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ZASADY OGÓLNE 

1. INFORMACJA O STAWIANYCH WYMAGANIACH 

O wymaganiach   i   formach   sprawdzania   poziomu   opanowania   za łożonych   
treści programowych uczniowie informowani  są na pierwszych zajęciach 
roku szkolnego, a rodzice mają możliwość wglądu do niniejszego 
opracowania na indywidualne życzenie lub na zebraniu klasowym czy szkolnym. 

2. OCENA PÓŁROCZNA I ROCZNA. 

Ocena półroczna lub roczna nie jest średnią arytmetyczną poszczególnych 
ocen cząstkowych uzyskanych w danym przedziale czasu przez ucznia lecz 
średnią ważoną. 

Ocena semestralna i roczna jest ustalana w oparciu o faktyczne umiejętności 
i wiadomości ucznia w momencie jej wystawiania. Wskaźnikami są tu   
poszczególne oceny otrzymane podczas semestru (ocena półroczna) czy 
całego roku szkolnego (ocena roczna). Najważniejsze są oceny ze  
sprawdzianów, kartkówek, następnie wytwory pracy twórczej ucznia,  aktywność, 
prowadzenie zeszytu.  Ocena uwzględnia również indywidualne możliwości 
danego ucznia i postęp, jakiego dokonał w ciągu okresu podlegającemu ocenie. 
Ocenie podlegają wiadomości, umiejętności oraz prace domowe, a także 
przygotowanie do zajęć pod względem posiadania odpowiednich przyborów. 

3. FORMY OCENIANIA 

Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia: 

a) Odpowiedź  ustna 

 Wiadomości sprawdzane podczas odpowiedzi ustnych obejmują 
materiał z trzech ostatnich lekcji, ewentualnie zagadnienia z nią 
związane.  

 Podczas odpowiedzi ustnej uczeń powinien wykazać się wiedzą 
merytoryczną, ale również sprawnym operowaniem językiem dotyczącym 
pojęć religijnych. 

 Krótkie wypowiedzi ustne - aktywność w czasie lekcji - nauczyciel 
zaznacza znakiem „+", pięć znaków jest  równoważnych  ocenie bardzo 
dobrej, odnotowanej w dzienniku. 
 

b) Prace pisemne 

Przez prace pisemne rozumie się tutaj: 

 sprawdzian , który obejmuje dział tematyczny; 
 kartkówki, krótkie 15-  minutowe sprawdziany pisemne obejmujące 

zakres materiału z trzech ostatnich lekcji; 
 prace domowe; 
 wypełnienie zeszytu ćwiczeń. 
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Sprawdzian musi być zapowiedziany z co najmniej tygodniowym 
wyprzedzeniem. Kartkówek nie zapowiada się. Sprawdzian lub kartkówka 
może mieć formę testu. Przeliczenie liczby zdobytych punktów na oceny 
odbywa się według następującej skali: 

100% -96% - celujący 

95% - 86% - bardzo dobry 

85% - 71% - dobry 

70% - 51% - dostateczny 

50% - 31% - dopuszczający 

30% - 0% - niedostateczny 

c) przygotowanie ucznia do zajęć 

 Nauczyciel sprawdza losowo jakościowe wykonanie pracy domowej 
oraz przygotowania ucznia do zajęć- posiadanie podręcznika, zeszytu 
przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń. 
Praca domowa- pod tym pojęciem mamy na myśli różnego rodzaju 
pisemne i ustne prace domowe. Nieodrobienie całej pracy domowej 
lub nieprzygotowanie się do zajęć, które uniemożliwia uczniowi właściwy 
w nich udział, jest równoznaczne z wystawieniem oceny 
niedostatecznej. Ocena pracy domowej jest oceną ostateczną i nie 
podlega poprawie jako taka. 
Zeszyt przedmiotowy ( lub zeszyt ćwiczeń )- pod tym pojęciem mamy 

na myśli jego estetykę oraz systematyczność prowadzenia. Ocena za 

zeszyt jest oceną ostateczną i nie podlega poprawie jako taka. 

