
RELIGIA 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

 

Podstawą oceniania osiągnięć ucznia z religii są wypowiedzi ustne i pisemne. 

Ocenianie odbywa się na podstawie trójpoziomowych wymagań programowych: 

wymagania podstawowe zawierają poziom konieczny (ocena dopuszczająca)        

i poziom podstawowy (ocena dostateczna), wymagania ponadpodstawowe 

zawierają poziom rozszerzający (ocena dobra) i poziom dopełniający (ocena 

bardzo dobra), wymagania ponadprogramowe (ocena celująca). 

 

Ocenianie na lekcjach religii powinno uwzględniać: 

 

-    wiedzę przedmiotową z zakresu religii, 

-    aktywne uczestnictwo w lekcjach religii, 

-    komunikowanie się, świadectwo wiary, 

- umiejętność zastosowania wiadomości religijnych w innych obszarach    

działalności szkolnej i pozaszkolnej, 

-   znajomość podstawowych modlitw i prawd wiary. 

Podstawą oceniania wiadomości i umiejętności powinny być:  

-   odpowiedzi ustne,  

-   prace pisemne,  

-   prace domowe, 

-   prowadzenie zeszytu,  

-   znajomość fundamentalnych prawd wiary,  

-   prace dodatkowe (np. referaty, prezentacje multimedialne, itp.). 

 

Ocenianie musi odbywać się w sposób jawny i systematyczny! 

 

Kryteria oceniania z religii: 

 

OCENA CELUJĄCA 

Katechizowany: spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej, 

wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program religii własnego 

poziomu edukacji, prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą                        

w systematyczny skład, samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów 

teoretycznych i praktycznych, wykazuje się właściwym stylem, swobodą w 

posługiwaniu się terminologią przedmiotową i inną, angażuje się w prace 

pozalekcyjne, np. gazetki religijne, montaże sceniczne, pomoce katechetyczne 

itp., uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej, jego pilność, systematyczność, 

zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi żadnych zastrzeżeń, poznane 

prawdy wiary stosuje w życiu, inne osiągnięcia indywidualne ucznia promujące 

ocenę celującą.  

 



 

 

OCENA BARDZO DOBRA 

Katechizowany: spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej, 

opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności określony poziomem 

nauczania religii, prezentuje poziom wiadomości powiązanych ze sobą w 

logiczny układ, właściwie rozumie uogólnienia i związki miedzy nimi oraz 

wyjaśnia zjawiska bez ingerencji nauczyciela, umiejętnie wykorzystuje 

wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela, wykazuje się 

właściwym stylem wypowiedzi, cechuje go pełna znajomość pacierza, wzorowo 

prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe, aktywnie uczestniczy w religii, jego 

postępowanie nie budzi żadnych zastrzeżeń, jest pilny, systematyczny, 

zainteresowany przedmiotem, odpowiedzialnie włącza się w dynamikę  

i przeżycie roku liturgicznego, stara się być świadkiem wyznawanej wiary, inne 

możliwości indywidualne ucznia promujące ocenę bardzo dobrą. 

OCENA DOBRA 

Katechizowany: spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej, 

opanował materiał programowy z religii, prezentuje wiadomości powiązane 

związkami logicznymi, poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi 

oraz wyjaśnia zjawiska podane przez nauczyciela, stosuje wiedzę w sytuacjach 

teoretycznych i praktycznych podanych przez nauczyciela, podczas wypowiedzi 

nie popełnia większych błędów stylistycznych, wykazuje się dobrą znajomością 

pacierza, w zeszycie ma wszystkie notatki i prace domowe, podczas lekcji 

posiada określone pomoce ( zeszyt i inne) i z nich korzysta, systematycznie 

uczestniczy w zajęciach religii, jest zainteresowany przedmiotem, wykazuje się 

dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości, postawa ucznia nie 

budzi wątpliwości, stara się być aktywnym podczas lekcji, inne osiągnięcia 

indywidualne ucznia promujące ocenę dobrą. 

OCENA DOSTATECZNA 

Katechizowany: opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości, postawy          

i umiejętności, prezentuje podstawowe treści materiału programowego z religii, 

wykazuje się wiadomościami podstawowymi, połączonymi związkami 

logicznymi, dość poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia oraz wyjaśnia 

ważniejsze zjawiska z pomocą nauczyciela, potrafi stosować wiadomości           

z religii, popełnia niewielkie i nieliczne błędy, cechuje go mała kondensacja 

wypowiedzi, wykazuje się podstawową znajomością pacierza, w zeszycie ucznia 

sporadycznie brak notatek, prac domowych, prezentuje przeciętną pilność, 

systematyczność i zainteresowanie przedmiotem, inne możliwości indywidualne 

ucznia wskazujące na ocenę dostateczną. 

 

 

 

 



OCENA DOPUSZCZAJĄCA 

Katechizowany: opanował konieczne pojęcia religijne, prezentuje luźno 

zestawione wiadomości programowe, prezentuje mało zadowalający poziom 

postaw i umiejętności, wykazuje brak rozumienia podstawowych 

uogólnień, brak mu podstawowej umiejętności wyjaśniania zjawisk, nie potrafi 

stosować wiedzy, nawet przy pomocy nauczyciela, podczas przekazywania 

wiadomości popełnia liczne błędy, wykazuje niepoprawny styl 

wypowiedzi, posiada trudności w wysławianiu, prowadzi zeszyt, ma problemy      

ze znajomością pacierza, wykazuje poprawny stosunek do religii, inne 

możliwości indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dopuszczającą. 

 

 

OCENA NIEDOSTATECZNA 

Katechizowany: wykazuje rażący brak wiadomości programowych, wykazuje 

się brakiem jedności logicznej miedzy wiadomościami, prezentuje zupełny brak 

rozumienia ogólnych uogólnień i nieumiejętności wyjaśniania zjawisk, odznacza 

się zupełnym brakiem umiejętności stosowania wiedzy, podczas przekazywania 

informacji popełnia bardzo liczne błędy, prezentuje rażąco niepoprawny styl 

wypowiedzi, nie wykazuje znajomości pacierza, nie posiada zeszytu lub dość 

często nie przynosi go na lekcje, lekceważy przedmiot, nieodpowiednio 

zachowuje się na lekcji, wyraża lekceważący stosunek do wartości religijnych, 

opuszcza lekcje religii, inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazujące 

na ocenę niedostateczną. 

 

Sposób wystawiania oceny semestralnej i rocznej z religii. 

W ciągu semestru uczeń otrzymuje oceny za: 

-    aktywność na zajęciach, 

-    odpowiedzi ustne, 

-    prace domowe, 

-    dodatkowe zaangażowanie w formację religijną, 

-   systematyczne prowadzenie zeszytu. 

Ocenę semestralną kształtuje waga powyższych czynników, która przedstawia 

się następująco: 

-   aktywność na zajęciach - waga 2 

-   odpowiedzi ustne          - waga 3 

-   prace domowe               - waga 2 

-   formacja religijna          - waga 2 

-   prowadzony zeszyt        - waga 1 

 

Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną na pierwsze półrocze, ma 

obowiązek zaliczyć materiał w wyznaczonym terminie. Brak spełnienia tego 

wymogu skutkować będzie obniżeniem oceny rocznej z religii.   



Ocenę roczną stanowi średnia ważona ze wszystkich ocen uzyskanych w ciągu 
roku. Laureaci i finaliści olimpiad wiedzy biblijnej i religijnej otrzymują z tego 
przedmiotu ocenę celującą (roczną). Nieklasyfikowany jest uczeń, którego 
absencja w czasie semestru wyniesie 51%. 


