uzasadnionych przypadkach uczeń może przystąpić do poprawy oceny wyższej. 

3. Ocenę należy poprawić w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od jej uzyskania. 

W szczególnych sytuacjach termin poprawy może zostać przesunięty po wcześniejszym 

uzgodnieniu z nauczycielem religii. 

Klasyfikacja: Uczeń może być niesklasyfikowany z religii, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny 

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie edukacji. Uczeń niesklasyfikowany z powodu 

usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Przy wystawieniu oceny 

śródrocznej i rocznej przyjmuje się następujące zasady: ocena nie będzie miała charakteru średniej 

arytmetycznej ocen cząstkowych; znaczący wpływ mają przede wszystkim oceny uzyskane (w 

semestrze lub w ciągu całego roku szkolnego) z prac kontrolnych, dłuższych wypowiedzi, referatów, o 

ile prezentacja ich przyjmie formę wypowiedzi ustnej oraz innych form pracy o charakterze 

samodzielnym.  

 

Oceny cząstkowe uzyskane z odpowiedzi ustnych, prac pisemnych, testów sprawdzających, oceny za 

prace domowe, aktywność na lekcji i prace dodatkowe  

 

Skala punktowa prac pisemnych: 

0% - 39% niedostateczny  

40% - 44% dopuszczający  

45% - 49% + dopuszczający 50% - 59% 

dostateczny  

60% - 69% + dostateczny  

70% - 79% dobry  

80% - 89% + dobry  

90% - 100% bardzo dobry 

 

Waga ocen: 

1- aktywność na lekcji, odpowiedź ustna, zeszyt, zadanie domowe 
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2- sprawdziany, prace pisemne 

3- laureat etapu szkolnego konkursu lub udział w konkursie pozaszkolnym 

Oceny cząstkowe, śródroczne i końcoworoczne według skali: – celujący (6), – bardzo dobry (5), – dobry 

(4), – dostateczny (3), – dopuszczający (2), – niedostateczny (1).  

 

Ustalenie wymagań programowych w obrębie poszczególnych poziomów oraz zastosowanie ich w 

określonych ocenach osiągnięć uczniów  

 

Ocena NIEDOSTATECZNA  

• Wykazuje rażący brak wiadomości programowych.  

• Wykazuje brak jedności logicznej między wiadomościami.  

• Prezentuje zupełny brak rozumienia uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania zjawisk.  

• Przejawia nieumiejętność stosowania wiedzy.  

• Nie wykazuje się znajomością pacierza.  

• Nie posiada zeszytu lub dość często nie przynosi go na lekcję.  

• Lekceważy przedmiot i nieodpowiednio zachowuje się na lekcji.  

• Wyraża lekceważący stosunek do wartości religijnych.  

• Opuszcza lekcje religii.  

• Inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazujące na ocenę niedostateczną.  

 

Ocena DOPUSZCZAJĄCA  

• Zna najbardziej istotne z podstawowych modlitw i prawd wiary.  

• Dysponuje minimalną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego podstawą programową, w jego 

wiadomościach są luki - umożliwiają mu one jednak dalsza naukę oraz utożsamianie z chrześcijaństwem  

• Nie potrafi stosować wiedzy, nawet przy pomocy nauczyciela. 

• Prowadzi zeszyt niesystematycznie.  

• Posiada problemy ze znajomością pacierza.  

• Niechętnie uczestniczy w katechezie i przeszkadza w jej prowadzeniu  

• Inne możliwości indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dopuszczającą.  

 

Ocena DOSTATECZNA:  

• Opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości, postawy i umiejętności.  

• Prezentuje podstawowe treści materiału programowego z religii.  

• Wykazuje się wiadomościami podstawowymi, połączonymi związkami logicznymi.  

• Dość poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia oraz wyjaśnia ważniejsze zjawiska z pomocą 

nauczyciela.  

• Potrafi w sposób intuicyjny, na miarę swoich możliwości określić treści nauczania.  

• W przekazywaniu wiadomości z religii popełnia niewielkie i nieliczne błędy.  

• Komunikuje wiedzę wybiórczo.  

• Wykazuje się podstawową znajomością pacierza.  

• W zeszycie ucznia sporadyczne braki notatek, prac domowych.  

• Wypełnia zadania i obowiązki wskazane przez katechetę  

• Nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem, wykazuje małą aktywność na lekcjach. 

• Inne możliwości indywidualne ucznia wskazujące ocenę dostateczną.  
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Ocena DOBRA: 

• Opanował materiał programowy z religii.  

• Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej. 

• Wykazuje się dobrą znajomością pacierza.  

• W zeszycie posiada wszystkie notatki i prace domowe.  

• Podczas lekcji posiada określone pomoce (podręcznik, zeszyt i inne) i korzysta z nich.  

• Systematycznie uczestniczy w zajęciach religii.  

• Jest zainteresowany przedmiotem. Potrafi odpowiedzieć samodzielnie na pytania związane z tematem 

katechezy 

• Włącza się w przeżycia i dynamikę roku liturgicznego.  

• Wykazuje się dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości.  

• Odrabia zadania systematycznie.  

• Stara się być aktywnym podczas lekcji.  

• Inne osiągnięcia indywidualne ucznia promujące ocenę dobrą.  

 

Ocena BARDZO DOBRA:  

• Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej.  

• Opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności określony poziomem nauczania religii.  

• Umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela.  

• Posiada pełną znajomość pacierza.  

• Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe.  

• Potrafi przedstawić argumentację na rzecz swoich przekonań i postawy.  

• Postępuje bez żadnych zastrzeżeń.  

• Jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem.  

• Odpowiedzialnie włącza się w dynamikę i przeżycia roku liturgicznego.  

• Aktywnie uczestniczy w religii i jest świadkiem wyznawanej wiary. Swobodnie korzysta z Biblii oraz 

literatury hagiograficznej. 

• Inne możliwości indywidualne ucznia promujące ocenę bardzo dobrą.  

 

Ocena CELUJĄCA:  

• Spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej.  

• Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program religii własnego poziomu edukacji.  

• Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi, swobodą w posługiwaniu się terminologią teologiczną.  

• Angażuje się w działalność wolontariatu i w prace pozalekcyjne np. gazetki religijne, montaże 

sceniczne, pomoce katechetyczne itp.  

• Uczestniczy w konkursach i olimpiadach wiedzy religijnej.  

• Twórczo uczestniczy w życiu parafii, np. należy do organizacji i ruchów katolickich, uczestniczy w 

pielgrzymkach itp.  

• Jego pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi żadnych zastrzeżeń.  

• Poznane prawdy wiary stosuje w życiu. • Inne osiągnięcia indywidualne ucznia promujące ocenę 

celującą 

 

 


