
Uczeń klasy I oceniany jest systematycznie  

za wiedzę, umiejętności na zajęciach z religii. 

 

1. Ocenianie ucznia polega na ocenianiu bieżącym, śródrocznym i 

końcoworocznym  klasyfikowaniu według skali  i w formach przyjętych  

w   szkole. Klasyfikowanie  śródroczne uczniów polega na okresowym   

podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia, a końcoworoczne na    

podsumowaniu osiągnięć w danym roku szkolnym, określonych w szkolnym   

planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych. 

 

2. Uczeń oceniany jest wg obowiązującej w szkole skali procentowej: 

0 – 34% - niedostateczny ( ndst )                                                                                  

35 – 50% - dopuszczający ( dop )                                                                                   

51 – 74% - dostateczny ( dst )                                                                                                      

75 – 89% - dobry ( db )                                                                                                          

90 – 99% - bardzo dobry ( bdb )                                                                                      

100% - celujący ( cel ) 

W ocenach bieżących stosuje się dodawanie do oceny znaku „+” lub „-”, przy 

czym „+” podwyższa ocenę o pół stopnia, a „-” obniża ocenę o pół stopnia.  

Nie dotyczy oceny niedostatecznej i celującej. 

 Ocena  negatywna to niedostateczny, oceny pozytywne: dopuszczający, 

dostateczny, dobry, bardzo dobry, celujący.                                                                                

3. Uczeń  może być oceniany z następujących form wypowiedzi:                                                

*ustnej:                                                                                                                                

- odpowiedź z ostatniej lekcji,                                                                                                     

-odpowiedź na lekcji, 

- odpowiedź powtórzeniowa,                                                                                           

- modlitwa, tekst modlitwy,                                                                                                       

- tekst i śpiew pieśni i piosenki,                                                                                          

-recytacja wierszy, 

- aklamacja,                                                                                                                             

- praca na lekcji: odpowiedź na pytania, wypowiedź, łamigłówka, inscenizacja                                                                                                          

*pisemnej:                                                                                                                                   

- praca domowa,                                                                                                                             

- praca na lekcji,                                                                                                                              

- ćwiczenie,                                                                                                                           



- krzyżówka, rebus, łamigłówka.                                                                                                              

Uczeń będzie oceniany również z prac plastycznych oraz za udział w 

konkursach.                                                                                                                            

4. Na lekcjach religii stosowane są elementy oceniania kształtującego:                              

- określanie celów i kryteriów lekcji sformułowanych w języku zrozumiałym  

dla ucznia dopasowanych do możliwości klasy i wymogów konkretnego 

zadania,       - udział uczniów w formułowaniu celów i kryteriów,                                                   

- sprawdzanie pod koniec lekcji, czy zostały osiągnięte,                                                 

- przekazanie uczniom informacji dotyczących zakresu materiału podlegającego 

ocenie „NaCoBeZu” na lekcji powtórzeniowej lub tydzień przed sprawdzianem 

oraz kryteriów oceniania,                                                                                                         

- stosowanie przygotowania do sprawdzianu – powtórzenie i utrwalenie 

wiadomości; ocena tylko w zeszycie ucznia; sprawdzian zamyka się w temacie 

określonym przez nauczyciela i trwa od 15 do 45 minut, kartkówka do 15 minut.                                                

-w ocenianiu pracy na lekcji i pracy domowej stosowanie informacji zwrotnej. 

Uczeń otrzymuje informację zwrotną, która polega na wyszczególnieniu i 

docenieniu dobrych elementów jego pracy, wskazuje to, co wymaga 

poprawienia, daje wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić tę pracę 

oraz w jakim kierunku powinien pracować dalej. Informacje zwrotną uczeń 

otrzymuje w formie ustnej lub pisemnej.                                                             

5. Uczeń otrzymuje ocenę kształtującą (komentarz ustny lub pisemny) lub ocenę 

wyrażoną w skali od 6 (celujący) do 1 (niedostateczny). 

 Ocenę kształtującą za co najmniej 1 wypowiedź ustną  i 1 pracę pisemną w 

półroczu. Ocenę wyrażoną w skali od 6 do 1 za co najmniej 2 odpowiedzi ustne, 

2 prace domowe. 

W przypadku pracy zespołowej nauczyciel ocenia efekty pracy grupy i bierze 

pod uwagę wkład pracy każdego członka zespołu indywidualnie, efektem 

końcowym jest ocena wyrażona w skali od 6 do 1.                                                                                  

W przypadku stwierdzenia, że praca ucznia jest niesamodzielna, nauczyciel 

obniża ocenę lub uczeń wykona ją raz jeszcze samodzielnie.                                                                                                           

6. Uczeń ma obowiązek uzupełnienia zapisów w zeszycie i kartach pracy po 

nieobecności na zajęciach w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

7. Uczeń może poprawić każdą ocenę niedostateczną i dopuszczającą. Poprawa 

oceny niedostatecznej i dopuszczającej odbywa się w ciągu 2 tygodni od 



powrotu ucznia do szkoły. W sytuacji, gdy uczeń poprawi pracę, obie oceny są 

odnotowane w dzienniku, przy czym liczy się ocena wyższa.  

Uczeń ma prawo raz w półroczu poprawić jedną, wybraną przez siebie ocenę 

pozytywną w terminie określonym przez nauczyciela. 

8. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne  

do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

9. Nauczyciel przechowuje prace kontrolne do końca roku szkolnego  

(31 sierpnia). 

10. Pod koniec roku szkolnego nauczyciele religii dokonują ewaluacji PO. 

Ewentualne zmiany będą obowiązywać w następnym roku szkolnym. 

 

  



Uczeń klasy II oceniany jest systematycznie  

za wiedzę, umiejętności na zajęciach z religii. 

 

1. Ocenianie ucznia polega na ocenianiu bieżącym, śródrocznym i 

końcoworocznym  klasyfikowaniu według skali  i w formach przyjętych w   

szkole. Klasyfikowanie  śródroczne uczniów polega na okresowym   

podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia, a końcoworoczne na    

podsumowaniu osiągnięć w danym roku szkolnym, określonych w szkolnym   

planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych. 

 

2. Uczeń oceniany jest wg obowiązującej w szkole skali procentowej: 

0 – 34% - niedostateczny ( ndst )                                                                                  

35 – 50% - dopuszczający ( dop )                                                                                   

51 – 74% - dostateczny ( dst )                                                                                                      

75 – 89% - dobry ( db )                                                                                                          

90 – 99% - bardzo dobry ( bdb )                                                                                      

100% - celujący ( cel ) 

W ocenach bieżących stosuje się dodawanie do oceny znaku „+” lub „-”, przy 

czym „+” podwyższa ocenę o pół stopnia, a „-” obniża ocenę o pół stopnia. Nie 

dotyczy oceny niedostatecznej i celującej. 

