
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

PRZEDMIOT: RELIGIA 

„Podstawą wystawiania oceny szkolnej w nauczaniu religii jest wiedza ucznia, jego umiejętności, a 

także aktywność, pilność i sumienność. Nie powinno się natomiast oceniać za udział w praktykach 

religijnych. Należy bowiem przyjąć zasadę, (…) że życie religijne jest przedmiotem osądu sumienia 

dokonywanego wobec Boga.” 

   Dyrektorium Katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, p. 83 

 

I CELE OCENIANIA 

1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. 

2. Motywowanie ucznia do dalszej pracy. 

3. Pomaganie uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju. 

4. Systematyczne informowanie rodziców (opiekunów prawnych) o postępach, 

trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

5. Umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

 

II ELEMENTY WCHODZĄCE W ZAKRES OCENY Z RELIGII 

1. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości. 

2. Zainteresowanie i stosunek do przedmiotu. 

3. Pilność i systematyczność. 

4. Umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu. 

5. Aktywność, wypowiedzi podczas lekcji. 

6. Zaangażowanie. 

Kontrola i ocena z religii nie dotyczy wyłącznie sprawdzenia wiadomości i umiejętności 

ucznia, ale również jego postawy: aktywności, wytrwałości i pracowitości. Ocenianiu nie 

podlegają praktyki religijne ucznia. 

 

III W OCENIANIU Z RELIGII OBOWIĄZUJĄ PONIŻSZE ZASADY: 

1. Obiektywność – zastosowanie jednolitych norm i kryteriów oceniania. 

2. Jawność – podawanie uczniom na bieżąco wyników ich pracy (rodzicom na ich prośbę 

lub, gdy zaistnieje taka potrzeba ze strony szkoły). 

3. Instruktywność – wskazanie na występujące braki. 

4. W sytuacji, w której uczeń dopuszcza się plagiatu lub przedstawia do oceny pracę 



identyczną z pracą innego ucznia lub pracą pisemną znajdującą się już w zasobach 

Internetu, nauczyciel wystawia za tę pracę ocenę niedostateczną i umieszcza komentarz 

opisujący zaistniałą sytuację. Uczeń ma prawo do poprawy tej oceny w terminie do dwóch 

tygodni od jej wystawienia. Warunkiem poprawienia oceny jest wykonanie pracy / zadania 

samodzielnie bez naruszania praw autorskich osób trzecich.  

5. Nauczyciel ma obowiązek oddać uczniom wszystkie poprawione prace pisemne w 

terminie do dwóch tygodni, licząc od dnia następnego po dacie napisania prac przez 

uczniów.  

 

IV OCENIE PODLEGAJĄ: 

1. Sprawdziany – zapowiedziane oraz oceniane zgodnie z WZO, przeprowadzane raz w 

semestrze lub po zakończeniu danego działu. Nie dotyczy klas I-III. 

2. Kartkówki – obejmują zakres materiału z 3 ostatnich lekcji i mogą być 

niezapowiedziane.   

3. Odpowiedzi ustne – sprawdzające pamięciowe opanowanie niektórych formuł 

religijnych (np. tzw. Mały Katechizm). Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia z 

uczniem innej formy oceniania.  

4. Wypowiedzi w czasie lekcji, podczas dyskusji, powtórzenia materiału, aktywność 

itp. Uczeń może otrzymać tzw. plusy. Uzyskanie trzy razy „+” skutkuje otrzymaniem 

oceny bardzo dobrej. Za pięć „+” uczeń może uzyskać ocenę celującą – uczeń sam 

decyduje, kiedy następuje konwersja plusów. Za szczególnie trafne wypowiedzi uczeń 

może otrzymać ocenę cyfrową. 

Uczeń, który nie pracuje na lekcji, odmawia wykonywania poleceń nauczyciela itp. 

otrzymuje tzw. minus. Uzyskanie trzech "-" skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

5. Prace domowe oraz zadania dla chętnych. Uczniowie mogą wyjść z inicjatywą 

przygotowania (indywidualnie lub zespołowo) własnych projektów, prezentacji, 

okolicznościowych katechez, relacji z pozaszkolnych wydarzeń o charakterze religijnym – 

obejmujących tematykę programu nauczania lub rozszerzających ją – po zatwierdzeniu ich 

przez nauczyciela.  

6. Karty pracy (w przypadku klas III-IV) lub ćwiczenia (w przypadku klas I, II, V, VI) oraz 

zeszyt – oceny mogą dotyczyć pojedynczych jednostek lekcyjnych lub większej partii 

materiału. Ocenie podlega treść merytoryczna, kompletność oraz estetyka. 

Uczeń ma obowiązek uzupełnienia braków wynikających z nieobecności jak najszybciej po 

powrocie do szkoły (w uzasadnionych przypadkach nauczyciel może zwolnić go z tego 

obowiązku). 



7. Przygotowanie do poszczególnych katechez – uczeń jest zobowiązany do noszenia 

kart pracy/zeszytu i podręcznika na każdą katechezę; jego brak jest jednoznaczny z 

nieprzygotowaniem do lekcji; dwa razy w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie 

do lekcji bez żadnych konsekwencji (dokumentowane w dzienniku elektronicznym). 

Nieprzygotowanie po raz trzeci skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej (nie dotyczy 

klas I-II). 

8. Zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości szkolnych o 

charakterze religijnym (m.in. rekolekcji szkolnych) i przedstawień ewangelizacyjnych, 

udział w konkursach religijnych, zaangażowanie w przygotowanie gazetek szkolnych o 

charakterze religijnym. 

 

V POPRAWA UZYSKIWANYCH WYNIKÓW, BRAK OCENY 

Wszystkie oceny, z wyłączeniem ocen uzyskanych z trzech "-" oraz nieprzygotowania, 

uczeń może poprawić w ustalonym z nauczycielem terminie. 

 

Uczeń, który nie uzyskał oceny rocznej z religii (nie uczęszczał – oświadczenie Rodziców) 

lub uzyskał ocenę niedostateczną, zobowiązany jest uzupełnić braki w następnym roku 

szkolnym w formie i terminie, ustalonymi z nauczycielem. 

Poszczególne oceny bieżące ucznia wskazują stopień spełnienia powyższych wymagań i 

stanowią podstawę do wystawienia oceny śródrocznej i rocznej klasyfikacyjnej z religii. 


