
ZASADY OCENIANIA 
Z RELIGII

1.   Wymagania  edukacyjne  niezbędne  do otrzymania  przez  ucznia  poszczególnych
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych.

1.1 – ocena celująca 

Katechizowany  spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej oraz:
- prezentuje treści i wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ;
- samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych;
- wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi;
- angażuje się w prace pozalekcyjne
- uczestniczy  w  konkursach  wiedzy  religijnej  lub  posiada  inne  porównywalne

osiągnięcia
- poznane prawdy wiary stosuje w życiu;
- wyróżnia się swoją apostolską postawą w grupie rówieśniczej, 
- aktywnie uczestniczy w różnych formach duszpasterstwa parafialnego; (Dzieci Maryi,

Ruch Światło – Życie, Liturgiczna Służba Ołtarza, Podwórkowe Koła Różańcowe itp.)
- bierze  czynny udział  w przygotowaniu  liturgii  Mszy  świętej  szkolnej,  nabożeństw

wynikających z roku liturgicznego i innych uroczystości parafialnych;

1.2 – ocena bardzo dobra – wymagania dopełniające
 
Katechizowany  spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej  oraz:

- opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności określony poziomem nauczania
religii;

- prezentuje poziom wiadomości powiązanych ze sobą w logiczny układ;
- umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela;
- wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi;
- odznacza się pełną znajomością pacierza i katechizmu, 
- wzorowo prowadzi zeszyt i systematycznie odrabia prace domowe 
- aktywnie uczestniczy w lekcjach;
- jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem;
- odpowiedzialnie włącza się w dynamikę i przeżycia roku liturgicznego;
- stara się być świadkiem wyznawanej wiary;
- chętnie  uczestniczy  w  życiu  parafii  (udział  w  mszach  szkolnych,  rekolekcjach,

nabożeństwach wynikających z roku liturgicznego)
- uczestniczy  w różnych  formach  duszpasterstwa  parafialnego;  (Dzieci  Maryi,  Ruch

Światło – Życie, Liturgiczna Służba Ołtarza, Podwórkowe Koła Różańcowe itp.)
- chętnie wykonuje prace dodatkowe z religii;
- uczestniczy w konkursach artystycznych o tematyce religijnej;

1.3 – ocena dobra – wymagania rozszerzające



Katechizowany  spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej oraz:
- opanował materiał programowy z religii;
- prezentuje wiadomości powiązane związkami logicznymi;
- poprawnie  rozumie  uogólnienia  i  związki  między  nimi  oraz  wyjaśnia  zjawiska

inspirowane przez nauczyciela;
- stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych;
- wykazuje się dobrą znajomością podstawowych  modlitw i prawd wiary – rozumie je i

potrafi je wyjaśnić
- zeszyt prowadzi w sposób systematyczny;
- podczas  lekcji  posiada  i  korzysta  z  określonych  pomocy  np.:  podręcznik,  pismo

święte, mapa;
- systematycznie uczestniczy w zajęciach religii;
- jest zainteresowany przedmiotem;
- wykazuje się dobrą znajomością i umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości;
- stara się być aktywnym w czasie lekcji;
- zachowuje szacunek dla świętych przedmiotów, miejsc i znaków religijnych;
- włącza się czasami w życie parafii i uczestniczy w różnych formach duszpasterstwa

parafialnego;  (Dzieci  Maryi,  Ruch  Światło  –  Życie,  Liturgiczna  Służba  Ołtarza,
Podwórkowe Koła Różańcowe itp.)

1.4 – ocena dostateczna – wymagania podstawowe

Katechizowany:
- opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości, postawy i umiejętności;
- prezentuje podstawowe treści materiału programowego z religii;
- wykazuje się wiadomościami podstawowymi  i połączonymi związkami logicznymi;
- dość poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia oraz wyjaśnia ważniejsze zjawiska

za pomocą nauczyciela;
- potrafi stosować wiadomości  dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy

nauczyciela;
- w przekazywaniu wiadomości z religii popełnia niewielkie  i nieliczne błędy;
- odznacza się małą kondensacją wypowiedzi;
- wykazuje się podstawową znajomością pacierza;
- w zeszycie ucznia występują sporadyczne braki notatek i prac domowych;
- prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem
- nie bierze udziału w życiu parafii, w różnych formach duszpasterstwa

