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Przedmiotowe zasady oceniania z religii 

w Szkole Podstawowej nr 2  

im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku 

obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021 
 

 

1. Przedmiotowe zasady oceniania z religii zostały opracowane na podstawie dokumentu "Zasady 

oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii rzymskokatolickiej w szkołach publicznych" Komisji 

Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z 2. marca 2018 roku. Są one zgodne 

z Dyrektorium Kościoła Katolickiego w Polsce z 20. czerwca 2001 roku oraz z Rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 373). 

 

2. Przedmiotowe zasady oceniania z religii zawierają informacje o wymaganiach i kryteriach stosowanych 

w trakcie oceniania z religii. Są one podporządkowane zasadom wewnątrzszkolnego oceniania i spójne z 

podstawą programową oraz przyjętym do realizacji programem nauczania. 

 

3. Nauczyciel religii na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych 

opiekunów) o:      

 wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych 

i rocznych z religii, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,  

 sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,  

 warunkach i trybie uzyskania z religii oceny rocznej wyższej niż przewidywana. 

 
4. Informację o powyższych wymaganiach i sposobach ich sprawdzania nauczyciel religii przekazuje uczniom 

na pierwszych lekcjach a rodzicom na pierwszych wywiadówkach. Zapoznanie się z wymaganiami 

edukacyjnymi rodzice potwierdzają własnoręcznym podpisem.  

  

5. Oceny z religii są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).  
                                                                  

6. Kontrola i ocena w religii nie dotyczy wyłącznie sprawdzenia wiadomości, lecz także wartościowania 

umiejętności, postawy, zdolności twórczych, rozwoju zainteresowań, motywacji uczenia się, 

a szczególnie kształtowania cech charakteru, woli, odpowiedzialności za swoje czyny, dokładności, 

wytrwałości, pracowitości, kultury osobistej, zgodności postępowania z przyjętą wiarą.  

 

7. 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. 

 

8. Kontroli i ocenie podlegają: 

 wypowiedzi ustne,  

 prace pisemne, 

 zadania domowe, 

 zeszyt do religii, 

 karty pracy (zeszyt ćwiczeń), 

 posiadanie i korzystanie podczas zajęć z podręcznika (katechizmu), 

 współpraca w grupie, 

 aktywność (motywacja). 

9. Ocena wypowiedzi ustnej obejmuje: 
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 udział w dyskusji, 

 czytanie tekstów Biblii, Liturgii, Tradycji Kościoła ze zrozumieniem jako tekstów wiary, 

 interpretacja tekstów Biblii, Liturgii, Tradycji Kościoła  z uwzględnieniem zamierzeń autorów: 

Boga i człowieka, 

 analiza, porównywanie, synteza i korelacja treści wiary zawartych w  tekstach Biblii, Liturgii 

i Tradycji Kościoła, 

 formułowanie problemów oraz inspirowanych wiarą sposobów ich rozwiązywania, 

 posługiwanie się językiem i pojęciami religijnymi, 

 prezentacja własnych prac, 

 wykazanie się wiadomościami z 3 ostatnich lekcji, 

 wykazanie się znajomością „Małego katechizmu” oraz podstawowych modlitw. 

 

10. Ocena prac pisemnych obejmuje: 

 odpowiedzi na pytania, 

 kartkówki, sprawdziany, testy, 

 redagowanie wypracowań, 

 wypowiedzi religijne w formach zwartych: opis, opowiadanie, charakterystyka, notatka, plan, 

reportaż, wywiad, ogłoszenie, zaproszenie, dedykacja, list, pamiętnik, psalm, przypowieść, formy 

modlitwy itp. 

 

11. Ocena zeszytu i kart pracy obejmuje: 

 posiadanie notatek oraz zadań domowych, 

 posiadanie uzupełnionych zadań w kartach pracy,  

 estetyka prowadzenia zeszytu oraz uzupełniania kart pracy. 

 

12. Ocena współpracy w grupie obejmuje: 

 komunikowanie się między sobą, 

 akceptowanie powierzonych ról i zasad pracy, 

 współodpowiedzialność za pracę, 

 dążenie do zgodności postępowania z przyjętą wiarą. 

