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Przedmiotowe zasady oceniania z religii 2019/2010 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łęgajnach 

 

Podstawa prawna  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

(Dz. U. z 2019r. poz. 373)  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (Dz. U. z 

2017r. poz.356 z póź. zm.)  

 Ustawa z dn. 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 

1078,1287, 1680, 1681) 

 Statut Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łęgajnach 

 Ocenianie jest źródłem informacji o osiągnięciach i motywacji ucznia do postępów  

w nauce. Jeżeli uczeń rozumie i uczestniczy w ewaluacji swych postępów, wówczas 

wartościowanie jego osiągnięć posiada również wielką wartość wychowawczą. Oceniając 

uczniów odnosimy się przede wszystkim do osiągnięć przedstawionych w podstawie 

programowej z religii i wynikających z niej wymagań programowych. 

Źródła wiedzy o osiągnięciach ucznia. 

 oceny (zdolność opanowania materiału) 

 codzienna obserwacja 

 rozmowa 

 jakość zadawanych przez niego pytań i odpowiedzi 

Nauczyciel ustala co uczeń wie, potrafi, jakie jeszcze wymagania powinien spełnić,  

w czym jeszcze można mu pomóc. Celowość informacji zakłada wartościowanie aktualnego 

poziomu edukacyjnego ucznia oraz zmotywowanie jego potrzeb zdobywania wiadomości, 

postaw i umiejętności. 

W ocenianiu z religii obowiązują następujące zasady: 

 obiektywność – zastosowanie jednolitych norm i kryteriów oceniania 

 jawność – podawanie na bieżąco wyników pracy ucznia (uczniowi, rodzicom oraz 

szkole jeśli zaistnieje taka potrzeba) 

 instruktywność – wskazanie na występujące braki 

 motywowanie ucznia do dalszej pracy 

Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów: 

 odpowiedzi ustne (w tym zaliczenie wymaganych modlitw z małego katechizmu) 

 prace na lekcji 

 prace kontrolne 

 prace domowe 

 aktywność 
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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 

Sposoby oceniania: 

 wartościowanie słowem, gestem, mimiką 

 stopień 

Ocenie podlegają: 

 mały katechizm 

 pisemne prace kontrolne – zapowiedziane z odpowiednim wyprzedzeniem, 

poprzedzone powtórzeniem wiadomości 

 odpowiedzi ustne objęte zakresem materiału z trzech ostatnich lekcji 

 wypowiedzi w trakcie lekcji podczas dyskusji, powtórzenia, aktywność 

 praca domowa kontrolowana na bieżąco 

 zeszyt  sprawdzany według ustaleń nauczyciela przynajmniej raz w semestrze 

 pilność i systematyczność, postawy, umiejętności 

 korzystanie z Pisma Świętego, podręcznika i innych materiałów katechetycznych 

 aktywność ucznia na lekcji  

Przy wystawianiu oceny semestralnej i rocznej przyjmuje się następujące zasady: 

Ocena nie będzie miała charakteru średniej arytmetycznej ocen cząstkowych, 

znaczący wpływ mają przede wszystkim oceny uzyskane w semestrze lub w ciągu całego 

roku szkolnego: z katechizmu,  prac kontrolnych, kartkówek, dużych wypowiedzi oraz innych 

form pracy o charakterze samodzielnym.  

Podstawowy wskaźnik przeliczenia na dany stopień stosowany w pracach pisemnych: 

niedostateczny (1)                    0% - 30% 

dopuszczający (2)                    31% - 49% 

dostateczny (3)                        50% - 69% 

dobry (4)                                 70% - 84% 

bardzo dobry (5)                      85% - 95% 

celujący (6)                              96% - 100%  
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Ustalenie wymagań programowych w obrębie poszczególnych poziomów oraz 

zastosowanie ich w określonych ocenach osiągnięć uczniów: 

