
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII W KL. 4-8 
 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 209 
 

Przedmiotowe Zasady Oceniania z religii zostały opracowane na podstawie Programu 

nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach zatwierdzonego przez 

Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski 9 czerwca 2010 r. 

Przedmiotowe zasady oceniania z katechezy są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.  
 
1. Ustalenia wstępne dotyczące pracy na lekcji 
 

1.1. Podstawa wystawienia oceny szkolnej w nauczaniu religii jest:  
- wiedza ucznia;  
- umiejętności ucznia;  
- postawa ucznia (m.in. pracowitość, pilność i sumienność, aktywność).  

1.2. Ocena z religii (cząstkowa, śródroczna i roczna) wyrażona jest cyfrą i ustala się ją w 

stopniach według następującej skali:  
- stopień celujący – 6;  
- stopień bardzo dobry – 5;  
- stopień dobry – 4;  
- stopień dostateczny – 3;  
- stopień dopuszczający – 2;  
- stopień niedostateczny – 1.  

1.3. Ocenianiu podlegają następujące obszary aktywności uczniów: odpowiedzi ustne, 

zapowiedziane i niezapowiedziane kartkówki z zakresu opanowania i rozumienia 

treści programowych z trzech ostatnich lekcji, prace domowe (prace różnego typu do 

samodzielnego wykonania w domu), znajomość podstawowych prawd wiary i 

modlitw przewidzianych w poszczególnych klasach, aktywność, zaangażowanie, 

prace długoterminowe, prace dodatkowe (nadobowiązkowe), prowadzenie zeszytu 

przedmiotowego, przygotowanie do lekcji – posiadanie zeszytu przedmiotowego, 

podręcznika oraz innych potrzebnych materiałów.  
1.4. Ocenianie aktywności – nauczyciel bierze pod uwagę częste zgłaszanie się i 

udzielanie poprawnej odpowiedzi.  
1.5. Uczeń nieobecny w szkole ma obowiązek uzupełnić materiał realizowany w czasie 

jego nieobecności (notatki z lekcji, zadania domowe).  
1.6. Brak zadania domowego albo przygotowania do zajęć uczeń zgłasza nauczycielowi 

podczas sprawdzania obecności.  
1.7. Każdy uczeń ma prawo do uzyskania oceny za prace nadobowiązkowe.  
1.8. Ocena jest jawna zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 



2. Zasady oceniania wiedzy, umiejętności i aktywności ucznia 
 

2.1. Oceny ustalane są w stopniach szkolnych w skali od 1 do 6 zgodnie z opisem 

wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania.  
2.2. Ocena może zawierać dodatkowo znaki + , -.  
2.3. Kartkówki  

2.3.1.  Kartkówki mogą być niezapowiedziane i zapowiedziane.  
2.3.2.  Zakresem obejmują do trzech ostatnich lekcji.  

2.4. Aktywność  
2.4.1. Aktywność na lekcji, to częste zgłaszanie się i udzielanie prawidłowych 

odpowiedzi, samodzielne rozwiązywanie zadań na lekcji, aktywna praca, 

współdziałanie w grupie. Aktywność na lekcji nagradzana jest plusami. Za każde 

pięć zgromadzonych w ten sposób plusów uczeń otrzymuje ocenę celującą.  
2.5. Prace domowe  

2.5.1.  Prace domowe - prace różnego typu do samodzielnego wykonania w domu.  
2.5.2.  Prace domowe kontrolowane są na bieżąco, a oceniane według potrzeb.  

2.6. Ocenianie zeszytu przedmiotowego  
2.6.1. Przy ocenieniu zeszytu przedmiotowego, zwracana jest uwaga na poprawność 

wykonywanych zadań, jakość włożonej pracy, estetykę, systematyczność 

sporządzania notatek. 
 