 

13. Ocena aktywności (motywacji) obejmuje: 

 udział w lekcji, 

 udział w zajęciach pozalekcyjnych, 

 udział w rekolekcjach szkolnych, 

 udział w konkursach związanych z religią, 

 realizacja ideału chrześcijańskiego w relacjach społecznych. 

 

14. Uczniowie oceniani są według tradycyjnej skali cyfrowej, tj. od 1 do 6. Ocenom cząstkowym z „+” i „-” 

przyporządkowuje się odpowiednie wartości według skali: 

 

Ocena Wartość 

6- 5,75 

5+ 5,5 

5- 4,75 

4+ 4,5 

4- 3,75 

3+ 3,5 

3- 2,75 

2+ 2,5 
2- 1,75 

1+ 1,5 
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15. Dodatkowo wprowadzone zostały „ + ” za aktywny udział w zajęciach szkolnych. Uczeń otrzymuje „+” 

za zgłaszanie się do odpowiedzi, uważną pracę z podręcznikiem, przyniesienie na zajęcia dodatkowych 

pomocy, np. Pisma Świętego. Otrzymane przez ucznia „+” nauczyciel zamienia  na oceny. Maksymalnie 

za 5 „+” uczeń może otrzymać ocenę celujący. 

 

16. Dwukrotnie w ciągu półrocza uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podania przyczyn. 

Za brak przygotowania do lekcji uważa się: brak wiedzy, zadania domowego, zadań z kart pracy, 

pomocy niezbędnych podczas lekcji (podręcznik, karty pracy, zeszyt przedmiotowy). Nie dotyczy to 

braku przygotowania do sprawdzianu i innych zadań zapowiedzianych z minimum tygodniowym 

wyprzedzeniem.  

  

17. Zgłoszenie nieprzygotowania do lekcji powinno nastąpić na początku zajęć podczas sprawdzania 

obecności. Nieprzygotowanie ucznia do zajęć nauczyciel religii odnotowuje w dzienniku w specjalnie 

utworzonej do tego celu kolumnie. 

 

18. Niewykorzystane w danym półroczu nieprzygotowania do lekcji nie przechodzą na następne półrocze. 

  

19. Za każde kolejne nieprzygotowanie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną – z wyjątkiem ważnych 

przyczyn losowych. 

  

20. Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki wynikające z nieprzygotowania do lekcji czy absencji. 

 

21. Znak graficzny w zeszycie, tzw. „parafka” oznacza, że nauczyciel sprawdził wykonanie pracy ale nie 

sprawdzał jej zawartości merytorycznej. 

 

22. Przy ocenianiu obowiązuje zasada kumulatywności, to znaczy niższy poziom wymagań musi zawierać 

się w wyższym, np. uczeń uzyskuje ocenę bardzo dobry, gdy spełni wymagania na ocenę dopuszczający, 

dostateczny i dobry. 

 

23. Wymagania na poszczególne oceny. 

  

        Ocena celujący 

Uczeń otrzymuje ocenę celujący, gdy spełni wszystkie wymagania  na oceny niższe, a ponadto 

weźmie udział w przynajmniej jednym z niżej zaproponowanych działań: 

 prace pozalekcyjne, np. gazetki religijne, montaże sceniczne o tematyce religijnej, grupy 

muzyczne, itp., 

 olimpiada lub konkurs wiedzy religijnej zakończone wynikiem pozytywnym przynajmniej na 

etapie szkolnym, 

 przynależność do stowarzyszenia lub ruchu katolickiego działającego na terenie szkoły, 

parafii, miasta, itd. 

 udział w pielgrzymce do sanktuarium, 

 udział w spotkaniu młodych katolików. 

