
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
 

 
TRYB NAUKI STACJONARNEJ 

 

 
TRYB NAUKI ZDALNEJ 

 
Elementy wchodzące w zakres oceny z religii: 

1. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości.  

2. Stosunek do przedmiotu.  

3. Pilność i systematyczność.  

4. Umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu.  

5. Postawa 

  
Ocenie podlegają: 

1. Pisemne prace kontrolne dwa razy w ciągu semestru, obejmujące co 

najmniej trzy jednostki lekcyjne, zapowiedziane z tygodniowym 

wyprzedzeniem.  

2. Odpowiedzi ustne objęte zakresem materiału z trzech ostatnich lekcji.  

3. Wypowiedzi w trakcie lekcji, podczas dyskusji, powtórzenia.  

4. Praca domowa, kontrolowana na bieżąco.  

5. Znajomość podstawowych prawd wiary.  

6. Zeszyt: sprawdzany jeden raz w semestrze.  

7. Pilność, systematyczność, postawy, umiejętności. 

  

Ilość ocen: 
W ciągu jednego semestru uczeń otrzymuje co najmniej 4 oceny cząstkowe. 

  
Poprawianie: 

Uczeń ma możliwość poprawiania. Przeprowadza się je według ustaleń osób 

zainteresowanych w terminie i z zakresu wyznaczonego przez nauczyciela 

religii                    z zastosowaniem formy pisemnej lub ustnej. 

  
Przy wystawieniu oceny śródrocznej i rocznej przyjmuje się zasady: 

Ocena nie będzie miła charakteru średniej arytmetycznej ocen cząstkowych: 

znaczący wpływ mają przede wszystkim oceny uzyskane z prac kontrolnych, 

Ocenie podlegają: 
1) Karty pracy, prace pisemne, zadania domowe w formie plastycznej i pisemnej 
2) Brak odesłania jakiejkolwiek pracy skutkuje cząstkową oceną niedostateczną 

3) Prace przesyłane do nauczycieli religii drogą mailową, za pośrednictwem aplikacji 
takich jak WhatsApp, Messenger, SMS. Rodzice otrzymali numery telefonów 

nauczycieli religii oraz połączenie w aplikacji messenger.  



dłuższych wypowiedzi. Uczeń, który przystąpi do konkursu religijnego i 

pomyślnie ukończ co najmniej etap szkolny, będzie mógł uzyskać podniesienie 

oceny końcoworocznej o jeden stopień. 

 

 

 

Wymagania programowe w obrębie poszczególnych poziomów 

oraz zastosowanie ich w określonych ocenach osiągnięć uczniów 

  
Ocena NIEDOSTATECZNA 

Katechizowany: 

- Wykazuje rażący brak wiadomości programowych. 

- Wykazuje zupełny brak umiejętności stosowania wiedzy. 

- Cechuje się rażąco niepoprawnym stylem wypowiedzi. 

- Nie posiada zeszytu. 

- Nie wykazuje się znajomością modlitw. 

- Lekceważy przedmiot. 

- Nieodpowiednio zachowuje się na lekcji. 

- Opuszcza lekcje religii. 

- Inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazujące na ocenę niedostateczną. 

  

2. Wymagania konieczne 

Uwarunkowania osiągania oceny DOPUSZCZJĄCEJ 

Katechizowany: 

- Opanował konieczne pojęcia religijne. 

- Prezentuje mało zadawalający poziom postaw i umiejętności. 

- Nie potrafi stosować wiedzy, nawet przy pomocy nauczyciela. 

- Niedbale prowadzi zeszyt 

- Wykazuje poprawny stosunek do religii. 

- Ma problemy ze znajomością modlitw. 

- Inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dopuszczającą. 

  

3. Wymagania podstawowe 

Uwarunkowania osiągania oceny DOSTATECZNEJ 

Katechizowany: 

- Opanował niezbędne wiadomości, postawy, umiejętności. 

- Prezentuje podstawowe treści programowe. 

- Wyjaśnia ważniejsze zjawiska z pomocą nauczyciela. 

- Wykazuje się podstawową znajomością pacierza. 

- W zeszycie ma brak notatek, prac domowych. 



- Prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem. 

- Inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dostateczną. 

  

4. Wymagania rozszerzające 

Uwarunkowania osiągania oceny DOBREJ 

Katechizowany: 

- Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej. 

- Opanował ważniejszy materiał programowy z religii. 

- Stosuje wiedzę w sytuacjach praktycznych i teoretycznych. 

- Wykazuje dobrą znajomość pacierza. 

- Systematycznie uczestniczy w zajęciach religii. 

- Jest zainteresowany przedmiotem. 

- W zeszycie ma wszystkie notatki i prace domowe. 

- Stara się być aktywnym podczas lekcji. 

- Inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dobrą. 

  

5. Wymagania dopełniające 

Uwarunkowania osiągania oceny BARDZO DOBREJ 

Katechizowany: 

- Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej. 

- Opanował zakres wiedzy, postaw , umiejętności określony poziomem nauczania. 

- Umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce. 

- Odznacza się pełną znajomością pacierza. 

- Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe. 

- Aktywnie uczestniczy w lekcji. 

- Postępowanie nie budzi żadnych zastrzeżeń. 

- Stara się być światkiem wyznawanej wiary, włącz się w przeżycia roku liturgicznego. 

- Inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazujące na ocenę bardzo dobrą. 

 

6. Wymagania ponadprogramowe 

Uwarunkowania osiągania oceny CELUJĄCEJ 

Katechizowany: 

- Spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo  dobrej. 

- Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program religii. 

- Samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych. 

- Angażuje się w prace pozalekcyjne. 

- Uczestniczy w konkursach religijnych. 

- Jego pilność, systematyczność, stosunek do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń. 

- Poznane prawdy wiary stosuje w życiu. 

- Inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazujące na ocenę celującą. 
 

 
 



 

  
 