2.7. Praktyki religijne nie podlegają ocenie. 
 
 
 
3. Zasady ustalania oceny śródrocznej i rocznej. Poprawa oceny 
 

3.1. Ocenę śródroczną (roczną) wystawia się na podstawie uzyskanych ocen w ciągu 

całego semestru. W ciągu jednego półrocza nauczyciel wystawia każdemu uczniowi 

co najmniej trzy oceny cząstkowe. Oceny są jawne, podawane do wiadomości ucznia.  
3.2. Uczeń, który w podanym terminie nie wykaże się znajomością wymaganych 

wiadomości i modlitw, otrzymuje cząstkową ocenę niedostateczną. Ma prawo do jej 

poprawy w czasie trwającego półrocza, jednak nie później niż tydzień przed 

wystawieniem oceny śródrocznej lub proponowanej rocznej.  
3.3. Uczeń ma prawo poprawić ocenę pozytywną (2,3,4,5), która go nie satysfakcjonuje, 

w terminie podanym przez nauczyciela. 

 

4. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i 

rocznych. 
 

W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań (ocenę 

wyższą otrzymać może uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane ocenom 

niższym). 
 

4.1. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

4.1.1. nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, (i)  

4.1.2. odmawia wszelkiej współpracy, (i) 



4.1.3. ma lekceważący stosunek do przedmiotu i nauczyciela.  

4.2. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne: 
 

4.2.1. w zakresie wiadomości i umiejętności opanował treści najłatwiejsze, najczęściej 

stosowane, stanowiące podstawę do dalszej edukacji, 
 

4.2.2. wykazuje choćby minimalne zainteresowanie przedmiotem i gotowość 

współpracy 
 

z nauczycielem i w grupie.  

4.3. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe: 
 

4.3.1. opanował treści najbardziej przystępne, najprostsze, najbardziej uniwersalne, 

niezbędne na danym etapie kształcenia i na wyższych etapach, 
 

4.3.2. uczestniczy w rozwiązywaniu problemów oraz umiejętnie słucha innych.  

4.4. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

4.4.1. opanował treści umiarkowanie przystępne oraz bardziej złożone, 
 

4.4.2. ukierunkowany jest na poszukiwanie prawdy i dobra oraz szanuje poglądy 

innych, 
 

4.4.3. aktywnie realizuje zadania wykonywane w grupie.  

4.5. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
 

4.5.1. opanował treści obejmujące elementy trudne do opanowania, złożone i 

nietypowe, 
 

4.5.2. wykazuje własną inicjatywę w rozwiązywaniu problemów swojej społeczności 
 

4.5.3. wszechstronnie dba o rozwój swojej osobowości i podejmuje zadania 

apostolskie. 
 

4.6. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 
 

4.6.1. posiadł wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania religii w 

sposób wyróżniający, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 
 

4.6.2. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje 

rozwiązania nietypowe. 
 

4.6.3. wszechstronnie dba o rozwój swojej osobowości i podejmuje zadania 

apostolskie. 

 



   OCENA    

PRZEDMIOT 
      

celująca bardzo dobra dobra dostateczna dopuszczająca niedostateczna 

OCENY       
       

1. Modlitwy, 
 • dokładna znajomość • dokładna znajomość tekstu • dobra znajomość • niezbyt dokładna • fragmentaryczna 

• nie spełnia 
wymagań na 
ocenę 
dopuszczającą 

trudniejszych tekstów, 
 

tekstu znajomość tekstu znajomość tekstu  
prawdy wiary 

 

samodzielność wykonania      
     

       

 • wszystkie tematy • starannie prowadzony • zeszyt staranny • zeszyt czytelny • pismo niestaranne 

• nie spełnia 
wymagań na 
ocenę 
dopuszczającą 

 • zapisy • wszystkie tematy i notatki • luki w zapisach • braki notatek, • liczne luki w zapisach  

2. Zeszyt 
• prace domowe • prace domowe (sporadyczne do 5 prac domowych (do 70% tematów)  

• staranne pismo 
 

tematów) (do 40% 
  

przedmiotowy 
   

• własne materiały   
tematów) 

  

     

 • ilustracje itp.      