Ocena  negatywna to niedostateczny, oceny pozytywne: dopuszczający, 

dostateczny, dobry, bardzo dobry, celujący.                                                                                

3. Uczeń  może być oceniany z następujących form wypowiedzi:                                                

*ustnej:                                                                                                                                

- odpowiedź z ostatniej lekcji,                                                                                                     

-odpowiedź na lekcji, 

- odpowiedź powtórzeniowa,                                                                                           

- modlitwa, tekst modlitwy,                                                                                                       

- tekst i śpiew pieśni i piosenki,                                                                                          

-recytacja wierszy, 

- aklamacja,                                                                                                                             

- praca na lekcji: odpowiedź na pytania, wypowiedź, łamigłówka, inscenizacja                                                                                                            

*pisemnej:                                                                                                                                   

- praca domowa,                                                                                                                             

- praca na lekcji,                                                                                                                              

- ćwiczenie,                                                                                                                           



- krzyżówka, rebus, łamigłówka.                                                                                                              

Uczeń będzie oceniany również z prac plastycznych oraz za udział w 

konkursach.                                                                                                                            

4. Na lekcjach religii stosowane są elementy oceniania kształtującego:                              

- określanie celów i kryteriów lekcji sformułowanych w języku zrozumiałym dla 

ucznia dopasowanych do możliwości klasy i wymogów konkretnego zadania,       

- udział uczniów w formułowaniu celów i kryteriów,                                                   

- sprawdzanie pod koniec lekcji, czy zostały osiągnięte,                                                 

- przekazanie uczniom informacji dotyczących zakresu materiału podlegającego 

ocenie „NaCoBeZu” na lekcji powtórzeniowej lub tydzień przed sprawdzianem 

oraz kryteriów oceniania,                                                                                                         

- stosowanie przygotowania do sprawdzianu – powtórzenie i utrwalenie 

wiadomości; ocena tylko w zeszycie ucznia; sprawdzian zamyka się w temacie 

określonym przez nauczyciela i trwa od 15 do 45 minut, kartkówka do 15 minut.                                                

-w ocenianiu pracy na lekcji i pracy domowej stosowanie informacji zwrotnej. 

Uczeń otrzymuje informację zwrotną, która polega na wyszczególnieniu i 

docenieniu dobrych elementów jego pracy, wskazuje to, co wymaga 

poprawienia, daje wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić tę pracę 

oraz w jakim kierunku powinien pracować dalej. Informacje zwrotną uczeń 

otrzymuje w formie ustnej lub pisemnej.                                                             

5. Uczeń otrzymuje ocenę kształtującą (komentarz ustny lub pisemny) lub ocenę 

wyrażoną w skali od 6 (celujący) do 1 (niedostateczny). 

 Ocenę kształtującą za co najmniej 1 wypowiedź ustną  i 1 pracę pisemną w 

półroczu. Ocenę wyrażoną w skali od 6 do 1 za co najmniej 2 odpowiedzi ustne, 

2 prace domowe. 

W przypadku pracy zespołowej nauczyciel ocenia efekty pracy grupy i bierze 

pod uwagę wkład pracy każdego członka zespołu indywidualnie, efektem 

końcowym jest ocena wyrażona w skali od 6 do 1.                                                                                  

W przypadku stwierdzenia, że praca ucznia jest niesamodzielna, nauczyciel 

obniża ocenę lub uczeń wykona ją raz jeszcze samodzielnie.                                                                                                           

6. Uczeń ma obowiązek uzupełnienia zapisów w zeszycie i kartach pracy po 

nieobecności na zajęciach w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

7. Uczeń może poprawić każdą ocenę niedostateczną i dopuszczającą. Poprawa 

oceny niedostatecznej i dopuszczającej odbywa się w ciągu 2 tygodni od 



powrotu ucznia do szkoły. W sytuacji, gdy uczeń poprawi pracę, obie oceny 

 są odnotowane w dzienniku, przy czym liczy się ocena wyższa.  

Uczeń ma prawo raz w półroczu poprawić jedną, wybraną przez siebie ocenę 

pozytywną w terminie określonym przez nauczyciela. 

8. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

9. Nauczyciel przechowuje prace kontrolne do końca roku szkolnego  

(31 sierpnia). 

10. Pod koniec roku szkolnego nauczyciele religii dokonują ewaluacji PO. 

Ewentualne zmiany będą obowiązywać w następnym roku szkolnym. 

  



Uczeń klasy III oceniany jest systematycznie  

za wiedzę, umiejętności na zajęciach z religii. 

 

1. Ocenianie ucznia polega na ocenianiu bieżącym, śródrocznym i 

końcoworocznym  klasyfikowaniu według skali  i w formach przyjętych  

w szkole. Klasyfikowanie  śródroczne uczniów polega na okresowym   

podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia, a końcoworoczne  

na    podsumowaniu osiągnięć w danym roku szkolnym, określonych w 

szkolnym   planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych. 

 

2. Uczeń oceniany jest wg obowiązującej w szkole skali procentowej: 

0 – 34% - niedostateczny ( ndst )                                                                                  

35 – 50% - dopuszczający ( dop )                                                                                   

51 – 74% - dostateczny ( dst )                                                                                                      

75 – 89% - dobry ( db )                                                                                                          

90 – 99% - bardzo dobry ( bdb )                                                                                      

100% - celujący ( cel ) 

W ocenach bieżących stosuje się dodawanie do oceny znaku „+” lub „-”, przy 

czym „+” podwyższa ocenę o pół stopnia, a „-” obniża ocenę o pół stopnia. Nie 

dotyczy oceny niedostatecznej i celującej. 

Ocena  negatywna to niedostateczny, oceny pozytywne: dopuszczający, 

dostateczny, dobry, bardzo dobry, celujący.                                                                                

3. Uczeń  może być oceniany z następujących form wypowiedzi:                                                

*ustnej:                                                                                                                                

- odpowiedź z ostatniej lekcji,                                                                                                      

- przygotowanie do lekcji,                                                                                                  

- odpowiedź powtórzeniowa,                                                                                           

- modlitwa, tekst modlitwy,                                                                                                       

- tekst i śpiew pieśni i piosenki,                                                                                          

- recytacja, aklamacja,                                                                                                                             

- memoryzacja tekstów biblijnych,                                                                                       

- praca na lekcji: odpowiedź na pytania, wypowiedź, łamigłówka, inscenizacja                                                                                                                

*pisemnej:                                                                                                                                   

- praca domowa,                                                                                                                             

- praca na lekcji,                                                                                                                              

- informacja na dany temat,                                                                                                                                                                                                          



- ćwiczenie,                                                                                                                           

- krzyżówka, rebus, łamigłówka.                                                                                                              

Uczeń będzie oceniany również z prac plastycznych oraz za udział w 

konkursach.                                                                                                                           

Formą sprawdzania wiadomości są testy i sprawdziany zapowiedziane z co 

najmniej  tygodniowym wyprzedzeniem oraz zapowiedziane (z  trzech ostatnich 

katechez) lub niezapowiedziane ( z ostatniej katechezy) kartkówki.                                                            