 

        Ocena bardzo dobry 

 Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobry, gdy spełni wszystkie wymagania  na oceny niższe, a 

 ponadto: 

 opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności, 

 posiada pełną znajomość pacierza, 

 wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy, karty pracy oraz odrabia prace domowe, 

 aktywnie uczestniczy w katechezie, 

 jego postępowanie nie budzi zastrzeżeń, 

 jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem, 

 stara się być świadkiem wyznawanej przez siebie wiary. 
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 Ocena dobry 
 Uczeń otrzymuje ocenę dobry, gdy spełni wszystkie wymagania  na oceny niższe, a ponadto: 

 wykazuje się dobrą znajomością pacierza, 

 w zeszycie posiada wszystkie notatki i prace domowe, 

 podczas lekcji posiada określone pomoce (podręcznik, karty pracy, zeszyt przedmiotowy), 

 systematycznie uczestniczy w katechezie, 

 jest zainteresowany przedmiotem, 

 wykazuje się dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości, 

 postawa ucznia nie budzi wątpliwości, 

 stara się być aktywnym podczas lekcji. 

 

            Ocena dostateczny 

 Uczeń otrzymuje ocenę dostateczny, gdy spełni wszystkie wymagania  na ocenę dopuszczający, 

 a ponadto: 

 opanuje łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości, postawy, umiejętności, 

 wykaże się dostateczną znajomością pacierza, 

 w jego zeszycie przedmiotowym występują sporadyczne braki notatek, prac domowych, 

 prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem. 

 

 Ocena dopuszczający 

 Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczający, gdy: 

 opanował podstawowe pojęcia religijne, 

 prezentuje mało zadowalający poziom postaw i umiejętności, 

 posiada podręcznik, zeszyt przedmiotowy oraz karty pracy, 

 ma problemy ze znajomością pacierza, 

 ma poprawny stosunek do religii. 

 

 Ocena niedostateczny 

  Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczny, gdy: 

 nie opanował podstawowych pojęć religijnych, 

 nie wykazuje się znajomością pacierza, 

 nie posiada katechizmu, kart pracy oraz zeszytu przedmiotowego lub nie przynosi ich na 

zajęcia szkolne, 

 lekceważy przedmiot, 

 nieodpowiednio zachowuje się na zajęciach szkolnych, 

 ma lekceważący stosunek do wartości religijnych, 

 opuszcza lekcje religii bez usprawiedliwienia. 

  

24. Zasady oceniania zawierają elementy oceniania kształtującego: 

 nauczyciel religii określa cele lekcji i formułuje je w języku zrozumiałym dla ucznia, 

 uczeń uzyska od nauczyciela religii informację zwrotną (w formie ustnej lub pisemnej), która 

będzie zawierała cztery elementy: 

- wyszczególnienie dobrych elementów pracy, 

- wskazanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, 

- wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę, 

- wskazówki, w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej. 

 

25.  Przy ocenianiu może się pojawić ocena koleżeńska oraz samoocena. Nauczyciel religii może je uwzględnić 

przy wystawianiu oceny. 

  

26. Odpowiedzi ustne, kartkówki i tym podobne mogą obejmować swym zasięgiem zagadnienia realizowane na 

3 ostatnich jednostkach tematycznych. Uczeń nie musi być informowany o terminie ich odbycia. 
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27. Informację o zaplanowanych sprawdzianach i pracach klasowych nauczyciel religii przekazuje uczniom co 

najmniej 7 dni przed ich terminem.  

  

28. Nauczyciel religii uwzględnia zasadę, że w ciągu jednego dnia w danej klasie może odbyć się tylko jeden 

sprawdzian, a w ciągu tygodnia nie więcej jak dwa sprawdziany. W ciągu jednego półrocza z religii nie 

może być więcej niż 5 sprawdzianów. 

  

29. O wynikach sprawdzianu nauczyciel religii informuje uczniów w terminie nie przekraczającym 2 tygodni.  

  

30. Uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy każdego sprawdzianu, z którego wyniku uzyskanego 

w pierwszym terminie jest niezadowolony. Poprawa następuje w wyznaczonym przez nauczyciela religii 

terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie. W przypadku prac poprawianych do obliczania średniej ważonej 

brane są pod uwagę obie oceny.  