Ocena NIEDOSTATECZNA 

 Uczeń: 

 wykazuje rażący brak wiadomości programowych 

 cechuje się brakiem logicznej jedności między wiadomościami 

 prezentuje zupełny brak zrozumienia, uogólnień i nieumiejętności wyjaśniania zjawisk 

 wykazuje zupełny brak umiejętności stosowania wiedzy 

 podczas przekazywania informacji popełnia bardzo liczne błędy 

 cechuje się rażąco niepoprawnym stylem wypowiedzi 

 nie wykazuje się znajomością małego katechizmu 

 nie posiada zeszytu lub dość często nie przynosi go na lekcje 

 lekceważy przedmiot 

 nieodpowiednio zachowuje się na lekcji 

 opuszcza lekcje religii 

Wymagania konieczne – ocena DOPUSZCZAJĄCA 

 Uczeń: 

 opanował konieczne pojęcia religijne 

 wykazuje się luźno zestawionym poziomem postaw i umiejętności 

 wykazuje brak zrozumienia podstawowych uogólnień 

 cechuje się brakiem podstawowych umiejętności wyjaśniania zjawisk 

 nie potrafi stosować wiedzy nawet przy pomocy nauczyciela 

 podczas przekazywania wiadomości popełnia liczne błędy, wykazuje niepoprawny 

styl wypowiedzi, posiada trudności w wysławianiu się 

 prowadzi zeszyt 

 ma problemy ze znajomością małego katechizmu 

 wykazuje poprawny stosunek do religii 

 inne możliwości ucznia wskazujące na ocenę dopuszczającą  

Wymagania podstawowe – ocena DOSTATECZNA 

Uczeń: 

 opanował całkowicie niezbędne wiadomości, postawy , umiejętności 

 wykazuje się podstawowymi wiadomościami 

 dość poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia oraz wyjaśnia ważniejsze 

zjawiska z pomocą nauczyciela 

 w przekazywaniu wiadomości z religii popełnia niewielkie i nieliczne błędy 

 wykazuje się w niewielkiej części znajomością małego katechizmu 

 w zeszycie ucznia sporadycznie brak notatek i prac domowych 

 prezentuje przeciętną pilność , systematyczność, zainteresowanie przedmiotem 

 inne indywidualne możliwości ucznia wskazujące na oceną dostateczną 

Wymagania rozszerzające – ocena DOBRA 
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Uczeń: 

 spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej 

 opanował materiał programowy z religii 

 prezentuje wiadomości przekazywane w związku logicznym 

 poprawnie rozumie uogólnienia i związki pomiędzy nimi 

 stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych 

 wykazuje dobrą znajomość  małego katechizmu 

 w zeszycie ma wszystkie notatki i prace domowe 

 podczas lekcji posiada określone pomoce (podręcznik, zeszyt i inne) 

 systematycznie uczęszcza na lekcje religii 

 jest zainteresowany przedmiotem 

 wykazuje się dobrą umiejętnością zastosowania zdobytej wiedzy 

 postawa ucznia nie budzi wątpliwości 

 stara się być aktywny podczas lekcji 

 inne osiągnięcia ucznia promujące ocenę dobrą  

Wymagania dopełniające – ocena BARDZO DOBRA 

Uczeń: 

 spełnia wymagania w zakresie oceny dobrej 

 opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności określonych poziomem 

nauczania religii 

 prezentuje poziom wiadomości powiązanych ze sobą w logiczny układ 

 umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii, praktyce, bez ingerencji 

nauczyciela 

 wykazuje się właściwym systemem wypowiedzi 

 odznacza się pełną znajomością małego katechizmu 

 wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe 

 aktywnie uczestniczy w lekcji 

 jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem 

 odpowiedzialne włącza się przeżycia roku liturgicznego 

 stara się być świadkiem wyznawanej wiary 

 inne możliwości indywidualne ucznia promujące ocenę bardzo dobrą  

Wymagania ponadprogramowe – ocena CELUJĄCA 

Uczeń: 

 spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej 

 wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program religii 

 prezentuje treści, wiadomości połączone w logiczny układ 

 samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych 

 wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi, swobodą posługiwania się 

terminologią przedmiotową i inną 

 angażuje się w prace pozalekcyjne (przedstawienia o treści religijnej, służba 

liturgiczna, schola, spotkania formacyjne) 

 uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej i innych wydarzeniach związanych  

z przedmiotem 
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 jego pilność, systematyczność, zainteresowania, stosunek do przedmiotu nie budzi 

żadnych zastrzeżeń 

 poznane prawdy wiary stosuje w życiu 

 inne indywidualne osiągnięcia ucznia promujące ocenę celującą 

 

 

 

Opracowanie: 

Iwona Zielińska 

Daniel Jaśkiewicz 