4. Na lekcjach religii stosowane są elementy oceniania kształtującego:                              

- określanie celów i kryteriów lekcji sformułowanych w języku zrozumiałym dla 

ucznia dopasowanych do możliwości klasy i wymogów konkretnego zadania,       

- udział uczniów w formułowaniu celów i kryteriów,                                                   

- sprawdzanie pod koniec lekcji, czy zostały osiągnięte,                                                 

- przekazanie uczniom informacji dotyczących zakresu materiału podlegającego 

ocenie „NaCoBeZu” na lekcji powtórzeniowej lub tydzień przed sprawdzianem 

oraz kryteriów oceniania,                                                                                                         

- stosowanie przygotowania do sprawdzianu – powtórzenie i utrwalenie 

wiadomości; ocena tylko w zeszycie ucznia; sprawdzian zamyka się w temacie 

określonym przez nauczyciela i trwa od 15 do 45 minut, kartkówka do 15 minut.                                                

-w ocenianiu pracy na lekcji i pracy domowej stosowanie informacji zwrotnej. 

Uczeń otrzymuje informację zwrotną, która polega na wyszczególnieniu i 

docenieniu dobrych elementów jego pracy, wskazuje to, co wymaga 

poprawienia, daje wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić tę pracę 

oraz w jakim kierunku powinien pracować dalej. Informacje zwrotną uczeń 

otrzymuje w formie ustnej lub pisemnej.                                                             

5. Uczeń otrzymuje ocenę kształtującą (komentarz ustny lub pisemny) lub ocenę 

wyrażoną w skali od 6 (celujący) do 1 (niedostateczny). 

 Ocenę kształtującą za co najmniej 1 wypowiedź ustną  i 1 pracę pisemną w 

półroczu. Ocenę wyrażoną w skali od 6 do 1 za co najmniej 2 odpowiedzi ustne, 

2 prace domowe, 2 sprawdziany, kartkówki lub testy w półroczu. 

 Nauczyciel ocenia prace uczniów w ciągu tygodnia (roboczego), prace 

kontrolne (testy z działu) do 2 tygodni roboczych. Testy i sprawdziany mogą 

być  udostępnione uczniom i ich rodzicom do domu, po czym podpisane przez 

rodziców uczeń powinien niezwłocznie przynieść do szkoły.  W przypadku, gdy 

uczeń nie zwróci pracy pisemnej w terminie rodzice otrzymują informację w e-

dzienniku.                                                                                                                                                                                                                               

W przypadku pracy zespołowej nauczyciel ocenia efekty pracy grupy i bierze 



pod uwagę wkład pracy każdego członka zespołu indywidualnie, efektem 

końcowym jest ocena wyrażona w skali od 6 do 1.                                                                                 

W przypadku stwierdzenia, że praca ucznia jest niesamodzielna, nauczyciel 

obniża ocenę lub uczeń wykona ją raz jeszcze samodzielnie. Jeżeli jest to praca 

kontrolna uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.                                                                              

6. Uczeń ma obowiązek uzupełnienia zapisów w zeszycie i kartach pracy po 

nieobecności na zajęciach w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

7. Uczeń może poprawić każdą ocenę niedostateczną i dopuszczającą. Poprawa 

oceny niedostatecznej i dopuszczającej z testu, sprawdzianu, pracy domowej, 

odpowiedzi z ostatniej lekcji odbywa się w ciągu 2 tygodni od powrotu ucznia 

do szkoły. W sytuacji, gdy uczeń poprawi pracę, obie oceny są odnotowane w 

dzienniku, przy czym liczy się ocena wyższa.  

Uczeń ma prawo raz w półroczu poprawić jedną, wybraną przez siebie ocenę 

pozytywną w terminie określonym przez nauczyciela. 

8. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

9. Nauczyciel przechowuje prace kontrolne do końca roku szkolnego  

(31 sierpnia). 

10. Pod koniec roku szkolnego nauczyciele religii dokonują ewaluacji PO. 

Ewentualne zmiany będą obowiązywać w następnym roku szkolnym. 

  



Uczeń klasy IV oceniany jest systematycznie  

za wiedzę, umiejętności na zajęciach z religii. 

 

1. Ocenianie ucznia polega na ocenianiu bieżącym, śródrocznym i 

końcoworocznym  klasyfikowaniu według skali  i w formach przyjętych w   

szkole. Klasyfikowanie  śródroczne uczniów polega na okresowym   

podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia, a końcoworoczne na    

podsumowaniu osiągnięć w danym roku szkolnym, określonych w szkolnym   

planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych. 

 

2. Uczeń oceniany jest wg obowiązującej w szkole skali procentowej: 

0 – 34% - niedostateczny ( ndst )                                                                                  

35 – 50% - dopuszczający ( dop )                                                                                   

51 – 74% - dostateczny ( dst )                                                                                                      

75 – 89% - dobry ( db )                                                                                                          

90 – 99% - bardzo dobry ( bdb )                                                                                      

100% - celujący ( cel ) 

W ocenach bieżących stosuje się dodawanie do oceny znaku „+” lub „-”, przy 

czym „+” podwyższa ocenę o pół stopnia, a „-” obniża ocenę o pół stopnia. Nie 

dotyczy oceny niedostatecznej i celującej.  

Ocena  negatywna to niedostateczny, oceny pozytywne: dopuszczający, 

dostateczny, dobry, bardzo dobry, celujący.                                                                                

3. Uczeń  może być oceniany z następujących form wypowiedzi:                                                

*ustnej:                                                                                                                                

- odpowiedź z ostatniej lekcji,                                                                                                      

- przygotowanie do lekcji,                                                                                                  

- odpowiedź powtórzeniowa,                                                                                           

- modlitwa, tekst modlitwy,                                                                                                       

- tekst i śpiew pieśni i piosenki,                                                                                          

- recytacja, aklamacja,                                                                                                                             

- memoryzacja tekstów biblijnych,                                                                                       

- praca na lekcji: odpowiedź na pytania, wypowiedź, łamigłówka, inscenizacja                                                   

*pisemnej:                                                                                                                                   

- praca domowa,                                                                                                                             

- praca na lekcji,                                                                                                                              

- informacja na dany temat,                                                                                                                                                                                               



- ćwiczenie,                                                                                                                           

-quiz, referat, 

 - krzyżówka, rebus, łamigłówka, opis, notatka.                                                                                                              

Uczeń będzie oceniany również z prac plastycznych oraz za udział w 

konkursach.                                                                                                                           

Formą sprawdzania wiadomości są testy i sprawdziany zapowiedziane z co 

najmniej  tygodniowym wyprzedzeniem oraz zapowiedziane (z  trzech ostatnich 

katechez) lub niezapowiedziane ( z ostatniej katechezy) kartkówki.                                                                                                   

4. Na lekcjach religii stosowane są elementy oceniania kształtującego:                              

- określanie celów i kryteriów lekcji sformułowanych w języku zrozumiałym dla 

ucznia dopasowanych do możliwości klasy i wymogów konkretnego zadania,       

- udział uczniów w formułowaniu celów i kryteriów,                                                   

- sprawdzanie pod koniec lekcji, czy zostały osiągnięte,                                                 

- przekazanie uczniom informacji dotyczących zakresu materiału podlegającego 

ocenie „NaCoBeZu” na lekcji powtórzeniowej lub tydzień przed sprawdzianem 

oraz kryteriów oceniania,                                                                                                         

- stosowanie przygotowania do sprawdzianu – powtórzenie i utrwalenie 

wiadomości; ocena tylko w zeszycie ucznia; sprawdzian zamyka się w temacie 

określonym przez nauczyciela i trwa od 15 do 45 minut, kartkówka do 15 minut.                                                                                                             

-w ocenianiu pracy na lekcji i pracy domowej stosowanie informacji zwrotnej. 

