
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII 

W KLASACH IV – VIII 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 30 ZABRZU 

 
I. Informacje ogólne  

 

1. Nauczanie religii odbywa się na podstawie programu AZ – 2 – 01/10 /klasy czwarte, piąte i szóste/ 

oraz AZ – 3 – 01/10 /klasy siódme i ósme/ 
 

2. Ocenianie uczniów odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego z uwzględnieniem 

wytycznych dotyczących ZASAD OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z RELIGII 

RZYMSKO-KATOLICKIEJ W SZKOŁACH przygotowanych przez KOMISJĘ WYCHOWANIA 

KATOLICKIEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI w sierpniu 2008 r. 
 

3. 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  Podstawy programowej katechezy Kościoła 

katolickiego w Polsce oraz realizowanego przez nauczyciela programu nauczania, 

uwzględniającego tę Podstawę. 
 

4. Ze względu na spiralne ujęcie programu sprawdzaniu i ocenie może podlegać też wiedza 

i umiejętności zdobyte w czasie zajęć w poprzednich klasach, takie jak znajomość podstawowych 

modlitw i prawd katechizmowych. 
 

5. Ocenianiu nie podlegaj ą praktyki religijne. 

 
II. Informacje szczegółowe dotyczące wymagań zawarte są w przygotowanych dla poszczególnych 

poziomów nauczania planach wynikowych  

 
III. Sposoby  sprawdzania osiągnięć uczniów. 

 

Oceny uczeń otrzymuje za: 
 

 Odpowiedzi ustne (trzy ostatnie tematy lekcyjne) 

 Kartkówki 

 Sprawdziany 

 Aktywność /praca na lekcji, podejmowanie dodatkowych zadań, udział w konkursach/ 

 Zadania domowe 

 Prowadzenie zeszytu /systematyczność i staranność/ 

 

Przyjmuje się następujące metody sprawdzania wiedzy i oceniania: 
 

 Odpowiedź ustna lub kartkówka obejmująca zagadnienia z  trzech ostatnich lekcji.  

Nie musi być zapowiadana wcześniej.  
 

 Sprawdzian (klasówka) obejmujący dział programowy, jest zapowiedziany co najmniej   

na tydzień przed terminem przeprowadzenia,  zostaje poprzedzony lekcją  powtórzeniową. 
 



 W przypadku nieobecności na sprawdzianie, uczeń powinien go napisać w terminie ustalonym 

z nauczycielem (poza lekcjami) - w przeciwnym razie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 
 

 Oceny ze sprawdzianów, kartkówek, prac domowych  można poprawić  w terminie  

do 2 tygodni od dnia otrzymania oceny.  

Poprawa oceny ze  sprawdzianów i kartkówek odbywa się poza lekcjami religii,  

w terminie ustalonym z katechetą. Ocenę można poprawiać tylko raz. 

Do średniej wliczane są w tym przypadku obydwie oceny. 
 

 Procentowy rozkład punktów ze sprawdzianów  na poszczególne oceny przedstawia się 

następująco:  

0% - 32%  - ocena niedostateczna  

33% - 50% - ocena dopuszczająca  

51% - 66% - ocena dostateczna  

67% - 83% - ocena dobra  

84% - 99%- ocena bardzo dobra  

100%          - ocena celująca 
 

 Istnieje możliwość zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji 2 razy w ciągu semestru  

(nie dotyczy lekcji powtórzeniowej, klasówki i zapowiedzianej kartkówki). 
 

 Aktywność- uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą jeśli uzyska 5 plusów z aktywności . 

(uczeń, który wykaże się wyjątkową znajomością jakiegoś tematu i w czasie jednej lekcji  

 zdobędzie co najmniej sześć plusów, może otrzymać z aktywności ocenę celującą) 
 

W ramach aktywności, uczeń może też otrzymać ocenę za udział w konkursie przedmiotowym; 

udział w zajęciach dodatkowych; podejmowanie funkcji liturgicznych 
 

 Prace domowe, referaty zaplanowane przez nauczyciela w danym semestrze.  

/Uczeń jest zobowiązany do oddania ich do kontroli w wyznaczonym terminie/. 

 Nauczyciel wyrywkowo sprawdza, czy uczeń odrobił zadanie domowe, za co uczeń może  

 uzyskać plusa (+). Za pięć plusów uczeń uzyskuje ocenę bardzo dobrą. 
 

 Nauczyciel odnotowuje w dzienniku każdorazowy brak przyborów do lekcji i zadań. 
 

  Przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej  brana jest pod uwagę uzyskana średnia ocen,  

ale ostateczną decyzję podejmuje nauczyciel. 
 

      od 5,51          ocena celująca 

5,50 - 4,60 ocena bardzo dobra 

4,59 - 3,60 ocena dobra 

3,59 - 2,60 ocena dostateczna 

2,59 – 1,75 ocena dopuszczająca 

1,74 –   …            ocena niedostateczna 
 

Ocenę celującą uczeń może uzyskać również, gdy ponad 50% jego ocen ze sprawdzianów to oceny 

celujące. 

 

 


