
Przedmiotowy system oceniania z religii 
kl. I-IV. 

 
Obszary podlegające ocenie: 
Wiedza dotycząca:  

a) pojęć religijnych,  
b) prawd wiary,  
c) historii biblijnych,  
d) zasad moralnych, 
e) tekstów modlitw (tzw. katechizm pamięciowy), 
f) tekstów liturgicznych, 
g) zasad życia wspólnotowego. 
h) wiadomości związanych z Rokiem Liturgicznym 

 
Uczeń jest oceniany za: 

• przygotowanie do katechezy (posiada podręcznik, zeszyt, ew. ćwiczenia/kartę pracy) 
i konieczne przybory szkolne, 

• odpowiedź ustna, 
• samodzielna praca na lekcji, 
• praca na lekcji w grupie, 
• praca domowa, 
• zadania dodatkowe, 
• znajomość katechizmu pamięciowego, 
• udział w konkursach, 
• aktywność na lekcji, 
• praca z podręcznikiem, 
• ponadprogramowa wiedza zdobyta poza szkołą, 
• wiadomości i umiejętności związane z realizowanym programem, 
• wiadomości i umiejętności związane z Rokiem Liturgicznym, 
• zachowanie – stosunek do przedmiotu. 

 
Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne 
Opis oczekiwanych osiągnięć uczniów na poszczególne oceny: cel., bdb, db, dst, dop, ndst. 
 
Ocena celujący: 

• uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej, 
• wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program religii własnego poziomu 

edukacji, 
• wypowiada się poprawnie, logicznie i wyczerpująco na dany temat, 
• twórczo rozwija swoje uzdolnienia, dba o własną formację religijną 
• angażuje się w prace pozalekcyjne np. gazetki religijne, montaże sceniczne ( np. apele, 

jasełka...), pomoce katechetyczne itp., 
• uczestniczy w konkursach o tematyce religijnej ( np. wiedzy religijnej, plastycznych, 

literackich...), 
• jego pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi 
żadnych zastrzeżeń, 

• posiada inne osiągnięcia indywidualne promujące ocenę celującą. 
 
 



Ocena bardzo dobry: 
• uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej, 
• opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności określony poziomem nauczania 

religii, 
• rozumie poprawnie uogólnienia i potrafi wyjaśnić związki między prawdami bez 

pomocy nauczyciela 
• stara się być świadkiem wyznawanej wiary, 
• posiada pełną znajomość katechizmu pamięciowego, 
• starannie prowadzi zeszyt i odrabia zadania domowe, 
• aktywnie uczestniczy w lekcjach religii, 
• jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem, 
• wykazuje inne możliwości indywidualne promujące ocenę bardzo dobrą. 

 
Ocena dobry: 

• uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej, 
• opanował wiedzę w zakresie edukacyjnym na poziomie dobrym 
• rozumie poznane prawdy i potrafi je logicznie powiązać, uogólniać, 
• wykazuje się dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości, 
• potrafi posługiwać się terminami naukowymi, 
• wykazuje się dobrą znajomością katechizmu pamięciowego, 
• w zeszycie posiada wszystkie notatki i prace domowe, 
• podczas lekcji ma określone pomoce np. zeszyt, ew. karty pracy, podręcznik  
• systematycznie uczestniczy w lekcjach religii, 
• jest zainteresowany przedmiotem, 
• stara się być aktywnym podczas lekcji, 
• posiada inne osiągnięcia indywidualne promujące ocenę dobrą.  

 
Ocena dostateczny: 

• uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny dopuszczającej, 
• uczeń opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości, postawy i umiejętności, 
• uczeń wykonuje zadania przy pomocy nauczyciela i z jego pomocą potrafi rozwiązać 

problemy teoretyczne i praktyczne 
• poznane prawdy potrafi przekazać przy pomocy potocznego języka, 
• wykazuje się dostateczną znajomością katechizmu pamięciowego, 
• w zeszycie ucznia i ew. kartach pracy występują sporadyczne braki notatek i prac 

domowych, 
• prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem, 
• inne możliwości indywidualne ucznia wskazujące ocenę dostateczną 

 
Ocena dopuszczający: 

• minimalna wiedza w zakresie materiału przewidzianego programem, uczeń opanował 
podstawowe pojęcia religijne, 

• niezrozumienie podstawowych uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania zjawisk, 
• słaba umiejętność wykorzystania wiedzy i tylko z pomocą nauczyciela, 
• ma trudności ze słownym przekazywaniem wiedzy 
• ma problemy ze znajomością katechizmu pamięciowego, 
• niechętny udział w procesie dydaktycznym, 
• lekceważący stosunek do przedmiotu, 



• słabe prowadzenie i zeszytu i ew. kart pracy, 
• inne możliwości indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dopuszczającą.  

