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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII KL. IV  

Przedmiotowe zasady oceniania z religii są zgodne z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania w Szkole 

Podstawowej w Witoszowie Dolnym. 

Oceniając ucznia, bierze się po uwagę: 

- Wiadomości i umiejętności; 

- Wielkość wysiłku włożonego w przygotowanie do katechezy; 

- Indywidualne zdolności ucznia. 

Kontrola i ocena nie dotyczy wyłącznie sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia, ale również jego 

aktywności. Katecheta zwraca uwagę na stosunek ucznia do przedmiotu.  

Praktyki religijne nie podlegają ocenie. 

Zasady oceniania 

Na początku roku szkolnego uczniowie są poinformowani przez katechetę o zakresie wymagań z religii 

oraz o sposobach i zasadach oceniania. 

Ocena na półrocze i koniec roku uwzględnia oceny cząstkowe wystawiane uczniom za wiedzę i 

umiejętności z form aktywności obowiązujących w danym okresie. 

Obowiązuje określona waga wystawianych ocen: 

 Sprawdzian – waga 10; 

 Kartkówka, odpowiedź, duże projekty, referaty, mały katechizm, prace dodatkowe – waga 8; 

 Zadania domowe, oceny z plusów, minusów – waga 5. 

Osiągnięte sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych wpływają na podwyższenie oceny. 

W stosunku do ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, 

dostosowuje się wymagania indywidualnie. 

W jednym półroczu można zgłosić dwa nieprzygotowania. Nieprzygotowanie należy zgłosić nie później 

niż podczas sprawdzania obecności. 

Sprawdziany i kartkówki 

Sprawdziany zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

Katecheta informuje uczniów, na co szczególnie należy zwrócić uwagę przygotowując się do 

sprawdzianu (nacobezu). 

Kartkówki z trzech ostatnich lekcji katecheta nie musi zapowiadać. 

W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzanie lub zapowiedzianej kartkówce, uczeń musi napisać 

zaległy sprawdzian/kartkówkę w terminie do dwóch tygodni od daty napisania sprawdzianu przez klasę.  



Istnieje możliwość jednorazowej poprawy sprawdzianów, kartkówek, ocen z zadań domowych (oprócz 

ocen z minusów) w terminie uzgodnionym z katechetą. Ocena poprawiana zastępowana jest nową oceną, 

jednak nie wyższą niż ocena dobra. 

Odpowiedzi ustne 

Uczniowie oceniani są na bieżąco z odpowiedzi ustnych. Katecheta może pytać z trzech ostatnich lekcji 

lub materiału powtórzeniowego. Przy odpowiedzi ustnej ocenianiu podlega: zrozumienie tematu, 

zawartość merytoryczna, argumentacja, wyrażanie sądów, stosowanie terminologii właściwej dla 

przedmiotu, sposób prezentacji (samodzielność wypowiedzi, poprawność językowa, logiczne myślenie, 

płynność). Pytania naprowadzające wpływają na obniżenie oceny. 

Aktywność na lekcji 

Katecheta ocenia pracę na lekcji. Uczeń gromadzi plusy za aktywność. Pięć plusów nauczyciel zamienia 

na ocenę bardzo dobrą. 

Istnieje możliwość wykonania zadania dodatkowego (prezentacja, projekt) po indywidualnej konsultacji. 

Zeszyt przedmiotowy 

Każdy uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego. Notatki mają być kompletne i 

uzupełniane w przypadku nieobecności ucznia. Każdy uczeń zobowiązany jest również do 

systematycznego prowadzenia zeszytu ćwiczeń (karty pracy). W przypadku nieobecności ucznia w szkole 

zarówno zeszyt jak i ćwiczenia muszą być uzupełnione  

w przeciągu tygodnia od powrotu do szkoły. Zeszyt i ćwiczenia podlegają ocenie. 

Zadania domowe 

Obowiązkiem ucznia jest systematyczne odrabianie zadań domowych. 

Zadania domowe niewymagające dużego nakładu pracy oceniane są plusami. Pięć plusów daje ocenę 

bardzo dobrą. Brak zadania niewymagającego dużego nakładu pracy oceniany jest minusem. Trzy minusy 

są jednoznaczne z oceną niedostateczną. 

Zadanie domowe, które wymagało większego nakładu pracy oceniane jest stopniem. Za brak takiego 

zadania nauczyciel może wpisać ocenę niedostateczną.  

Mały katechizm 

Każdy uczeń na początku roku szkolnego otrzymuje listę modlitw i prawd wiary (mały katechizm), które 

należy umieć i zaliczyć w ustalonym przez katechetę terminie.  

Kryteria wystawiania ocen 

Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który: 

- Posiadł wiedzę i umiejętności wynikające z programu, samodzielnie i twórczo rozwija własne 

uzdolnienia; 

- Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i 

praktycznych z programu, służy rada innym; 

- Osiąga sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach katechetycznych; 

- W wysokim stopniu wywiązuje się z obowiązku prowadzenia zeszytu i zeszytu ćwiczeń/karty 

pracy; 



- Wyróżnia się twórczą aktywnością w grupie; 

- Bierze czynny udział w działaniach katechetycznych reprezentujących klasę poza szkołą; 

- Chętnie wykonuje zadania dodatkowe. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- Opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określonych programem, potrafi samodzielnie 

objaśnić i powiązać w całość omawiane zagadnienia; 

- Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu trudnych problemów z 

programu; 

- Wykazuje się twórczą aktywnością podczas katechezy; 

- W sposób pełny wywiązuje się z obowiązków dotyczących prowadzenia zeszytu, zeszytu 

ćwiczeń, wykonywania zadań domowych; 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- Opanował wiadomości i umiejętności określone programem katechezy; 

- Dysponuje dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości przy rozwiązywaniu 

typowych problemów; 

- Przejawia aktywność  na katechezie i jest do niej przygotowany; 

- Prowadzenie zeszytu, zeszytu ćwiczeń i wywiązywanie się  z zadań domowych nie pozostawia 

większych zastrzeżeń. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- Dysponuje podstawowa wiedza i umiejętnościami w zakresie materiału przewidzianego 

programem; 

- Jego wiadomości i umiejętności są niepełne, ma jednak podstawy umożliwiające zdobywanie 

dalszej wiedzy i funkcjonowanie na katechezie; 

- Rozwiązuje typowe zadania praktyczne i teoretyczne o średnim stopniu trudności; 

- Prowadzi zeszyt i zeszyt ćwiczeń, odrabia zadania domowe w sposób niepełny  

i niesystematyczny; 

- Nie wykazuje samodzielnej aktywności. 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- Dysponuje minimalną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem katechetycznym; 

- Jego wiadomości i umiejętności są minimalne; 

- Zeszyt i zeszyt ćwiczeń prowadzi niestarannie, rzadko wykonuje zadania; 

- Proste zadania o niewielkim stopniu trudności rozwiązuje przy pomocy katechety; 

- Jest bierny, okazyjnie wykazuje aktywność pod wpływem oddziaływań katechety. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- Nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w minimum programowym  

i braki te uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy i umiejętności; 

- Nie umie wyjaśnić prostych problemów, wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności nawet z 

pomocą katechety; 

- Jest bierny, odmawia wszelkiej współpracy. 

Katecheta ma prawo podwyższyć uczniowi ocenę na półrocze lub koniec roku, jeśli dostrzega starania 

i zaangażowanie ucznia przez cały okres nauki i jego wzorową postawę na katechezie. 


