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PRZEDMIOTOWE ZASADY  OCENIANIA Z RELIGII KL. I - III 

Przedmiotowe zasady oceniania z religii są zgodny 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. 

Uczniowie za poszczególne aktywności otrzymują oceny od 1 do 6. Katecheta może stosować 

też plusy i minusy. Pięć plusów daje ocenę bardzo dobra, trzy minusy ocenę niedostateczną. 

Uczeń ma prawo 3 razy zgłosić nieprzygotowanie w ciągu jednego półrocza (brak zeszytu 

ćwiczeń, brak zadania domowego). 

Ocenianiu podlegają: 

- Wypowiedzi ustne; 

- Mały katechizm; 

- Zadania domowe; 

- Kartkówki; 

- Przygotowanie do katechezy; 

- Dodatkowe, nieobowiązkowe prace dla chętnych uczniów; 

- Aktywność poza lekcjami np. udział w konkursach 

Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

Kryteria ocen: 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

- Spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej; 

- Wykazuje się wiadomościami i umiejętnościami określonymi programem religii 

własnego poziomu edukacji; 



- Wykonuje prace dla chętnych, bierze udział w konkursach; 

- Jego postawa na katechezie i stosunek do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- Spełnia wymagania w zakresie oceny dobrej; 

- Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony poziomem nauczania religii; 

- Opanował „mały katechizm”  na określonym poziomie; 

- Wzorowo prowadzi zeszyt ćwiczeń i odrabia zadania domowe; 

- Wyróżnia się aktywnością na tle grupy; 

- Jest pilny, systematyczny i zainteresowany przedmiotem; 

- Zachowuje szacunek do czasu modlitwy, słuchania Słowa Bożego i znaków 

religijnych. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- Spełnia wymagania w zakresie oceny dostatecznej; 

- Opanował wiedzę religijną w swoim zakresie edukacyjnym na poziomie dobrym; 

- Wykazuje się dobrą znajomością „małego katechizmu”; 

- W zeszycie ćwiczeń nie ma zaległości; 

- Jest zainteresowany przedmiotem; 

- Stara się być aktywny na lekcji; 

- Postawa ucznia nie budzi wątpliwości: szacunek do czasu modlitwy, czytania Słowa 

Bożego i znaków religijnych; 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- Spełnia wymagania dotyczące oceny dopuszczającej; 

- Opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości i umiejętności umożliwiające 

zdobywanie dalszej wiedzy; 

- Wykazuje się dostateczną znajomością „małego katechizmu”; 

- W zeszycie ćwiczeń występują sporadyczne braki notatek i zadań domowych; 

- Prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem; 

- Postawa ucznia nie budzi wątpliwości: szacunek do czasu modlitwy, czytania Słowa 

Bożego i znaków religijnych. 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- Opanował podstawowe pojęcia religijne; 

- W zeszycie ćwiczeń występują duże braki notatek i prac domowych; 

- Ma problemy ze znajomością wymaganych modlitw; 

- Ma poprawny stosunek do religii; 

Ocenę niedostateczna otrzymuje uczeń, który: 

- Nie opanował podstawowych pojęć religijnych; 

- Nie wykazuje się znajomością podstawowych modlitw; 



- Nie posada zeszytu ćwiczeń; 

- Lekceważy przedmiot. 

 

Uczniowie in rodzice są na bieżąco informowani o wynikach nauczania. Oceny wpisywane są 

do dziennika elektronicznego. Brak zeszytu ćwiczeń katecheta odnotowuje w dzienniku 

elektronicznym.  

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. 

 

 