Uczeń otrzymuje informację zwrotną, która polega na wyszczególnieniu i 

docenieniu dobrych elementów jego pracy, wskazuje to, co wymaga 

poprawienia, daje wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić tę pracę 

oraz w jakim kierunku powinien pracować dalej. Informacje zwrotną uczeń 

otrzymuje w formie ustnej lub pisemnej.                                                             

5. Uczeń otrzymuje ocenę kształtującą (komentarz ustny lub pisemny) lub ocenę 

wyrażoną w skali od 6 (celujący) do 1 (niedostateczny). 

 Ocenę kształtującą za co najmniej 1 wypowiedź ustną  i 1 pracę pisemną w 

półroczu. Ocenę wyrażoną w skali od 6 do 1 za co najmniej 2 odpowiedzi ustne, 

2 prace domowe, 2 sprawdziany, kartkówki lub testy w półroczu. 

 Nauczyciel ocenia prace uczniów w ciągu tygodnia (roboczego), prace 

kontrolne (testy z działu) do 2 tygodni roboczych. Testy i sprawdziany mogą 

być  udostępnione uczniom i ich rodzicom do domu, po czym podpisane przez 

rodziców uczeń powinien niezwłocznie przynieść do szkoły.  W przypadku, gdy 

uczeń nie zwróci pracy pisemnej w terminie rodzice otrzymują informację w e-

dzienniku.                                                                                                                                                                                                          

W przypadku pracy zespołowej nauczyciel ocenia efekty pracy grupy i bierze 



pod uwagę wkład pracy każdego członka zespołu indywidualnie, efektem 

końcowym jest ocena wyrażona w skali od 6 do 1.                                                                                  

W przypadku stwierdzenia, że praca ucznia jest niesamodzielna, nauczyciel 

obniża ocenę lub uczeń wykona ją raz jeszcze samodzielnie. Jeżeli jest to praca 

kontrolna uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.                                                                                                                                 

6. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do katechezy 2 razy w półroczu. 

Trzecie i następne nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną.  Uczeń 

zgłasza nieprzygotowanie do odpowiedzi z katechezy, brak podręcznika lub 

zeszytu, pracy domowej na początku zajęć lekcyjnych, za co otrzymuje „ –„ . 

Niezgłoszenie nieprzygotowania do katechezy równa się ocenie niedostatecznej. 

Zebranie trzeciego „ – „ równa się ocenie niedostatecznej. Uczeń ma obowiązek 

uzupełnienia zapisów w zeszycie i kartach pracy po nieobecności na zajęciach w 

terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

Na 21 dni przed końcem każdego półrocza (styczeń i czerwiec)  uczeń nie może 

wykorzystywać nieprzygotowania.  

 7. Uczeń może poprawić każdą ocenę niedostateczną i dopuszczającą. Poprawa 

oceny niedostatecznej i dopuszczającej z testu, sprawdzianu, pracy domowej, 

odpowiedzi z ostatniej lekcji odbywa się w terminie określonym przez 

nauczyciela ( w przypadku nieobecności ucznia w ciągu 2 tygodni od powrotu  

do szkoły). W sytuacji, gdy uczeń poprawi pracę, obie oceny są odnotowane w 

dzienniku, przy czym liczy się ocena wyższa.  

Uczeń ma prawo raz w półroczu poprawić jedną, wybraną przez siebie ocenę 

pozytywną w terminie określonym przez nauczyciela. 

8. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

9. Nauczyciel przechowuje prace kontrolne do końca roku szkolnego  

(31 sierpnia). 

10. Pod koniec roku szkolnego nauczyciele religii dokonują ewaluacji PO. 

Ewentualne zmiany będą obowiązywać w następnym roku szkolnym. 

  



Uczeń klasy V oceniany jest systematycznie  

za wiedzę, umiejętności na zajęciach z religii. 

 

1. Ocenianie ucznia polega na ocenianiu bieżącym, śródrocznym  

i końcoworocznym  klasyfikowaniu według skali  i w formach przyjętych  

w   szkole. Klasyfikowanie  śródroczne uczniów polega na okresowym   

podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia, a końcoworoczne na    

podsumowaniu osiągnięć w danym roku szkolnym, określonych w szkolnym   

planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych. 

 

2. Uczeń oceniany jest wg obowiązującej w szkole skali procentowej: 

0 – 34% - niedostateczny ( ndst )                                                                                  

35 – 50% - dopuszczający ( dop )                                                                                   

51 – 74% - dostateczny ( dst )                                                                                                      

75 – 89% - dobry ( db )                                                                                                          

90 – 99% - bardzo dobry ( bdb )                                                                                      

100% - celujący ( cel ) 

W ocenach bieżących stosuje się dodawanie do oceny znaku „+” lub „-”, przy 

czym „+” podwyższa ocenę o pół stopnia, a „-” obniża ocenę o pół stopnia. Nie 

dotyczy oceny niedostatecznej i celującej. 

Ocena  negatywna to niedostateczny, oceny pozytywne: dopuszczający, 

dostateczny, dobry, bardzo dobry, celujący.                                                                                

3. Uczeń  może być oceniany  z następujących form wypowiedzi:                                                

*ustnej:                                                                                                                                

- odpowiedź z ostatniej lekcji,                                                                                                      

- przygotowanie do lekcji,                                                                                                  

- odpowiedź powtórzeniowa,                                                                                           

- modlitwa, tekst modlitwy,                                                                                                       

- tekst i śpiew pieśni i piosenki,                                                                                          

- recytacja, aklamacja,                                                                                                                             

- memoryzacja tekstów biblijnych,                                                                                       

- praca na lekcji: odpowiedź na pytania, wypowiedź, łamigłówka, inscenizacja                                                   

*pisemnej:                                                                                                                                   

- praca domowa,                                                                                                                             

- praca na lekcji,                                                                                                                              

- informacja na dany temat,                                                                                                                                                                           



- ćwiczenie,                                                                                                                           

-quiz, referat, 

 - krzyżówka, rebus, łamigłówka, opis, notatka.                                                                                                              