 Uczeń ma prawo trzykrotnie w półroczu zgłosić brak przygotowania do 

lekcji bez konsekwencji uzyskania oceny niedostatecznej. Kolejny brak 

przygotowania wiąże się z otrzymaniem tej oceny. 

 

 

d) Oceny dodatkowe 

 Trzykrotny zapis „bz”( brak zeszytu ) na zajęciach w semestrze jest 
równoznaczny z oceną niedostateczną. 

Z powyższych procedur ( za wyjątkiem konieczności posiadania podczas 
zajęć w szkole wszystkich potrzebnych przyborów tzn.  podręcznika 
i zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń )  przeprowadzenia oceny 
zwolnieni są uczniowie, których nieobecność ciągła w szkole wynosiła co 
najmniej tydzień i dzień przeprowadzania oceny jest najwyżej  drugim 
kolejnym dniem ich obecności w szkole. W tych przypadkach ocena 
dokonywana jest w formie i terminie ustalonym przez nauczyciela 
i oznajmionym zainteresowanemu uczniowi. 

Uczeń zobowiązany jest do uzupełnienia wiedzy i umiejętności oraz 
zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń, jeżeli z powodu jego 
nieobecności powstały braki i zaległości. 

Ocenie podlegają modlitwy oraz prace plastyczne 
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4. KRYTERIA OCENIANIA 
 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 
 

 Posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program 
nauczania katechezy w klasie VI; 

 Twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o własną formację 
religijną; 

  Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu 
problemów teoretycznych i praktycznych, potrafi zastosować je we 
własnym życiu, służy radą innym, jest świadkiem wiary; 

 Wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej oraz w życiu parafii; 

 Osiąga sukcesy w konkursach religijnych lub posiada inne 
porównywalne osiągnięcia. 
 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
 

 Opanował w sposób pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych 
programem; 

 Potrafi wydarzenia biblijne omawiane w roku szkolnym samodzielnie 
objaśnić i powiązać w całość; 

 Wykazał umiejętność posługiwania się Pismem Świętym; 

 Chętnie, regularnie i bardzo aktywnie bierze udział w katechezie; 

 Zna podstawowe modlitwy i prawdy wiary, rozumie je oraz umie 
wyjaśnić, czym jest chrześcijaństwo w życiu codziennym; 

 Systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy ( zeszyt ćwiczeń ); 

 Ze sprawdzianów otrzymał oceny bardzo dobre i jedną dobrą; 

 Odrobił wszystkie prace domowe na ocenę bardzo dobrą lub dobrą; 

 Bierze udział w rekolekcjach szkolnych; 

 Aktywnie bierze udział w uroczystościach religijnych przygotowywanych 
w szkole; 

 Przejawia postawę apostolską. 
 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 

 Dobrze opanował obowiązujące wiadomości i umiejętności 
przewidziane w programie; 

 Potrafi wydarzenia biblijne omawiane w roku szkolnym samodzielnie 
objaśnić; 

 Z niewielką pomocą nauczyciela umie posługiwać  się Pismem 
Świętym; 

 Chętnie, regularnie bierze udział w katechezie; 

 Posiada podstawową wiedzę katechizmową; 
 Systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy ( zeszyt ćwiczeń ); 

 Ze sprawdzianów otrzymał oceny dobre i jedną dostateczną; 

 Odrobił 75 % prac domowych na ocenę dobrą lub dostateczną; 

 Bierze udział w rekolekcjach szkolnych; 

 Zachowuje szacunek dla przedmiotów, miejsc i znaków religijnych. 
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Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 
 

 Dysponuje przeciętną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego 
programem umożliwiającą mu dalsze postępy w nauce; 

 Posiada podstawową wiedzę katechizmową; 

  Wykonuje zadania, potrafi odtworzyć wniosek z lekcji; 

 Prowadzi zeszyt ( lub zeszyt ćwiczeń ) z notatkami z lekcji i pracami 
domowymi, ale posiada często luki w zapisie; 

 Nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem; 

 Nieregularnie uczęszcza na katechezę; 

 Ze sprawdzianów otrzymał oceny dostateczne i jedną dopuszczającą; 

 Odrobił 50 % prac domowych. 
 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
 

