
PRZEDMIOTOWE  OCENIANIE  Z  RELIGII  (PO) W ROKU SZKOLNYM 

2021/ 2022 

POZIOM  – KLASY IV-VIII 
 

1.Przedmiotem oceny z katechezy są wiadomości i umiejętności zdobywane przez 
   ucznia w procesie nauczania oraz prezentowana przez niego postawa. 
2.Uczeń może otrzymać ocenę cząstkową + lub – za pracę na lekcji, aktywność itp. 
   W przypadku trzech + lub trzech -  uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą    
  Lub niedostateczną. 
3.Na ocenę semestralną katechezy składają się oceny różnych form aktywności 
  ucznia: 
a)Formy ustne: odpowiedź; formuły modlitewne(wg programu nauczania);aktywność i 
   postawa na lekcji   samoocena dokonywana przez uczniów; 
b)Formy pisemne: kartkówki, testy, sprawdziany, zadania domowe, prace dodatkowe 
c)Formy sprawnościowe i praktyczne: angażowanie własne – praca na lekcji; 
  postawa podczas modlitwy 

   słuchania Słowa Bożego; kontrola sprawności i umiejętności praktycznych(np. 
   zeszyt ucznia, zadania   domowe); udział w innych formach zajęć( zaangażowanie 

   w życie Kościoła i parafii, w życie szkoły –   olimpiady, konkursy, koncerty, 
   przedstawienia okolicznościowe itp.) 
4.Sposobem kontroli wiedzy i umiejętności zdobytych przez uczniów w procesie 
   nauczania są: 
a)Testy wyboru i sprawdziany-przygotowane będą dla sprawdzenia wiadomości i 
   umiejętności uczniów 

   uczniów kl. IV-VIII. Stosowane min. dwa w semestrze dotyczyć będą większej) 
   partii materiału(blok   tematyczny). Zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem i 
   powtórką materiału lekcji. 
b)Kartkówki, czyli krótkie pisemne wypowiedzi uczniów obejmujące zagadnienia 

   omawiane   na trzech ostatnich lekcjach. 
c)Zadania domowe polegające na pisemnym opracowaniu zagadnienia-sprawdzane 
  będą uczniów pod   kątem staranności, poprawności językowej, logicznej i 
  merytorycznej. 
d)Odpowiedzi ustne uczniów oceniane będą min. Raz w semestrze i dotyczyć będą 

   ogólnej wiedzy    ucznia na temat omawianych zagadnień. 
e)Formuły modlitewne – sprawdzane są poprzez odpowiedzi ustne, kartkówki, testy 
   uzupełnień. 
   Ocenę ze sprawdzianów i  testów ustala się wg skali procentowej: 
 
Na ocenę celującą: 
Celujący 100% - 97% 
Bardzo dobry 96% - 89% 
Dobry 88% - 70% 
Dostateczny 69% - 51% 
Dopuszczający 50% - 30% 
Niedostateczny 29% - 0% 
 
Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania 

nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę 
 
 
Na ocenę celującą: 
Celujący 100% - 90% 



Bardzo dobry 71% - 89% 

Dobry 55% - 70% 

Dostateczny 54% - 40% 

Dopuszczający 20% - 39% 

Niedostateczny 19% - 0% 

 
 
6.Jeżeli uczeń był nieobecny w szkole z powodu choroby, to w przypadku pracy 
   kontrolującej wiedzę sprawdza    się jego wiadomości i umiejętności w 

   uzgodnionym terminie. W przypadku jednodniowej nieobecności 
    na sprawdzianie lub teście, uczeń pisze w/w prace na następnej lekcji. 
7.Uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawienia oceny niedostatecznej lub 

  dopuszczającej z pracy kontrolnej. 
    Ocenę można poprawić w ciągu tygodnia od otrzymania w/w stopni, lub w 
   uzasadnionych wypadkach    w  terminie uzgodnionym z nauczycielem. 
8.Podczas zajęć katechezy ocenia się również: 
a)aktywność – to forma oceniania ucznia, który uczestniczy w lekcji udzielając poprawnych 
odpowiedzi    na pytania nauczyciela oraz zadaje pytania dotyczące omawianych treści 
b)zeszyty przedmiotowe lub karty pracy uczniów – ocenione zostaną pod względem 
  staranności,   systematyczności sporządzania notatek, poprawności ortograficznej 
  oraz schludności 
c)postawa podczas modlitwy i Słuchania Słowa Bożego – wynikać powinna ze 
  zdobytej wiedzy i umiejętności 
d)konkursy, olimpiady przedmiotowe 
9.Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen, jej 
   podstawą są wyniki   sprawdzianów i prac wykonywanych w klasie, odzwierciedla 

  jednak pracę ucznia, wiedzę, umiejętności , 
   aktywność i systematyczność. 
10.Uczniom posiadającym odpowiednie orzeczenia z poradni pedagogiczno- 
   psychologicznej obniżane    są wymagania edukacyjne zgodnie z zaleceniami tej 
   poradni. 
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