 • staranne wykonanie • merytorycznie zgodne z • wskazują na • powiązane z • widać próby wykonania 

• nie 
spełnia wymagań 
na ocenę 
dopuszczającą 

 • treści wskazujące na omawianym na lekcji zrozumienie tematu tematem pracy  

3. Prace 
poszukiwania w różnych materiałem • niezbyt twórcze • niestaranne • na temat  
materiałach • staranne 

   
 

domowe 
   

• dużo własnej inwencji • czytelne         

 • twórcze • rzeczowe     

 • poprawność wykonania • poprawność wykonania • poprawność • poprawność • poprawność wykonania 

• nie 
spełnia wymagań 
na ocenę 
dopuszczającą 

 poleceń 93-100% poleceń 83-92% wykonania poleceń wykonania poleceń 47-31%  



4. Kartkówki 
  63-82% poleceń 48-62%   
            

       

 • wiadomości zawarte w • wiadomości z podręcznika i • wyuczone na pamięć • wybiórcza • słabe wiązanie faktów i 

• nie 
spełnia wymagań 
na ocenę 
dopuszczającą 

 podręczniku i omawiane zeszytu prezentowane w wiadomości znajomość wiadomości  
5. Odpowiedzi podczas lekcji sposób wskazujący na ich • uczeń ma trudności w poznanych treści i • chaos myślowy i słowny  

ustne • wypowiedź pełnymi rozumienie, informacje sformułowaniu myśli pojęć • odpowiedź bełkotliwa,  

 zdaniami, bogaty język przekazywane zrozumiałym własnymi słowami • odpowiedź niewyraźna, pojedyncze  
 • używanie poznanych pojęć językiem • potrzebna pomoc niestaranna wyrazy  

  • odpowiedź pełna nie nauczyciela • częste pytania • dużo pytań pomocniczych  



  wymagająca pytań  naprowadzające   

  dodatkowych     

 • uczeń wyróżnia się • uczeń zawsze przygotowany • stara się być • mało aktywny na • niechętny udział w lekcji  
 aktywnością na lekcji do lekcji przygotowany do lekcjach   

6. Aktywność 
• korzysta z materiałów • często zgłasza się do lekcji, chętnie w niej    

zgromadzonych samodzielnie odpowiedzi uczestniczy       

  • wypowiada się poprawnie     



 

5. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów 
 

5.1. Osiągnięcia uczniów odnotowuje się w elektronicznym dzienniku lekcyjnym (oceny bieżące, 

śródroczne i roczne).  
5.2. Kartkówki przechowywane są przez nauczyciela do końca bieżącego roku szkolnego. 

 

6. Monitorowanie postępów pracy ucznia i ocenianie w systemie edukacji zdalnej 
 

6.1. Postępy ucznia w realizacji podstawy programowej będą monitorowane poprzez analizę 

pracy ucznia wykonywaną zdalnie (m.in. zapoznanie się z treścią materiałów udostępnionych 

przez katechetę, wykonanie poszczególnych zadań), umiejętność wykorzystywania przez 

ucznia posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań, umiejętność rozumienia i 

refleksyjnego przetwarzania tekstów biblijnych, umiejętność wyszukiwania, porządkowania i 

wykorzystywania informacji z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

Ocenie będą podlegały: 
 

- wykonanie zadań w formie rozwiązania udostępnionych przez nauczyciela kart pracy 

quizów, krzyżówek, zadań interaktywnych,  
- prace pisemne przygotowane przez ucznia,  
- prace plastyczne. 

 

 
7. Dostosowywanie oceniania  

7.1. Nauczyciel dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia:  
7.1.1. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym,  
7.1.2. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego 

orzeczenia;  
7.1.3. posiadającego   opinię   poradni   psychologiczno-pedagogicznej,   w   tym   poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę  
takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;  

7.1.4. nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia 

dokonanego przez nauczycieli i specjalistów. 

 

8. Postanowienia końcowe 

 

8.1. W kwestiach nieujętych w niniejszych PZO z religii stosuje się zasady ujęte w innych 

aktach prawnych. 


