
                                                                               ZASADY OCENIANIA Z RELIGII  

1.Przedmiotem oceny na lekcjach religii są wiadomości ucznia i zaangażowanie w procesie uczenia (aktywność ucznia na lekcjach  religii oraz 

włączenie się w liturgiczne życie Kościoła).  

2.Uczeń w toku całego roku otrzymuje : oceny cząstkowe opisujące jego bieżącą  pracę i zaangażowanie oraz dwie oceny główne : półroczną  

i roczną , wystawiane na podstawie średniej ważonej oceny cząstkowej.  

3.Wiedza ucznia na lekcjach religii podlega sprawdzaniu poprzez :   

• odpowiedź ustną   

• sprawdzian   

• testy   

• prace domowe (zeszyt, karty pracy)  

• aktywność na lekcji   

• prace dodatkowe   

• udział w konkursach  

• aktywność pozalekcyjną  

4. Wiedza ucznia sprawdzana jest na bieżąco w postaci odpowiedzi ustnej (obejmuje wiadomości z trzech ostatnich lekcji) i oceniana 

przynajmniej raz w semestrze .  

5. Prace klasowe (testy) obejmujące więcej niż trzy jednostki katechezy są obowiązkowe . Są one zapowiadane co najmniej z tygodniowym 

wyprzedzeniem . Przy każdym sprawdzanie , teście czy pracy klasowej podawany jest zakres materiału poprzez podanie i zapisanie nazwy , 

działu lub strony z podręcznika . Przed każdym sprawdzianem odbywa się lekcja powtórzeniowa  przeprowadzona różnymi metodami . Po 

każdym sprawdzianie zostaje omówiona praca opisowa lub test. Nauczyciel ma obowiązek sprawdzenia i oddania pracy klasowej w ciągu 

dwóch tygodni. Jeżeli uczeń jest nieobecny na sprawdzianie, to ma obowiązek napisania go w ciągu dwóch tygodni od oddania pracy lub 

powrotu do szkoły po nieobecności. Jeśli uczeń nie zgłosi się w wyznaczonym terminie otrzymuje ocenę niedostateczną. Uczeń ma prawo do 

poprawy pracy klasowej w ciągu dwóch tygodni od podania wyników . Ocena z poprawy jest oceną dodatkową i zostaje wpisana do dziennika 

obok oceny pierwotnej.  

6. Wiedza i umiejętności ucznia podlegają sprawdzaniu także poprzez kartkówki (ok. 10 min.). Obejmują one zakres materiału z trzech 

ostatnich lekcji. Kartkówki są obowiązkowe (z wyjątkiem uczniów po dłuższej nieobecności) i niezapowiadane. Nauczyciel ma obowiązek 

sprawdzić i podać wyniki z kartkówki w ciągu tygodnia. Ocenę z kartkówki można poprawić.  

7. Uczeń katechizowany może być dodatkowo oceniany z aktywnego zaangażowania w liturgię wspólnoty Kościoła lub grupy parafialnej 

do , której należy (czytania mszalne, czytania rozważań na nabożeństwach, śpiew liturgiczny, inscenizacje religijne, schola, Liturgiczna Służba 

Ołtarza i inną działalności charytatywną i wolontariat).  

8. Uczeń nieobecny na lekcji/lekcjach ma obowiązek nadrabiania materiału. Obejmuje to: uzupełnienie wiadomości, uzupełnienie zapisów 

w zeszycie, kartach pracy, wykonanie zadanych w tym czasie prac domowych .  



9. Uczeń w ciągu semestru może zgłosić dwa razy nieprzygotowanie (z wyjątkiem prac klasowych) .Uczeń, który więcej niż dwa razy jest 

nieprzygotowany do zajęć lub nie zgłosi nieprzygotowania, za każdym razem otrzymuje ocenę niedostateczną.   

10 . Uczeń zobowiązany jest systematycznie, starannie i estetycznie prowadzić zeszyt i karty pracy z religii. Zeszyt i karty pracy są sprawdzane 

przynajmniej raz w semestrze.  

11. Uczeń ma obowiązek mieć na każdej lekcji religii przybory: podręcznik, karty pracy, zeszyt. Uczeń może dwa razy w semestrze 

zapomnieć przyborów ( zgłasza to nauczycielowi na początku lekcji).  

12. Prace domowe są obowiązkowe dla każdego ucznia, z wyjątkiem prac dodatkowych. Uczeń ma możliwość zgłoszenia dwa razy braku 

pracy w ciągu semestru . Uczeń, który nie zgłosił braku pracy domowej lub wyczerpał limit nieprzygotowań otrzymuje ocenę 

niedostateczną.  

Dodatkowo jest zobowiązany do uzupełnienia tej pracy domowej w ciągu tygodnia i pokazania nauczycielowi .  

13. Nauczyciel może zadać pracę dodatkową dla osób chętnych. Nauczyciel jest zobowiązany podać zakres materiału, źródła informacji, 

czas realizacji i kryterium oceny. W przypadku prac dłuższych nauczyciel umawia się z uczniami, co do terminu oddania pracy.  

14. Ze względu na inną specyfikę nauczania lekcji religii niż pozostałe przedmioty szkolne nauczyciel może podwyższyć ocenę roczną 

uczniowi katechizowanemu za szczególną dojrzałą postawę chrześcijańską zgodnie z poziomem nauczania uczniowi , który angażował się  

w przynależność do różnego rodzaju grup parafialnych działających na terenie swojej wspólnoty parafialnej lub szkolnej (wyżej wymienione 

w punkcie 7).     