Uczeń będzie oceniany również z prac plastycznych oraz za udział w 

konkursach.                                                                                                                           

Formą sprawdzania wiadomości są testy i sprawdziany zapowiedziane z co 

najmniej  tygodniowym wyprzedzeniem oraz zapowiedziane (z  trzech ostatnich 

katechez) lub niezapowiedziane ( z ostatniej katechezy) kartkówki.                                                                                                   

4. Na lekcjach religii stosowane są elementy oceniania kształtującego:                              

- określanie celów i kryteriów lekcji sformułowanych w języku zrozumiałym dla 

ucznia dopasowanych do możliwości klasy i wymogów konkretnego zadania,       

- udział uczniów w formułowaniu celów i kryteriów,                                                   

- sprawdzanie pod koniec lekcji, czy zostały osiągnięte,                                                 

- przekazanie uczniom informacji dotyczących zakresu materiału podlegającego 

ocenie „NaCoBeZu” na lekcji powtórzeniowej lub tydzień przed sprawdzianem 

oraz kryteriów oceniania,                                                                                                         

- stosowanie przygotowania do sprawdzianu – powtórzenie i utrwalenie 

wiadomości; ocena tylko w zeszycie ucznia; sprawdzian zamyka się w temacie 

określonym przez nauczyciela i trwa od 15 do 45 minut, kartkówka do 15 minut.                                                                                          

-w ocenianiu pracy na lekcji i pracy domowej stosowanie informacji zwrotnej. 

Uczeń otrzymuje informację zwrotną, która polega na wyszczególnieniu i 

docenieniu dobrych elementów jego pracy, wskazuje to, co wymaga 

poprawienia, daje wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić tę pracę 

oraz w jakim kierunku powinien pracować dalej. Informacje zwrotną uczeń 

otrzymuje w formie ustnej lub pisemnej.                                                             

5. Uczeń otrzymuje ocenę kształtującą (komentarz ustny lub pisemny) lub ocenę 

wyrażoną w skali od 6 (celujący) do 1 (niedostateczny). 

 Ocenę kształtującą za co najmniej 1 wypowiedź ustną  i 1 pracę pisemną w 

półroczu. Ocenę wyrażoną w skali od 6 do 1 za co najmniej 2 odpowiedzi ustne, 

2 prace domowe, 2 sprawdziany, kartkówki lub testy w półroczu. 

 Nauczyciel ocenia prace uczniów w ciągu tygodnia (roboczego), prace 

kontrolne (testy z działu) do 2 tygodni roboczych. Testy i sprawdziany mogą 

być  udostępnione uczniom i ich rodzicom do domu, po czym podpisane przez 

rodziców uczeń powinien niezwłocznie przynieść do szkoły.  W przypadku, gdy 

uczeń nie zwróci pracy pisemnej w terminie rodzice otrzymują informację w e-

dzienniku.                                                                                                                                                                                      

W przypadku pracy zespołowej nauczyciel ocenia efekty pracy grupy i bierze 



pod uwagę wkład pracy każdego członka zespołu indywidualnie, efektem 

końcowym jest ocena wyrażona w skali od 6 do 1.                                                                                  

W przypadku stwierdzenia, że praca ucznia jest niesamodzielna, nauczyciel 

obniża ocenę lub uczeń wykona ją raz jeszcze samodzielnie. Jeżeli jest to praca 

kontrolna uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.                                                                                                                         

6. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do katechezy 2 razy w półroczu. 

Trzecie i następne nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną.  Uczeń 

zgłasza nieprzygotowanie do odpowiedzi z katechezy, brak podręcznika lub 

zeszytu, pracy domowej na początku zajęć lekcyjnych, za co otrzymuje „ –„ . 

Niezgłoszenie nieprzygotowania do katechezy równa się ocenie niedostatecznej. 

Zebranie trzeciego „ – „ równa się ocenie niedostatecznej. Uczeń ma obowiązek 

uzupełnienia zapisów w zeszycie i kartach pracy po nieobecności na zajęciach w 

terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

Na 21 dni przed końcem każdego półrocza (styczeń i czerwiec)  uczeń nie może 

wykorzystywać nieprzygotowania.  

 7. Uczeń może poprawić każdą ocenę niedostateczną i dopuszczającą. Poprawa 

oceny niedostatecznej i dopuszczającej z testu, sprawdzianu, pracy domowej, 

odpowiedzi z ostatniej lekcji odbywa się w terminie określonym przez 

nauczyciela ( w przypadku nieobecności ucznia w ciągu 2 tygodni od powrotu  

do szkoły).W sytuacji, gdy uczeń poprawi pracę, obie oceny są odnotowane w 

dzienniku, przy czym liczy się ocena wyższa.  

Uczeń ma prawo raz w półroczu poprawić jedną, wybraną przez siebie ocenę 

pozytywną w terminie określonym przez nauczyciela. 

8. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne  

do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

9. Nauczyciel przechowuje prace kontrolne do końca roku szkolnego  

(31 sierpnia). 

10. Pod koniec roku szkolnego nauczyciele religii dokonują ewaluacji PO. 

Ewentualne zmiany będą obowiązywać w następnym roku szkolnym. 

  



Uczeń klasy VI oceniany jest systematycznie  

za wiedzę, umiejętności na zajęciach z religii. 

 

1. Ocenianie ucznia polega na ocenianiu bieżącym, śródrocznym i 

końcoworocznym  klasyfikowaniu według skali  i w formach przyjętych w   

szkole. Klasyfikowanie  śródroczne uczniów polega na okresowym   

podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia, a końcoworoczne na    

podsumowaniu osiągnięć w danym roku szkolnym, określonych w szkolnym   

planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych. 

 

2. Uczeń oceniany jest wg obowiązującej w szkole skali procentowej: 

0 – 34% - niedostateczny ( ndst )                                                                                  

35 – 50% - dopuszczający ( dop )                                                                                   

51 – 74% - dostateczny ( dst )                                                                                                      

75 – 89% - dobry ( db )                                                                                                          

90 – 99% - bardzo dobry ( bdb )                                                                                      

100% - celujący ( cel ) 

W ocenach bieżących stosuje się dodawanie do oceny znaku „+” lub „-”, przy 

czym „+” podwyższa ocenę o pół stopnia, a „-” obniża ocenę o pół stopnia. Nie 

dotyczy oceny niedostatecznej i celującej. 

