
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII 

DLA KLASY VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

w Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej -Curie w Skierniewicach 

        w oparciu o program wydawnictwa św. Wojciecha w Poznaniu 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  Z RELIGII 

Opracowane w oparciu o ogólne wymagania edukacyjne, standardy 

wymagań, podstawę programową, wewnątrzszkolne zasady oceniania 

oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków 

i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach 

publicznych. 

Elementy wchodzące w zakres oceny z religii: 

ilość i jakość prezentowanych wiadomości,

zainteresowanie przedmiotem,

stosunek do przedmiotu,

pilność i systematyczność,

umiejętność zastosowania poznanych wiadomości.

Ocenie podlega także: 

aktywność na lekcji,

przygotowanie do lekcji,

praca w grupach,

praca indywidualna,

praca nieobowiązkowa.



1NARZĘDZIA I FORMY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI 
 

Sprawdziany – obejmują większy zakres przerabianego materiału. W każdej klasie 

odbędą się w ciągu semestru co najmniej dwa sprawdziany zapowiedziane co najmniej na 

tydzień przed ich przeprowadzeniem i zapisane w dzienniku lekcyjnym z tygodniowym 

wyprzedzeniem. W poszczególnych klasach odbędą się (+,-) po dwóch omówionych 

działach. 

Kartkówki obejmujące ostatnio przerabianą tematykę (kartkówki niezapowiedziane 

obejmujące tematykę 3 ostatnich lekcji - czas trwania do 15 minut włącznie). 

Odpowiedzi ustne ucznia obejmujące ostatnio przerabianą tematykę (z 3 ostatnich 

lekcji). 

Prace domowe (kontrolowane na bieżąco). 

Zeszyt ( sprawdzany podczas odpowiedzi i według możliwości nauczyciela. Jeden 

raz w  semestrze kompleksowa ocena zeszytu). 

Dodatkowe prace uczniów sprawdzane na bieżąco. 

Pacierz (ocena ze znajomości pacierza zdobywana podczas odpowiedzi ustnej lub 

pisemnej). 

Nieprzygotowanie do lekcji ( uczeń może zgłosić 2 razy w ciągu semestru) 

Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności zgodny z WZO. 

                   
Uczeń otrzyma:        

Ocenę celującą, gdy wykona zadania i zdobędzie maksymalną liczbę punktów ( 100%) 

ocenę bardzo dobrą gdy wykona od 91 do 99% maksymalnej liczby punktów, 

ocenę dobrą gdy wykona od 75do 90% maksymalnej liczby punktów, 

ocenę dostateczną gdy wykona od 51 do 74% maksymalnej liczby punktów, 

ocenę dopuszczającą gdy wykona od 31 do 50% maksymalnej liczby punktów, 

ocenę niedostateczną gdy wykona mniej niż 31% maksymalnej liczby punktów. 

 

Uczniowie mający obniżone wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności , u których 

stwierdzono deficyty rozwojowe i choroby  uniemożliwiające sprostanie wymaganiom 

programowym, potwierdzone opinią z PPP lub orzeczeniem otrzymują ocenę dopuszczającą 

po uzyskaniu 20% maksymalnej liczby punktów. 

1MINIMALNA LICZBA OCEN Z PRZEDMIOTU 



Podstawą wystawienia oceny semestralnej i rocznej będą minimum trzy oceny uzyskane 

przez ucznia w każdym semestrze. 

 

1ZASADY ORGANIZOWANIA LEKCJI POWTÓRZENIOWYCH 

Lekcje powtórzeniowe będą organizowane przed każdym sprawdzianem i będą miały 

formę: 

dyskusji, 

wykładu, 

ćwiczeń. 

13.ZASADY POPRAWIANIA OCEN 

Ocena z pracy klasowej może być poprawiona (jednokrotnie) przez ucznia, (jeśli był on 

nieobecny w szkole) przez okres 2 tygodni (nieobecność usprawiedliwiona) w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem (termin ten ustala po jego powrocie do szkoły); ocena z 

poprawy jest ostateczna i brana pod uwagę przy wystawieniu oceny końcowo-semestralnej 

(końcowo-rocznej). 

Krótkie sprawdziany nie podlegają poprawie. 

Odpowiedzi ustne nie podlegają poprawie. 

Uczeń  może poprawić ocenę semestralną i roczną na zasadach zgodnych z WZO. 

 

14.TERMINY ODDAWANIA SPRAWDZIANÓW UCZNIOM 

Sprawdziany oddawane będą w ciągu 2 tygodni od jego napisania a kartkówki    w ciągu 

tygodnia. 

 

5.ZASADY PROWADZENIA I SPRAWDZANIA ZESZYTÓW PRZEDMIOTOWYCH 

uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt, 

w zeszycie może być oceniana praca domowa, 

w przypadku nieobecności na lekcji uczeń ma obowiązek uzupełnić notatkę, na bieżąco i 

nauczyć się omówionego materiału 

jeśli uczeń przed rozpoczęciem lekcji nie zgłosi braku zeszytu lub pracy domowej otrzyma 

ocenę niedostateczną. 