1.5 – ocena dopuszczająca – wymagania konieczne

Katechizowany:
- opanował konieczne pojęcia religijne;
- wykazuje się luźno zestawionym poziomem wiadomości programowych;
- prezentuje mało zadowalający poziom postaw i umiejętności;
- wykazuje brak rozumienia podstawowych uogólnień;
- cechuje się brakiem podstawowej umiejętności wyjaśniania zjawisk;
- nie potrafi stosować zdobytej wiedzy;



- podczas  przekazywania  wiadomości  i  informacji  popełnia  liczne  błędy,  wykazuje
niepoprawny styl wypowiedzi, posiada trudności w wysławianiu się;

- zeszyt przedmiotowy prowadzi niesystematycznie;
- zna tylko podstawowe modlitwy do pacierza; 
- niechętnie uczestniczy w katechezie – nie angażuje się aktywnie w jej przebieg
- wykazuje poprawny stosunek do nauczanego przedmiotu, wiary i katechety.

1.6  Ocena niedostateczna

Katechizowany:
- wykazuje rażący brak wiadomości programowych;
- cechuje się brakiem jedności logicznej między wiadomościami;
- prezentuje zupełny brak rozumienia uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania zjawisk;
- wykazuje zupełny brak umiejętności stosowania wiedzy;
- nie odzwierciedla znajomości życia chrześcijańskiego – ma lekceważący stosunek do

Kościoła i religii
- nie wykazuje się znajomością pacierza;
- posiada lekceważący stosunek do przedmiotu, wiary i katechety;
- opuszcza bez usprawiedliwienia lekcje religii;
- nie prowadzi zeszytu przedmiotowego;
- odmawia wszelkiej współpracy

2.  Sposoby  sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii:

FORMA OCENIANIA OGÓLNE ZASADY OCENIANIA
USTNA ODPOWIEDŹ  W tym obszarze uczeń odpytany jest 

- kl.  I-III z poprzedniej katechezy
- kl. IV – VI z trzech poprzednich katechez

Uczeń ma prawo być raz w semestrze nie przygotowany do
zajęć lekcyjnych – o czym powiadamia katechetę na początku
zajęć lekcyjnych.
Uczeń ma prawo nie być oceniany przez trzy dni po dłuższej
niż  2  tygodnie  usprawiedliwionej  nieobecności  w  szkole
spowodowanej chorobą.

SPRAWDZIANY
WIEDZY  I
UMIEJĘTNOŚCI  

Sprawdziany  wiedzy  i  umiejętności   -  w  formie  testów,
krzyżówek, uzupełnianek przeprowadzane  po zrealizowaniu
większej  partii  materiału  zapowiedziane  i  wpisane  do
dziennika  lekcyjnego   z  tygodniowym  wyprzedzeniem,
poprzedzone powtórką materiału.
W przypadku uzasadnionej dłuższej  nieobecności ucznia w
szkole  (powyżej  jednego  tygodnia)  uczeń  ma   obowiązek
pisać  test  sprawdzający  w  terminie  ustalonym  wspólnie  z
katechetą.



Uczeń  ma  prawo  znać  punktację  sprawdzianu  zgodnie  z
przyjętymi procentowymi kryteriami punktacji:

  0 – 29% - ocena niedostateczna
30 – 49% - ocena dopuszczająca
50 – 69% - ocena dostateczna
70 – 89% - ocena dobra
90 – 100% - ocena bardzo dobra
100% + zad. dod. - ocena celująca

W  przypadku  stopnia  niedostatecznego  z  testu  uczeń  ma
prawo  poprawić  go  w  czasie  dwóch  tygodni  (stopień
otrzymany  z  poprawnego  testu  lub  odpowiedzi  wpisywany
jest jako kolejny do dziennika).
Nauczyciel  sprawdza  prace  w terminie  nie  dłuższym niż  2
tygodnie od napisania sprawdzianu.

 AKTYWNOŚĆ
LEKCYJNA

Aktywność lekcyjna oceniana indywidualnie na każdej lekcji
w  czasie  całego  semestru w  formie  znaku  „+”  lub  „-”
wpisanego do zeszytu ucznia. 

a) uczeń z aktywności  indywidualnej  na lekcji,  pracy w
grupach, przygotowania materiału do zajęć, zgłaszanie
się,  aktywne  rozwiązywanie  problemów  dotyczących
treści  nauczania,  pomocy  koleżeńskiej  szkolnej  i
pozaszkolnej  w  zakresie  treści  nauczania   otrzymuje
„+”.  Zbiór  5  znaków „+”  jest  podstawą  do  wpisania
stopnia bardzo dobrego do dziennika

b) w  przypadku  nie  przygotowania  pomocy  do  zajęć
lekcyjnych,  braku  aktywności  w  pracach  grupowych
lub w pracy indywidualnej  na lekcji,   nie  wykonanie
prostych, typowych czynności w toku lekcji (nie są one
związane  z  wolnym  tempem  pracy  ucznia),   uczeń
może otrzymać „-”, zbiór 5 znaków „-” upoważnia do
wpisania  stopnia  niedostatecznego  do  dziennika
lekcyjnego