Ocena  negatywna to niedostateczny, oceny pozytywne: dopuszczający, 

dostateczny, dobry, bardzo dobry, celujący.                                                                                

3. Uczeń  może być oceniany  z następujących form wypowiedzi:                                                

*ustnej:                                                                                                                                

- odpowiedź z ostatniej lekcji,                                                                                                      

- przygotowanie do lekcji,                                                                                                  

- odpowiedź powtórzeniowa,                                                                                           

- modlitwa, tekst modlitwy,                                                                                                       

- tekst i śpiew pieśni i piosenki,                                                                                          

- recytacja, aklamacja,                                                                                                                             

- memoryzacja tekstów biblijnych,                                                                                       

- praca na lekcji: odpowiedź na pytania, wypowiedź, łamigłówka, inscenizacja                                                   

*pisemnej:                                                                                                                                   

- praca domowa,                                                                                                                             

- praca na lekcji,                                                                                                                              

- informacja na dany temat,                                                                                                                                        



- ćwiczenie,                                                                                                                           

-quiz, referat, 

 - krzyżówka, rebus, łamigłówka, opis, notatka.                                                                                                         

Uczeń będzie oceniany również z prac plastycznych oraz za udział w 

konkursach.                                                                                                                           

Formą sprawdzania wiadomości są testy i sprawdziany zapowiedziane z co 

najmniej  tygodniowym wyprzedzeniem oraz zapowiedziane (z  trzech ostatnich 

katechez) lub niezapowiedziane ( z ostatniej katechezy) kartkówki.                                                                                              

4. Na lekcjach religii stosowane są elementy oceniania kształtującego:                              

- określanie celów i kryteriów lekcji sformułowanych w języku zrozumiałym dla 

ucznia dopasowanych do możliwości klasy i wymogów konkretnego zadania,       

- udział uczniów w formułowaniu celów i kryteriów,                                                   

- sprawdzanie pod koniec lekcji, czy zostały osiągnięte,                                                 

- przekazanie uczniom informacji dotyczących zakresu materiału podlegającego 

ocenie „NaCoBeZu” na lekcji powtórzeniowej lub tydzień przed sprawdzianem 

oraz kryteriów oceniania,                                                                                                         

- stosowanie przygotowania do sprawdzianu – powtórzenie i utrwalenie 

wiadomości; ocena tylko w zeszycie ucznia; sprawdzian zamyka się w temacie 

określonym przez nauczyciela i trwa od 15 do 45 minut, kartkówka do 15 minut.                                                      

-w ocenianiu pracy na lekcji i pracy domowej stosowanie informacji zwrotnej. 

Uczeń otrzymuje informację zwrotną, która polega na wyszczególnieniu i 

docenieniu dobrych elementów jego pracy, wskazuje to, co wymaga 

poprawienia, daje wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić tę pracę 

oraz w jakim kierunku powinien pracować dalej. Informacje zwrotną uczeń 

otrzymuje w formie ustnej lub pisemnej.                                                             

5. Uczeń otrzymuje ocenę kształtującą (komentarz ustny lub pisemny) lub ocenę 

wyrażoną w skali od 6 (celujący) do 1 (niedostateczny). 

 Ocenę kształtującą za co najmniej 1 wypowiedź ustną  i 1 pracę pisemną w 

półroczu. Ocenę wyrażoną w skali od 6 do 1 za co najmniej 2 odpowiedzi ustne, 

2 prace domowe, 2 sprawdziany, kartkówki lub testy w półroczu. 

 Nauczyciel ocenia prace uczniów w ciągu tygodnia (roboczego), prace 

kontrolne (testy z działu) do 2 tygodni roboczych. Testy i sprawdziany mogą 

być  udostępnione uczniom i ich rodzicom do domu, po czym podpisane przez 

rodziców uczeń powinien niezwłocznie przynieść do szkoły.  W przypadku, gdy 

uczeń nie zwróci pracy pisemnej w terminie rodzice otrzymują informację w e-

dzienniku.                                                                                                                                                   

W przypadku pracy zespołowej nauczyciel ocenia efekty pracy grupy i bierze 



pod uwagę wkład pracy każdego członka zespołu indywidualnie, efektem 

końcowym jest ocena wyrażona w skali od 6 do 1.                                                                                  

W przypadku stwierdzenia, że praca ucznia jest niesamodzielna, nauczyciel 

obniża ocenę lub uczeń wykona ją raz jeszcze samodzielnie. Jeżeli jest to praca 

kontrolna uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.                                                                                      

6. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do katechezy 2 razy w półroczu. 

Trzecie i następne nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną.  Uczeń 

zgłasza nieprzygotowanie do odpowiedzi z katechezy, brak podręcznika lub 

zeszytu, pracy domowej na początku zajęć lekcyjnych, za co otrzymuje „ –„ . 

Niezgłoszenie nieprzygotowania do katechezy równa się ocenie niedostatecznej. 

Zebranie trzeciego „ – „ równa się ocenie niedostatecznej. Uczeń ma obowiązek 

uzupełnienia zapisów w zeszycie i kartach pracy po nieobecności na zajęciach w 

terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

Na 21 dni przed końcem każdego półrocza (styczeń i czerwiec)  uczeń nie może 

wykorzystywać nieprzygotowania.  

 7. Uczeń może poprawić każdą ocenę niedostateczną i dopuszczającą. Poprawa 

oceny niedostatecznej i dopuszczającej z testu, sprawdzianu, pracy domowej, 

odpowiedzi z ostatniej lekcji odbywa się w terminie określonym przez 

nauczyciela ( w przypadku nieobecności ucznia w  ciągu 2 tygodni od powrotu  

do szkoły). W sytuacji, gdy uczeń poprawi pracę, obie oceny są odnotowane w 

dzienniku, przy czym liczy się ocena wyższa.  

Uczeń ma prawo raz w półroczu poprawić jedną, wybraną przez siebie ocenę 

pozytywną w terminie określonym przez nauczyciela. 

8. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

9. Nauczyciel przechowuje prace kontrolne do końca roku szkolnego  

(31 sierpnia). 

10. Pod koniec roku szkolnego nauczyciele religii dokonują ewaluacji PO. 

Ewentualne zmiany będą obowiązywać w następnym roku szkolnym. 

  



Uczeń klasy VII oceniany jest systematycznie  

za wiedzę, umiejętności na zajęciach z religii. 

 

1. Ocenianie ucznia polega na ocenianiu bieżącym, śródrocznym i 

końcoworocznym  klasyfikowaniu według skali  i w formach przyjętych w   

szkole. Klasyfikowanie  śródroczne uczniów polega na okresowym   

podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia, a końcoworoczne na    

podsumowaniu osiągnięć w danym roku szkolnym, określonych w szkolnym   

planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych. 

 

2. Uczeń oceniany jest wg obowiązującej w szkole skali procentowej: 

0 – 34% - niedostateczny ( ndst )                                                                                  

35 – 50% - dopuszczający ( dop )                                                                                   

51 – 74% - dostateczny ( dst )                                                                                                      

75 – 89% - dobry ( db )                                                                                                          

90 – 99% - bardzo dobry ( bdb )                                                                                      

100% - celujący ( cel ) 

W ocenach bieżących stosuje się dodawanie do oceny znaku „+” lub „-”, przy 

czym „+” podwyższa ocenę o pół stopnia, a „-” obniża ocenę o pół stopnia. Nie 

dotyczy oceny niedostatecznej i celującej. 

