
PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z RELIGII  

w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi  

im. Orła Białego w Radomiu 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpoznawaniu przez 

nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w 

stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania oraz formułowania 

oceny. Ocenę ustala się według kryteriów: poznawczego, kształcącego i wychowawczego. 

W ocenianiu z religii obowiązują poniższe zasady:  

1. Obiektywność – zastosowanie jednolitych norm i kryteriów oceniania. 

2. Jawność – podawanie na bieżąco wyników pracy ucznia. 

3. Mobilizacja do dalszej pracy. 

Elementy wchodzące w zakres oceny z religii; 

1. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości. 

2. Zainteresowanie przedmiotem. 

3. Stosunek do przedmiotu. 

4. Pilność i systematyczność. 

5. Umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu. 

6. Postawa. 

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

wartościowanie umiejętności, postaw, zdolności twórczych, rozwoju zainteresowań, 

motywacji uczenia się, a głównie kształtowania cech charakteru, woli, odpowiedzialności za 

swoje czyny, dokładności, wytrwałości, pracowitości, kultury osobistej i zaangażowania w 

życie szkoły z wykorzystaniem pozornych wiadomości i umiejętności. 

Ocenie podlegają: 

1. Pisemne prace kontrolne – jeden raz w ciągu semestru, obejmujące więcej niż trzy 

jednostki lekcyjne, nie krótsze niż 45min – zapowiedziane są z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem; obejmują one większe partie materiału powtórzonego 

wcześniej przez nauczyciela na lekcjach, w stopniu trudności takim, jaki wystąpi na 

pracy pisemnej. 

2.  Kartkówki obejmujące materiał ostatnich 3 lekcji (lub obejmujące niewielki wycinek 

dowolnej partii materiału) – mogą być niezapowiadane. 

3. Odpowiedzi ustne. 

4. Aktywność na lekcji (wypowiedzi podczas dyskusji, udzielanie prawidłowych 

wypowiedzi, powtórzenia oraz praca w grupie itp.) oceniana jest „+”. Za pięć plusów 

uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. 

5. Praca domowa. 

6. Ćwiczeniówka – kompleksowa kontrola jeden raz w semestrze. 

7. Praca z Pismem Świętym. 

8. Zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości szkolnych o 

charakterze religijnym, zaangażowanie w przygotowanie gazetek szkolnych, udział w 

konkursach religijnych, współpraca ze wspólnotą parafialną. 



- Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. Przez 

nieprzygotowanie rozumiemy: brak zeszytu, brak ćwiczeniówki, brak pracy domowej, 

nieprzygotowanie do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji, po wyczerpaniu limitu 

uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

- Kryteria oceniania prac pisemnych przygotowuje nauczyciel, uwzględniając poniższe 

przedziały procentowe obliczane z maksymalnej liczby punktów: 

1) niedostateczny – 0-29%; 

2) dopuszczający – 30-50%;  

3) dostateczny – 51-74%;  

4) dobry – 75-90%;  

5) bardzo dobry – 91-99%;  

6) celujący – 100%. 

 

 

Ustalenie wymagań programowych w obrębie poszczególnych poziomów oraz 

zastosowanie ich w określonych ocenach osiągnięć uczniów.  

 

Ocena NIEDOSTATECZNA 

Katechizowany: 

- Wykazuje rażący brak wiadomości programowych – nie spełnia wymagań na ocenę 

dopuszczającą. 

- Odmawia wszelkiej współpracy. 

- Nie wykazuje się znajomością pacierza. 

- Nie posiada ćwiczeniówki lub dość często nie przynosi jej na lekcję. 

- Wyraża się lekceważącym stosunkiem do przedmiotu i do wartości religijnych. 

- Nieodpowiednio zachowuje się na lekcji religii. 

- Opuszcza lekcje religii. 

- Inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazujące na ocenę niedostateczną. 

 

Ocena DOPUSZCZĄJACA (wymagania konieczne) 

Katechizowany: 

- Opanował podstawowe pojęcia religijne. 

- W zakresie wiadomości i umiejętności opanował treści najłatwiejsze, najczęściej stosowane, 

stanowiące podstawę do dalszej edukacji. 

- Wykazuje choćby minimalne zainteresowanie przedmiotem i gotowość współpracy z 

nauczycielem i w grupie. 

- Nie potrafi stosować wiedzy, nawet przy pomocy nauczyciela. 

- Posiada problemy ze znajomości pacierza. 



- Prowadzi ćwiczeniówkę. 

- Wykazuje poprawny stosunek do religii. 

- Inne możliwości indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dopuszczającą. 

Ocena DOSTATECZNA (wymagania podstawowe) 

Katechizowany: 

- Opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości, postawy i umiejętności. 

- Prezentuje podstawowe treści materiału programowego z religii. 

- Wykazuje się wiadomościami podstawowymi, połączonymi związkami logicznym 

- Potrafi stosować wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy 

nauczyciela. 

- Wykazuje się podstawową znajomością pacierza. 

- W ćwiczeniówce ucznia sporadycznie brak ćwiczeń i prac domowych. 

- Prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem. 

- Inne możliwości indywidualne ucznia wskazują ocenę dostateczną. 

 

Ocena DOBRA (wymagania rozszerzające) 

Katechizowany: 

-Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej. 

- Opanował materiał programowy z religii. 

- Stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych inspirowanych przez 

nauczyciela. 

- Wykazuje się dobrą znajomością pacierza. 

- W ćwiczeniówce posiada wszystkie notatki i prace domowe. 

- Systematycznie uczestniczy w zajęciach religii. 

- Wykazuje się dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości. 

- Postawa religijna ucznia nie budzi wątpliwości. 

- stara się być aktywnym na lekcji. 

- Inne osiągnięcia indywidualne ucznia promujące ocenę dobrą. 

 

Ocena BARDZO DOBRA (wymagania dopełniające) 

Katechizowany: 

- Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej. 

- Opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności pokreślony poziomem nauczania 

religii. 

- Prezentuje poziom wiadomości powiązany ze sobą w logiczny układ. 

- Umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela. 



- Posiada pełną znajomość pacierza. 

- Wzorowo prowadzi ćwiczeniówkę i odrabia prace domowe. 

- Aktywnie uczestniczy w lekcjach religii. 

- Jego postawa bez żadnych zastrzeżeń. 

- Jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem. 

- Stara się być dobrym świadkiem swojej wiary. 

- Inne możliwości indywidualne ucznia promujące ocenę bardzo dobrą. 

Ocena CELUJĄCA  

Katechizowany: 

- Spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej. 

-Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program religii własnego poziomu 

edukacji. 

- Prezentuje wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ. 

- Samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych. 

- Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi, swobodą w posługiwaniu się terminologią 

przedmiotową i inną. 

- Angażuje się w prace pozalekcyjne, np. gazetki religijne, montaże słowno – muzyczne, 

pomoce katechetyczne  itp. 

- Uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej. 

- Jego pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi żadnych 

zastrzeżeń. 

- Poznane prawdy wiary stosuje w życiu. 

 

 

 