ZESZYT
PRZEDMIOTOWY

Uczeń zobowiązany jest do
a) posiadania  i  systematycznego prowadzenia zeszytu

przedmiotowego
b) uzupełniania  notatek  lekcyjnych  w  przypadku

nieobecności na lekcji
c) w  przypadku  długiej  nieobecności  w  szkole

( powyżej 2 tygodni) uzupełnić notatki i zadane w
tym  czasie  prace  domowe  w  okresie  pierwszego
tygodnia od powrotu do szkoły.

Zeszyt ucznia oceniany jest po uprzednim zapowiedzeniu.
Nauczyciel  ma  prawo  sprawdzić  posiadanie  przez  ucznia



zeszytu przedmiotowego  na lekcji  –  nie  posiadanie  zeszytu
przedmiotowego wpływa na ocenę zachowania. 

ZADANIE  DOMOWE Uczeń zobowiązany jest do:
a) odrabiania  pisemnych  i  pamięciowych  zadanych

prac  domowych,  które  są  wcześniej  omówione  na
lekcji; 

b) doinformowania  się  o  zadanej  pracy  domowej  w
przypadku krótkotrwałej nieobecności w szkole (do
jednego tygodnia)  i  wykonania jej  do najbliższych
zajęć lekcyjnych z religii.

Zadania domowe są zapowiedziane i omówione na lekcji.
 Zadania domowe mogą być: 

a) pisemne - zadawane z lekcji na lekcję
b) ustne  - zadawane z lekcji na lekcję
c) pamięciowe  –  zadawane  z  tygodniowym

wyprzedzeniem.
Brak zadania domowego upoważnia nauczyciela do wpisania
oceny niedostatecznej. Uczeń zobowiązany jest na  najbliższej
katechezie pokazać odrobione zadanie domowe – otrzymana
ocena jest wpisana jako kolejna do dziennika.
                                       

 KARTKÓWKA Kartkówki są nie zapowiedziane przez nauczyciela, obejmują
swoim zakresem  co najwyżej trzy ostatnie lekcje.   Ocena z
kartkówki  nie  podlega  poprawie.  Uczeń  nieobecny  na
kartkówce  nie  jest  zobowiązany  do  napisania  jej  w  innym
terminie.  Nauczyciel  zobowiązany  jest  do  sprawdzenia
kartkówek do 1 tygodnia od ich napisania. 

ZADANIE DODATKOWE Zadania  dodatkowe  obejmują  udział  w  konkursach  wiedzy
religijnej  lub  artystycznych  o  tematyce  religijnej,
zaangażowanie  w  przygotowanie  liturgii  mszy  szkolnych,
nabożeństw liturgicznych wynikających z przeżywania roku
liturgicznego,  aktywnego  udziału  w  życiu  sakramentalnym
kościoła.

PRACA W GRUPACH Oceniając  pracę ucznia w małych grupach nauczyciel ocenia:
- realizację zleconych zadań;
- samodzielność 
- pełnione role;
- umiejętność pracy w grupie

3. Zasady i sposoby udzielania informacji zwrotnej

Nauczyciel w procesie oceniania udziela uczniowi informacji zwrotnej:



 -  podczas oceniania  bieżącego z aktywności,  pracy w grupach,  odpowiedzi  ustnej  w
formie ustnej
- z prac pisemnych (sprawdzenia zeszytów, sprawdzianów, kartkówek, zadań domowych)
w formie pisemnej.
 

4. Ewaluacja i monitoring.

a) Zasady oceniania na poszczególne stopnie z katechezy monitorowane są na bieżąco w
sposób ciągły.

b) w  zasadach oceniania na poszczególne stopnie z  katechezy mogą być dokonywane
zmiany wynikające ze zmian w Statucie Szkoły

c) zasady oceniania na poszczególne stopnie z katechezy poddane zostają ewaluacji na
końcu każdego roku szkolnego

d) Ewaluacja zasad oceniania  na poszczególne stopnie z katechezy przeprowadzana jest
z zastosowaniem różnych narzędzi badawczych w zależności od potrzeb.