 Ocena  negatywna to niedostateczny, oceny pozytywne: dopuszczający, 

dostateczny, dobry, bardzo dobry, celujący.                                                                                

3. Uczeń  może być oceniany z następujących form wypowiedzi:                                                

*ustnej:                                                                                                                                

- odpowiedź z ostatniej lekcji,                                                                                                      

- przygotowanie do lekcji,                                                                                                  

- odpowiedź powtórzeniowa,                                                                                           

- modlitwa, tekst modlitwy,                                                                                                       

- tekst i śpiew pieśni i piosenki,                                                                                          

- recytacja, aklamacja,                                                                                                                  

- memoryzacja tekstów biblijnych,                                                                                       

- praca na lekcji: odpowiedź na pytania, wypowiedź, łamigłówka, inscenizacja                                                 

*pisemnej:                                                                                                                                   

- praca domowa,                                                                                                                             

- praca na lekcji,                                                                                                                              

- informacja na dany temat,                                                                                                                          



- ćwiczenie,                                                                                                                           

-quiz, referat, 

 - krzyżówka, rebus, łamigłówka, opis, notatka.                                                                                            

Uczeń będzie oceniany również z prac plastycznych oraz za udział w 

konkursach.                                                                                                                           

Formą sprawdzania wiadomości są testy i sprawdziany zapowiedziane z co 

najmniej  tygodniowym wyprzedzeniem oraz zapowiedziane (z  trzech ostatnich 

katechez) lub niezapowiedziane ( z ostatniej katechezy) kartkówki.                                                                               

4. Na lekcjach religii stosowane są elementy oceniania kształtującego:                              

- określanie celów i kryteriów lekcji sformułowanych w języku zrozumiałym dla 

ucznia dopasowanych do możliwości klasy i wymogów konkretnego zadania,       

- udział uczniów w formułowaniu celów i kryteriów,                                                   

- sprawdzanie pod koniec lekcji, czy zostały osiągnięte,                                                 

- przekazanie uczniom informacji dotyczących zakresu materiału podlegającego 

ocenie „NaCoBeZu” na lekcji powtórzeniowej lub tydzień przed sprawdzianem 

oraz kryteriów oceniania,                                                                                                         

- stosowanie przygotowania do sprawdzianu – powtórzenie i utrwalenie 

wiadomości; ocena tylko w zeszycie ucznia; sprawdzian zamyka się w temacie 

określonym przez nauczyciela i trwa od 15 do 45 minut, kartkówka do 15 minut.                                                

-w ocenianiu pracy na lekcji i pracy domowej stosowanie informacji zwrotnej. 

Uczeń otrzymuje informację zwrotną, która polega na wyszczególnieniu i 

docenieniu dobrych elementów jego pracy, wskazuje to, co wymaga 

poprawienia, daje wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić tę pracę 

oraz w jakim kierunku powinien pracować dalej. Informacje zwrotną uczeń 

otrzymuje w formie ustnej lub pisemnej.                                                             

5. Uczeń otrzymuje ocenę kształtującą (komentarz ustny lub pisemny) lub ocenę 

wyrażoną w skali od 6 (celujący) do 1 (niedostateczny). 

 Ocenę kształtującą za co najmniej 1 wypowiedź ustną  i 1 pracę pisemną w 

półroczu. Ocenę wyrażoną w skali od 6 do 1 za co najmniej 2 odpowiedzi ustne, 

2 prace domowe, 2 sprawdziany, kartkówki lub testy w półroczu. 

 Nauczyciel ocenia prace uczniów w ciągu tygodnia (roboczego), prace 

kontrolne (testy z działu) do 2 tygodni roboczych. Testy i sprawdziany mogą 

być  udostępnione uczniom i ich rodzicom do domu, po czym podpisane przez 

rodziców uczeń powinien niezwłocznie przynieść do szkoły.  W przypadku, gdy 

uczeń nie zwróci pracy pisemnej w terminie rodzice otrzymują informację w e-

dzienniku.                                                                                                                                                    

W przypadku pracy zespołowej nauczyciel ocenia efekty pracy grupy i bierze 



pod uwagę wkład pracy każdego członka zespołu indywidualnie, efektem 

końcowym jest ocena wyrażona w skali od 6 do 1.                                                                              

W przypadku stwierdzenia, że praca ucznia jest niesamodzielna, nauczyciel 

obniża ocenę lub uczeń wykona ją raz jeszcze samodzielnie. Jeżeli jest to praca 

kontrolna uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.                                                                              

6. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do katechezy 2 razy w półroczu. 

Trzecie i następne nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną.  Uczeń 

zgłasza nieprzygotowanie do odpowiedzi z katechezy, brak podręcznika lub 

zeszytu, pracy domowej na początku zajęć lekcyjnych, za co otrzymuje „ –„ . 

Niezgłoszenie nieprzygotowania do katechezy równa się ocenie niedostatecznej. 

Zebranie trzeciego „ – „ równa się ocenie niedostatecznej. Uczeń ma obowiązek 

uzupełnienia zapisów w zeszycie i kartach pracy po nieobecności na zajęciach w 

terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

Na 21 dni przed końcem każdego półrocza (styczeń i czerwiec)  uczeń nie może 

wykorzystywać nieprzygotowania.  

 7. Uczeń może poprawić każdą ocenę niedostateczną i dopuszczającą. Poprawa 

oceny niedostatecznej i dopuszczającej z testu, sprawdzianu, pracy domowej, 

odpowiedzi z ostatniej lekcji odbywa się w terminie określonym przez 

nauczyciela ( w przypadku nieobecności ucznia w ciągu 2 tygodni od powrotu  

do szkoły). W sytuacji, gdy uczeń poprawi pracę, obie oceny są odnotowane w 

dzienniku, przy czym liczy się ocena wyższa.  

Uczeń ma prawo raz w półroczu poprawić jedną, wybraną przez siebie ocenę 

pozytywną w terminie określonym przez nauczyciela. 

8. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne  

do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

9. Nauczyciel przechowuje prace kontrolne do końca roku szkolnego  

(31 sierpnia). 

10. Pod koniec roku szkolnego nauczyciele religii dokonują ewaluacji PO. 

Ewentualne zmiany będą obowiązywać w następnym roku szkolnym. 

 

  



Uczeń klasy VIII oceniany jest systematycznie 

 za wiedzę, umiejętności na zajęciach z religii. 

 

1. Ocenianie ucznia polega na ocenianiu bieżącym, śródrocznym i 

końcoworocznym  klasyfikowaniu według skali  i w formach przyjętych  

w   szkole. Klasyfikowanie  śródroczne uczniów polega na okresowym   

podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia, a końcoworoczne na    

podsumowaniu osiągnięć w danym roku szkolnym, określonych w szkolnym   

planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych. 