  

1. Dla ustalenia ocen cyfrowych stosowane są progi przeliczeniowe według następującej skali:  

Nazwa słowna oceny         Cyfrowa ocena   Procentowy próg 

przeliczeniowy    

Niedostateczny                    1  do  30%  

Dopuszczający                   2  do31%-50%  

dostateczny                   3  do 51%-70%  

dobry                   4  do71%-90%  

Bardzo dobry                   5  do 91%-99%  

celujący                   6  100%  

  



  

  

  

  

                               WYMAGANIA DO PRZEDMIOTOWYCH  ZASAD OCENIANIA Z RELIGII W KLASCH I-III  

                                

                                                                                     KLASA PIERWSZA  

                                

Elementy wchodzące w zakres oceny z religii : ilość i jakość prezentowanych wiadomości, zainteresowanie przedmiotem ,stosunek do 

przedmiotu, pilność i systematyczność, umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu , postawa.  

  

              SEMESTR PIERWSZY                  SEMESTR DRUGI  

Modlitwy katechizmowe  do pamięciowego zaliczenia w ciągu 
dwóch semestrów:  

1. Znak Krzyża, Ojcze nasz , Zdrowaś Mario ,             

Aniele Boży Stróżu mój, Niechaj będzie                

pochwalony Przenajświętszy Sakrament…,      

            Wieczny odpoczynek   

2. Samodzielnie wykonane rysunki w zeszycie ćwiczeń  

3.Prace plastyczne.  

6.Prowadzenie Kart Pracy  

7.Odpowiedzi ustne ( wiadomości bieżące)  

8.Aktywność   

9.Śpiew pieśni i piosenek religijnych.  

1. Dalszy ciąg modlitw katechizmowych do zaliczenia pamięciowego 

podany w pierwszym semestrze  

2. Modlitwa „Któryś za nas cierpiał rany”  

3. Samodzielnie wykonane rysunki w zeszycie ćwiczeń  

4. Odpowiedzi ustne ( wiadomości bieżące)  

5.Aktywność  

6.Prowadzenie Kart Pracy  

7. Śpiew pieśni i piosenek religijnych  

  

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

KLASA  DRUGA  

                             

Elementy wchodzące w zakres oceny z religii : ilość i jakość prezentowanych wiadomości, zainteresowanie przedmiotem ,stosunek do 

przedmiotu, pilność i systematyczność, umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu , postawa.  

  

SEMESTR PIERWSZY  SEMESTR DRUGI   

Mały katechizm do pamięciowego zaliczenia w pierwszym semestrze:  

1. Modlitwa Pańska  

2. Pozdrowienie Anielskie  

3. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament….  

4. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…  

5.Prace pisemne ( ułożone samodzielnie modlitwy do 
poszczególnych tematów)  

6.Prowadzenie Kart Pracy  

7.Odpowiedzi ustne ( wiadomości bieżące)  

8.Aktywność   

Pamięciowe opanowanie małego katechizmu w drugim semestrze:  

1. 7 sakramentów  św.  

2. 5 warunków dobrej spowiedzi  

3. 10 Przykazań Bożych  

4. Prace plastyczne „Moja droga Krzyżowa z Jezusem”  

5. Śpiew wybranej pieśni religijnej             

6. Odpowiedzi ustne ( wiadomości bieżące)  

7. Prace plastyczne   

8.Prowadzenie Kart Pracy  

10.Prace domowe  (samodzielne ułożenie modlitwy)  

      9.Prace plastyczne         11.Aktywność  na lekcjach  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KLASA TRZECIA  

Elementy wchodzące w zakres oceny z religii : ilość i jakość prezentowanych wiadomości, zainteresowanie przedmiotem ,stosunek do 

przedmiotu, pilność i systematyczność, umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu , postawa.  

  

SEMESTR PIERWSZY  SEMESTR DRUGI  

1. Pamięciowe opanowanie czterech części nazw różańca 

świętego oraz umiejętność posługiwania się różańcem:  

2. Odpowiedzi ustne ( wiadomości bieżące)  

3. Prace domowe :samodzielnie napisane modlitwy  

4. Samodzielnie rozwiązanie krzyżówki, rebusów w zeszycie 

ćwiczeń  

5. Prace plastyczne  

6.Aktywność na lekcji ( wiadomości bieżące)  

7. Karty Pracy  

8. Aktywność liturgiczna.  

1.Pamięciowe zaliczenie małego katechizmu :  

• Skład Apostolski ( katechizmowy)  

• Dekalog, 7 sakramentów św.,7 grzechów głównych, 5 przykazań 

kościelnych, 6 prawdy wiary, warunki dobrej spowiedzi, formuła 

spowiedzi, stałe części Mszy św., Anioł Pański.  

2. Stacje Drogi krzyżowej –praca plastyczna  (rozważanie do 

wybranej stacji drogi krzyżowej)  

3. Odpowiedzi ustne( wiadomości bieżące)  

4.Prace domowe   

5.Samodzielne rozwiązanie krzyżówki , rebusu w Kartach Pracy  

6.Aktywność liturgiczna.   

7. Karty Pracy  

  

  

                                                                                                                                                                   

  