 

 

6.ZASADY WYSTAWIANIA OCEN SEMESTRALNYCH I ROCZNYCH 



Podstawą wystawienia oceny końcowo-semestralnej będą oceny otrzymane w ciągu całego 

semestru ze szczególnym uwzględnieniem ocen z prac klasowych, a także sprawdzianów, 

odpowiedzi ustnej i pracy na lekcji. Oceniane będą również: pilność i systematyczność. 

Ocena semestralna wynika z ocen cząstkowych, ale nie jest ich średnią arytmetyczną. 

Oceny semestralne i roczne wystawiane w  terminie zgodnym z WZO. 
 

 

UWAGA 

* W przypadku, gdy możliwości ucznia nie pozwalają na opanowanie wiedzy religijnej w 
stopniu spełniającym kryterium danej oceny, a uczeń wykazuje wielką aktywność i 
systematyczność na lekcjach religii, wówczas katecheta zastrzega sobie prawo do 
podwyższenia oceny ucznia. 
 
* Oceną końcową z religii nie może być ocena roczna z klasy pierwszej bądź drugiej, 
ponieważ nauczanie religii realizujące pełny zakres materiału przewidziany dla szkół 
gimnazjalnych przez program nauczania trwa przez okres trzech lat 
. 
* Uczeń, który uczęszczał na lekcje religii tylko przez jeden rok z trzech lat przewidzianych 
przez program nauczania, lub uzyskał oceny roczne tylko z dwóch lat trwania nauki w 
szkole, lub przerwał naukę religii w dowolnym czasie,  musi zdać egzamin klasyfikacyjny 
obejmujący zakres materiału przewidzianego przez program nauczania dla klasy, na 
poziomie której uczeń nie uczęszczał na lekcje religii lub nie uzyskał oceny rocznej. 
Warunki i tryb przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego zostały określone w WZO 
szkoły. 
 
 
 
7.SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW O OCENACH  CZĄSTKOWYCH, 

       SEMESTRALNYCH I ROCZNYCH 

„Drzwi Otwarte”, 

zebrania z rodzicami, 

pisemne lub ustne poinformowanie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną na 

koniec semestru lub roku w terminie zgodnym z WZO. 

 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW NA POSZCZEGÓLNE OCENY. 

 

Ocenę celującą uczeń otrzyma, gdy: 

spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej, 

wykazuje się wiadomości wykraczającymi poza program religii własnego poziomu 

edukacji, 



dodatkowa wiedza pochodzi z różnych źródeł, 

wykorzystuje wiedzę z innych pokrewnych przedmiotów, 

angażuje się w prace pozalekcyjne: gazetki, przedstawienia, akademie, oprawa 

nabożeństw liturgicznych, 

uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej, 

jego pilność, systematyczność, zainteresowanie przedmiotem nie budzi żadnych 

zastrzeżeń, 

doskonale zna terminologię przedmiotową i swobodnie się nią posługuje. 

 

Ocenę bardzo dobrą  uczeń otrzyma, gdy: 

opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania religii, 

wykazuje się pełną znajomością pacierza, 

wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe, 

doskonale posługuje się Pismem Świętym, 

wykorzystuje różne źródła wiedzy, 

sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomości, 

aktywnie uczestniczy w lekcjach, wykazuje systematyczność i pilność. 

 

Ocenę dobrą uczeń otrzyma, gdy: 

opanował  wiedzę religijną w swoim zakresie edukacyjnym na poziomie 

dobrym, 

wykazuje się dobrą znajomością pacierza, 

w zeszycie posiada wszystkie notatki i prace domowe, 

poprawnie posługuje się Pismem Świętym, 

inspirowany przez nauczyciela potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy 

o pewnym stopniu trudności, 

wykazuje się dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości, 

 stara się być aktywny i systematyczny.                                                                                                      

 

Ocenę dostateczną uczeń otrzyma, gdy: 

opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające zdobywanie dalszej wiedzy, 

wykazuje się dostateczną znajomością pacierz, 

w zeszycie ucznia występują sporadyczne braki notatek i prac 



domowych, 

ma problemy z posługiwaniem się Pismem Świętym,    

przy pomocy nauczyciela jest w stanie zrozumieć najważniejsze zagadnienia, 

prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i aktywność. 

 

 Ocenę dopuszczającą  uczeń otrzyma, gdy: 

opanował podstawowe pojęcia religijne, 

zna podstawowe modlitwy, 

w zeszycie ucznia występują bardzo duże braki, 

przy pomocy nauczyciela posługuje się Pismem Świętym, 

proste polecenia o niewielkim stopniu trudności rozwiązuje przy pomocy nauczyciela, 

prezentuje mało zadowalający poziom umiejętności, 

prezentuje małą aktywność i sumienność. 

Ocenę niedostateczną uczeń otrzyma, gdy: 

nie opanował podstawowych pojęć religijnych, 

nie wykazuje się znajomością pacierza, 

nie posiada zeszytu lub dość często nie przynosi go na lekcje, 

nie umie posługiwać się Pismem Świętym, 

nie rozumie lub nie chce wykonać prostych poleceń, 

jest niesumienny i nie wykazuje żadnej aktywności. 

 

Opracował zespół w składzie: 

                                                             mgr Marzena Słaba 

                                                               mgr Halina Różycka 

mgr Jerzy Krokocki 

mgr Katarzyna Legięcka 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