 
Ocena niedostateczna: 

• brak wiadomości i umiejętności programowych 
• uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, 
• ma lekceważący stosunek do przedmiotu, 
• nie angażuje się 

 
Formy sprawdzania osiągnięć ucznia: 

• Wypowiedzi ustne (odpowiedzi na pytania sprawdzające poziom poznania 
wiadomości), 

• Prace pisemne (kartkówki – 10 minutowe zapowiadane 3 dni wcześniej obejmujące 
materiał od 1 do 3 ostatnich lekcji oraz sprawdziany – 30-45 minutowe, 
zapowiedziane przynajmniej tydzień wcześniej obejmujące 1 bądź 2 działy), 

• Prace domowe, 
• Pracę na katechezie (aktywność), 
• Przygotowanie do katechezy – uczeń powinien mieć podręcznik, zeszyt, ew. 
ćwiczenia/kartę pracy i potrzebne przybory szkolne, 

• Prace dodatkowe dla chętnych, 
 
Punktacja za testy: 100-95% - celujący, 94-85% - bardzo dobry, 84-70% - dobry, 69-55% 
dostateczny, 54-40% dopuszczający, 39% i poniżej – niedostateczny 
 
Zasady stawienia ocen: 

• Za odpowiedzi i pracę na lekcji oraz za dobrze wykonaną pracę domową uczeń może 
dostać „+”. Gdy uczeń uzbiera osiem „+”, to otrzymuje ocenę 5. 

• Za błędne odpowiedzi, brak pracy domowej, nieprzygotowanie się do katechezy, 
uczeń dostaje „–” gdy uzbiera pięć „–” dostaje ocenę 1. 

• Za budzące zastrzeżenia zachowanie uczeń dostaje „!”. Uzbieranie czterech „!” 
w ciągu jednej lekcji będzie skutkowało uwagą w dzienniku. 

 
Zasady poprawy ocen: 

• Każdy uczeń ma prawo do poprawy ocen cząstkowych, z wyjątkiem ocen za pracę 
indywidualną i w grupie na lekcji oraz ocen z aktywności.  

• Uczniowie nie mogą poprawiać ocen wyższych niż dobra. 
• Termin poprawy oceny ustala nauczyciel po rozmowie z uczniem.  
• W przypadku, gdy uczniowi nie udało się poprawić oceny na wyższą, nauczyciel 

może nie wziąć pod uwagę oceny z poprawy. 
 
Ustalenia końcowe: 

• Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) są informowani o jego ocenach na bieżąco 
i systematycznie. 

• Uczeń klasy trzeciej ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić 
nieprzygotowanie do lekcji w związku z brakiem pracy domowej, brakiem 
podręcznika lub innych pomocy potrzebnych do lekcji lub nieprzygotowaniem do 
odpowiedzi ustnej. Uczeń powinien zgłosić każde nieprzygotowanie zaraz po 
modlitwie rozpoczynającej lekcję. 



• Przewidywaną ocenę śródroczną i końcoworoczną nauczyciel podaje uczniowi i jego 
rodzicom (prawnym opiekunom) odpowiednio wcześnie, w terminie określonym 
w Statucie szkoły. Jeżeli przewidywaną oceną śródroczną lub końcoworoczną jest 
ocena niedostateczna, nauczyciel ma obowiązek poinformować o niej ucznia. 

• Ustalona przez nauczyciela ocena niedostateczna na koniec roku szkolnego może być 
zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, zgodnie z wewnątrzszkolnymi 
zasadami oceniania. 

• W wypadku nieobecności na lekcji religii /z przyczyn usprawiedliwionych, np. 
choroby zwolnienia itp. bądź nieusprawiedliwionych/ uczeń ma obowiązek 
uzupełnienie brakujących wiadomości, zapisu w zeszycie oraz pracy domowej w ciągu 
tygodnia od powrotu do szkoły. W wypadku dłuższej nieobecności w terminie 
ustalonym z nauczycielem. 


