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Ocenianiu nie podlegają praktyki religijne. 

Na lekcji religii ocenie podlegać będzie: 

 ilość i jakość prezentowanych wiadomości 

 zainteresowanie tematyką przedmiotu 

 stosunek do przedmiotu 

 pilność i systematyczność wykonywanych zadań i działań 

 umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu 

 umiejętność posługiwania się językiem religijnym 

Kontrola i ocena w religii nie dotyczy wyłącznie sprawdzenia wiadomości, lecz także wartościowania 

umiejętności, postawy, zdolności twórczych, rozwoju zainteresowań, motywacji uczenia się, 

a głównie kształtowania cech charakteru, woli, odpowiedzialności za swoje czyny, dokładności, 

wytrwałości, pracowitości, kultury osobistej, zgodności postępowania z przyjętą wiarą. 

 

METODY KONTROLI OCEN 

Konwencjonalne - prace pisemne, praca z książką i tekstami źródłowymi, ćwiczenia praktyczne, 

obserwacje uczniów w czasie ich pracy, itp. 

Techniczne- kontrola i ocena przy pomocy zróżnicowanych zadań testowych. 

 

OCENA CELUJĄCA 

 Posiadł wiedzę i umiejętności zawarte w programie nauczania religii na danym poziomie 

edukacji  

 Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia 

 Wykazuje wiedzę wykraczającą poza program nauczania 

 Poznane prawdy stosuje w życiu codziennym 

 Posiada inne osiągnięcia promującą ocenę celującą 

 Uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej 

 

OCENA BARDZO DOBRA  

 Opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności określony poziomem nauczania religii 

 Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, potrafi zastosować posiadaną wiedzę 

do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach  

 Aktywnie uczestniczy w katechezie 

 Jego postępowanie nie budzi zastrzeżeń 

 Posiada pełną znajomość Małego Katechizmu 

 Uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej 

 

OCENA DOBRA 

 Opanował wiedzę religijną w zakresie edukacyjnym na poziomie dobrym 

 Opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości 

relacji między elementami wiedzy z religii 

 Samodzielnie wykonuje polecenia oraz zadania 

 Wykazuje dobrą znajomość Małego Katechizmu 

 Posiada wszystkie notatki oraz określone pomoce 

 Okazuje zainteresowanie przedmiotem 

 Systematycznie uczestniczy w katechezie 

 Postawa ucznia nie budzi wątpliwości 

 W miarę swoich możliwości wykazuje aktywność na lekcji 

 Włącza się w przeżycia i dynamikę roku liturgicznego 
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 Uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej 

 

OCENA DOSTATECZNA 

 Wykazuje dostateczną znajomość Małego Katechizmu 

 W zeszycie występują sporadyczne braki 

 Wykazuje przeciętną pilność oraz zainteresowanie przedmiotem 

 Opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym 

uczeniu się religii 

 Rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela 

 Uczeń spełnia wymagania określone w zakresie dopuszczającej 

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 

 W ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie 

przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z religii w ciągu dalszej 

nauki 

 Rozwiązuje przy pomocy nauczyciela zadania typowe, o niewielkim stopniu trudności 

 Prowadzi zeszyt 

 Ma poprawny stosunek do religii 

 

OCENA NIEDOSTATECZNA 

 Nie opanował minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem 

nauczania religii, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego 

przedmiotu  

 Uczeń nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela rozwiązać zadania  

o niewielkim stopniu trudności. 

 Nie prowadzi zeszytu 

 Nie przejawia religijnego wymiaru własnego życia 

 Nie wykazuje się znajomością Małego Katechizmu 

 

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 

1. Sprawdzian (waga:5) 

- obejmują treść z min. jednego działu 

- poprzedzone lekcją utrwalającą zdobytą wiedzę 

- data ustalona wspólnie i potwierdzona wpisem do dziennika z przynajmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem 

- czas trwania 45 min. 

2. Kartkówka (waga: 1-4) 

- obejmuje treści trzech ostatnich tematów oraz Małego Katechizmu 

- mogą być niezapowiedziane 

- czas trwania 5-15 min. 

3. Odpowiedź ustna (waga:1-3) 

- obejmuje treści wcześniej zapowiedziane bądź przeprowadzonej poprzedniej lekcji 

4.  Praca na lekcji (waga: 1-3) 

- praca w grupie (organizacja pracy w grupie, komunikacja, zaangażowanie, sposób prezentacji, 

efekt pracy) 

- inne formy zaproponowane przez nauczyciela bądź uczniów, np. scenki biblijne, dramy, 

ćwiczenia. 
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5. Aktywność (waga:1-3) 

- obejmuje zaangażowanie i aktywny udział w lekcjach poprzez m.in. dialogi, dyskusje 

tematyczne, prowadzenie modlitwy 

6. Zadanie domowe (waga:1-3) 

- obowiązkiem ucznia jest systematyczne odrabianie prac domowych 

- zadając pracę domową nauczyciel określa wymagania formalne związane z jej wykonaniem 

- uczeń ma obowiązek przestrzegać terminu i sposobu wykonywania pracy domowej. 

- elementy brane pod uwagę przy ocenie pracy domowej: 

 właściwa treść zadania 

 wykonanie i estetyka 

7. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego ( waga:1) 

8. Prezentacje multimedialne i referaty (waga: 1-3)  

- termin i forma ustalona i podana w pierwszym tygodniu nowego semestru 

9. Konkursy (waga: 3-5) 

 

Oceny uzyskane z kartkówki i sprawdzianu podsumowane będą komentarzem ustnym, dzięki któremu 

uczeń będzie wiedział o swoich postępach w nauce, a także wykazane będzie nad czym powinien 

popracować. 

Komentarz zawierał będzie cztery elementy: 

a) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia, 

b) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby 

uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności, 

c) przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę, 

d) wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracować dalej. 

Rodzic ma prawo wglądu do prac pisemnych w czasie indywidualnych spotkań z nauczycielem religii, 

w czasie „Drzwi otwartych” oraz w sytuacji nieobecności nauczyciela na pisemny wniosek rodzica 

złożony u dyrektora w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku. 
 