 Dysponuje minimalną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego przez 
program na danym poziomie edukacyjnym, umożliwia mu ona jednak 
dalszą naukę; 

 Zna najbardziej istotne z podstawowych modlitw i prawd wiary; 

 Nie potrafi samodzielnie posługiwać się Pismem Świętym, najwyżej z dużą 
pomocą katechety; 

 Proste zadania o niewielkim stopniu trudności rozwiązuje przy pomocy 
katechety; 

 Niestarannie wywiązuje się z obowiązku prowadzenia zeszytu ( lub zeszytu 
ćwiczeń ); 

 Ze sprawdzianów otrzymał oceny dopuszczające i jedną niedostateczną; 

 Sporadycznie bądź w ogóle nie odrabia zadań  domowych; 

 Nie jest przygotowany do lekcji np.: brak zeszytu przedmiotowego, zeszytu 
ćwiczeń, książki; 

 Niechętnie bierze udział w katechezie, często opuszcza katechezę; 

 Ma lekceważący stosunek do przedmiotu. 
 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 
 

 Wykazuje braki wiedzy tak duże, że nie rokują nadziei na ich uzupełnienie 
oraz pasywną postawę na katechezie; 

 Nie podejmuje  nawet próby wykonania poleceń, zadań i ćwiczeń nawet z 
pomocą nauczyciela; 

 Nie potrafi na lekcji podać poruszanej tematyki; 

 Ze sprawdzianów otrzymał oceny niedostateczne; 

 Przejawia bardzo lekceważący stosunek do przedmiotu; 

 Nie posiada jakichkolwiek notatek z katechezy; 

 Posiada dużą liczbę nieusprawiedliwionych nieobecności. 
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5. JAWNOŚĆ OCEN 
 

 Wszystkie oceny są jawne dla uczniów w momencie dokonania oceny, dla 
rodziców poprzez odpowiedni zapis w dzienniku elektronicznym dokonywany 
najszybciej jak to możliwe po dokonaniu oceny ucznia. 

 Ogłoszenie oceny indywidualnej odpowiedzi ustnej dokonywane jest 
bezpośrednio po odpowiedzi.  

 Ogłoszenie oceny pracy domowej następuje natychmiast po dokonaniu aktu 
oceny, podobnie gdy chodzi o posiadanie przyborów. 

 Termin informowania o przewidywanej ocenie semestralnej i rocznej wynika 
z ustaleń zawartych w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu. 

 
6. UZASADNIENIE OCENY 

 

 Nauczyciel może podać uzasadnienie wystawionej oceny z własnej inicjatywy. 

  Nauczyciel dokonuje uzasadnienia wystawionej oceny na osobisty wniosek 
ucznia w momencie ogłaszania oceny. 

 Nauczyciel dokonuje uzasadnienia danej oceny również na osobisty wniosek 
prawnego opiekuna ucznia. 

 Ocena końcoworoczna i półroczna nie jest średnią arytmetyczną z uzyskanych 
przez ucznia ocen lecz średnią ważoną. 
 

 
7. MOŻLIWOŚĆ POPRAWY OCENY 

 

 W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej ze sprawdzianu uczeń może ją 
poprawić w ciągu dwóch tygodni od daty wystawienia; 

 W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej za modlitwę i jeżeli taka jest 
wola ucznia oznajmiona nauczycielowi podczas ogłaszania oceny podlega 
poprawie w formie ustalonej.  

 Uzyskane oceny z pracy domowej są ostateczne i nie podlegają poprawie jako 
takie. 

 

8. WGLĄD DO PRAC PISEMNYCH 

Prace pisemne otrzymują do wglądu uczniowie w momencie ogłoszenia ich 
wyników, a po zapoznaniu się z nimi, oddają je nauczycielowi. Wgląd do prac 
pisemnych mają również na osobisty wniosek prawni opiekunowie ucznia. 

 
Dostosowanie dla ucznia słabego: 

 Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej 
o specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający 
orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego są oceniani 
z uwzględnieniem zaleceń poradni; 

  W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję zastosowane 
zostaną zasady wzmocnienia poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, 
motywowania do pracy i doceniania małych sukcesów.  