 

2. Uczeń oceniany jest wg obowiązującej w szkole skali procentowej: 

0 – 34% - niedostateczny ( ndst )                                                                                  

35 – 50% - dopuszczający ( dop )                                                                                   

51 – 74% - dostateczny ( dst )                                                                                                      

75 – 89% - dobry ( db )                                                                                                          

90 – 99% - bardzo dobry ( bdb )                                                                                      

100% - celujący ( cel ) 

W ocenach bieżących stosuje się dodawanie do oceny znaku „+” lub „-”, przy 

czym „+” podwyższa ocenę o pół stopnia, a „-” obniża ocenę o pół stopnia.  

Nie dotyczy oceny niedostatecznej i celującej. 

 Ocena  negatywna to niedostateczny, oceny pozytywne: dopuszczający, 

dostateczny, dobry, bardzo dobry, celujący.                                                                                

3. Uczeń  może być oceniany z następujących form wypowiedzi:                                                

*ustnej:                                                                                                                                

- odpowiedź z ostatniej lekcji,                                                                                                      

- przygotowanie do lekcji,                                                                                                  

- odpowiedź powtórzeniowa,                                                                                           

- modlitwa, tekst modlitwy,                                                                                                       

- tekst i śpiew pieśni i piosenki,                                                                                          

- recytacja, aklamacja,                                                                                                                             

- memoryzacja tekstów biblijnych,                                                                                       

- praca na lekcji: odpowiedź na pytania, wypowiedź, łamigłówka, inscenizacja                                                   

*pisemnej:                                                                                                                                   

- praca domowa,                                                                                                                             

- praca na lekcji,                                                                                                                              

- informacja na dany temat,                                                                                                                                                                                                        



- ćwiczenie,                                                                                                                           

-quiz, referat, 

 - krzyżówka, rebus, łamigłówka, opis, notatka.                                                                                                              

Uczeń będzie oceniany również z prac plastycznych oraz za udział w 

konkursach.                                                                                                                           

Formą sprawdzania wiadomości są testy i sprawdziany zapowiedziane z co 

najmniej  tygodniowym wyprzedzeniem oraz zapowiedziane (z  trzech ostatnich 

katechez) lub niezapowiedziane ( z ostatniej katechezy) kartkówki.                                                                                                   

4. Na lekcjach religii stosowane są elementy oceniania kształtującego:                              

- określanie celów i kryteriów lekcji sformułowanych w języku zrozumiałym dla 

ucznia dopasowanych do możliwości klasy i wymogów konkretnego zadania,       

- udział uczniów w formułowaniu celów i kryteriów,                                                   

- sprawdzanie pod koniec lekcji, czy zostały osiągnięte,                                                 

- przekazanie uczniom informacji dotyczących zakresu materiału podlegającego 

ocenie „NaCoBeZu” na lekcji powtórzeniowej lub tydzień przed sprawdzianem 

oraz kryteriów oceniania,                                                                                                         

- stosowanie przygotowania do sprawdzianu – powtórzenie i utrwalenie 

wiadomości; ocena tylko w zeszycie ucznia; sprawdzian zamyka się w temacie 

określonym przez nauczyciela i trwa od 15 do 45 minut, kartkówka do 15 minut.                                                                                                                       

-w ocenianiu pracy na lekcji i pracy domowej stosowanie informacji zwrotnej. 

Uczeń otrzymuje informację zwrotną, która polega na wyszczególnieniu i 

docenieniu dobrych elementów jego pracy, wskazuje to, co wymaga 

poprawienia, daje wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić tę pracę 

oraz w jakim kierunku powinien pracować dalej. Informacje zwrotną uczeń 

otrzymuje w formie ustnej lub pisemnej.                                                             

5. Uczeń otrzymuje ocenę kształtującą (komentarz ustny lub pisemny) lub ocenę 

wyrażoną w skali od 6 (celujący) do 1 (niedostateczny). 

 Ocenę kształtującą za co najmniej 1 wypowiedź ustną  i 1 pracę pisemną w 

półroczu. Ocenę wyrażoną w skali od 6 do 1 za co najmniej 2 odpowiedzi ustne, 

2 prace domowe, 2 sprawdziany, kartkówki lub testy w półroczu. 

 Nauczyciel ocenia prace uczniów w ciągu tygodnia (roboczego), prace 

kontrolne (testy z działu) do 2 tygodni roboczych. Testy i sprawdziany mogą 

być  udostępnione uczniom i ich rodzicom do domu, po czym podpisane przez 

rodziców uczeń powinien niezwłocznie przynieść do szkoły.  W przypadku, gdy 

uczeń nie zwróci pracy pisemnej w terminie rodzice otrzymują informację w e-

dzienniku.                                                                                                                                                                            

W przypadku pracy zespołowej nauczyciel ocenia efekty pracy grupy i bierze 



pod uwagę wkład pracy każdego członka zespołu indywidualnie, efektem 

końcowym jest ocena wyrażona w skali od 6 do 1.                                                                                  

W przypadku stwierdzenia, że praca ucznia jest niesamodzielna, nauczyciel 

obniża ocenę lub uczeń wykona ją raz jeszcze samodzielnie. Jeżeli jest to praca 

kontrolna uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.                                                                                                               

6. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do katechezy 2 razy w półroczu. 

Trzecie i następne nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną.  Uczeń 

zgłasza nieprzygotowanie do odpowiedzi z katechezy, brak podręcznika lub 

zeszytu, pracy domowej na początku zajęć lekcyjnych, za co otrzymuje „ –„ . 

Niezgłoszenie nieprzygotowania do katechezy równa się ocenie niedostatecznej. 

Zebranie trzeciego „ – „ równa się ocenie niedostatecznej. Uczeń ma obowiązek 

uzupełnienia zapisów w zeszycie i kartach pracy po nieobecności na zajęciach w 

terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

Na 21 dni przed końcem każdego półrocza (styczeń i czerwiec)  uczeń nie może 

wykorzystywać nieprzygotowania.  

 7. Uczeń może poprawić każdą ocenę niedostateczną i dopuszczającą. Poprawa 

oceny niedostatecznej i dopuszczającej z testu, sprawdzianu, pracy domowej, 

odpowiedzi z ostatniej lekcji odbywa się w terminie określonym przez 

nauczyciela ( w przypadku nieobecności ucznia w ciągu 2 tygodni od powrotu  

do szkoły). W sytuacji, gdy uczeń poprawi pracę, obie oceny są odnotowane w 

dzienniku, przy czym liczy się ocena wyższa.  

Uczeń ma prawo raz w półroczu poprawić jedną, wybraną przez siebie ocenę 

pozytywną w terminie określonym przez nauczyciela. 

8. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne  

do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

9. Nauczyciel przechowuje prace kontrolne do końca roku szkolnego 

 (31 sierpnia). 

10. Pod koniec roku szkolnego nauczyciele religii dokonują ewaluacji PO. 

Ewentualne zmiany będą obowiązywać w następnym roku szkolnym. 

  



Przedmiotowe ocenianie z religii dla Szkoły Podstawowej klas I – VIII  

opracowali katecheci w składzie: 

 

 