  

31. W przypadku niesamodzielności podczas prac pisemnych uczeń otrzymuje ocenę niedostateczny bez 

możliwości poprawy. 

 

32. Ocena z pracy pisemnej zależy od ilości uzyskanych punktów, dla których zostały ustalone następujące 

progi procentowe: 

 

   0  –  34 %           ocena niedostateczny 

 35  –  49 %  ocena dopuszczający 

 50  –  69 % ocena dostateczny 

 70  –  84 % ocena dobry  

 85  –  94 %  ocena bardzo dobry 

 95 – 100 %              ocena celujący 

   

33. Sprawdzone i ocenione prace pisemne przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach 

dydaktycznych.   

 

34. Zasady oceniania uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych. 

 

Nauczyciel religii jest obowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w pkt 3, do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym 

wymaganiom. 

 

W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego 

nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w pkt 3, do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

 

Podstawową zasadą oceniania tej grupy uczniów jest położenie akcentu na ocenę wkładu pracy 

i zaangażowania, a nie na poziom wiadomości i umiejętności. W procesie oceniania uwzględnia się 

indywidualne możliwości danego ucznia. Naczelną zasadą jest stopniowanie trudności oraz praktyczne 

działanie. 

 

W przypadku ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych nauczyciel stosuje dostosowane do jego 

możliwości kryteria oceniania zeszytu, zadań domowych i kart pracy. 

  

Przy ocenianiu sprawdzianów uczniów mających obniżone kryteria oceniania nauczyciel religii stosuje 

następujące zasady przeliczania punktów na ocenę: 

 

   0  –  19 %            ocena niedostateczny 
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 20  –  34 %  ocena dopuszczający 

 35  –  54 % ocena dostateczny 

 55  –  69 % ocena dobry  

 70  –  84 %  ocena bardzo dobry 

 85 – 100 %              ocena celujący  

  
35. Klasyfikacja. 

Uczeń może być niesklasyfikowany z religii, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej i rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych 

przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

 

36. Oceny śródroczne powstają na podstawie ocen bieżących i ogólnej pracy ucznia. Wszystkie oceny 

cząstkowe uzyskiwane przez ucznia posiadają taką samą wagę.  

 

37. Ocena klasyfikacyjna śródroczna może zależeć od wyniku średniej ważonej z wszystkich ocen 

cząstkowych otrzymanych w półroczu. 

 

 

Średnia:          od        do               ocena     

                                    1,50          niedostateczny 

                        1,51 –  2,50             dopuszczający 

                        2,51 –  3,50             dostateczny 

                        3,51 –  4,50             dobry 

                        4,51 –  5,39             bardzo dobry 

                                    5,40 –  6,00             celujący 

  

38. Ocena klasyfikacyjna roczna może zależeć od wyniku średniej rocznej następująco: 

 

Średnia:          od        do                ocena 

                                    1,50          niedostateczny 

                        1,51 –  2,50             dopuszczający 

                        2,51 –  3,50             dostateczny 

                        3,51 –  4,50             dobry 

                        4,51 –  5,39             bardzo dobry 

                        5,40 –  6,00             celujący 

 

39. Przy wystawianiu oceny klasyfikacyjnej rocznej nauczyciel religii może posiłkować się wynikiem 

średniej ważonej ocen za obydwa półrocza roku szkolnego. 

 

40. Średnia ocen nie musi być ostatecznym wyznacznikiem oceny otrzymanej przez ucznia. Nauczyciel 

religii przy wystawieniu oceny końcoworocznej ma obowiązek wziąć pod uwagę także zaangażowanie 

ucznia w pracę podczas lekcji i jego stosunek do przedmiotu. Ostateczną decyzję o ocenie podejmuje 

uczący nauczyciel. 

 

 

41. Inne postanowienia, niezawarte w niniejszym dokumencie – takie jak: egzamin klasyfikacyjny, 

poprawkowy, tryb odwoławczy i inne zawarte są w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania, które są 

częścią Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeworsku. 

 

 

 

ks. Piotr Łysek 

br. Karol Piotr Kida 

 


