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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ SP 124 W klasach 4-8. 

Prowadzenie zróżnicowanych form i rodzajów kontroli:  

1. Kontrola wstępna (dokonanie diagnozy wiedzy i umiejętności w początkowej fazie 

kształcenia).  

2. Kontrola bieżąca (sprawdzanie w trakcie trwania procesu kształcenia).  

3. Kontrola końcowa (dotyczy zakończonego etapu kształcenia).  

4. Kontrola dystansowa (zbadanie trwałości wyników po pewnym okresie od zakończenia 

procesu).  

Ocenie podlegają:  

1. Pisemne prace kontrolne, co najmniej raz w ciągu semestru, obejmujące więcej niż trzy 

jednostki lekcyjne, zapowiedziane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Ponadto 

karkówki; zakres ich materiału powinien obejmować nie więcej niż trzy jednostki lekcyjne lub 

materiał podstawowy.  

2. Odpowiedzi ustne z zakresu trzech ostatnich lekcji.  

3. Wypowiedzi w trakcie lekcji, podczas dyskusji, powtórzenia itp.  

4. Praca domowa: krótkoterminowa i długoterminowa.  

5. Zeszyt: sprawdzany podczas odpowiedzi i według decyzji nauczyciela.  

6. Przygotowanie do poszczególnych katechez.  

7. Korzystanie z Pisma Świętego, podręcznika i innych materiałów katechetycznych.  

Wymagania konieczne na ocenę: 

Ocena NIEDOSTATECZNA Katechizowany:  

 Wykazuje rażący brak wiadomości programowych.  

 Wykazuje brak jedności logicznej między wiadomościami.  

 Przejawia nieumiejętności stosowania wiedzy.  

 Podczas przekazywania informacji popełnia bardzo liczne błędy.  

 Posiada niepoprawny styl wypowiedzi.  

 Nie wykazuje się znajomością 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 Religę 
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Ocena DOPUSZCZAJĄCA Katechizowany:  

 Opanował konieczne pojęcia religijne.  

 Posiada luźno zestawiony poziom wiadomości programowych.  

 Prezentuje mało zadawalający poziom postaw i umiejętności.  

 Przejawia brak podstawowej umiejętności wyjaśniania pojęć.  

 Nie potrafi stosować wiedzy, nawet przy pomocy nauczyciela.  

 Podczas przekazywania wiadomości popełnia liczne błędy, wykazuje niepoprawny styl 

wypowiedzi.  

 Prowadzi zeszyt.  

 Posiada problemy ze znajomością pacierza.  

 Wykazuje poprawny stosunek do religii.  

Ocena DOSTATECZNA Katechizowany:  

 Opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości, postawy i umiejętności.  

 Prezentuje podstawowe treści materiału programowego z religii.  

 Wykazuje się wiadomościami podstawowymi.  

 Dość poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia oraz wyjaśnia ważniejsze zjawiska z 

pomocą nauczyciela  

 Potrafi stosować wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy 

nauczyciela.  

 W przekazywaniu wiadomości z religii popełnia niewielkie i nieliczne błędy.  Wykazuje 

się podstawową znajomością pacierza.  

 W zeszycie ucznia sporadyczne braki notatek, prac domowych.  

 Inne możliwości indywidualne ucznia wskazujące ocenę dostateczna.  

Na ocenę DOBRĄ Katechizowany:  

 Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej.  

 Opanował materiał programowy z religii.  

 Stosuje wiedze w sytuacjach teoretycznych i praktycznych.  

 Podczas wypowiedzi nie popełnia rażących.  

 Wykazuje się dobra znajomością pacierza.  

 W zeszycie posiada wszystkie notatki i prace domowe.  

 Podczas lekcji posiada określone pomoce (podręcznik, zeszyt i inne) i korzysta z nich.  

 Systematycznie uczestniczy w zajęciach religii.  
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 Jest zainteresowany przedmiotem.  

 Wykazuje się dobra umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości.  

 Postawa ucznia nie budzi wątpliwości.  

 Stara się być aktywnym podczas lekcji.  

Na ocenę BARDZO DOBRĄ Katechizowany:  

 Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej.  

 Opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności określony poziomem nauczania 

religii.  

 Prezentuje poziom wiadomości powiązanych ze sobą w logiczny układ.  

 Umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela.  

 Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi.  

 Posiada pełna znajomość pacierza.  

 Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe.  

 Aktywnie uczestniczy w religii.  

 Jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem.  

Na ocenę CELUJĄCĄ Katechizowany:  

 Spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej.  

 Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program religii własnego poziomu 

edukacji.  

 Prezentuje wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ.  

 Samodzielnie posługuje się wiedza dla celów teoretycznych i praktycznych.  

 Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi, swoboda w posługiwaniu się terminologią 

przedmiotową. 

 Angażuje się w pracach pozalekcyjnych.  

 Uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej, bierze udział w rebusach i zadaniach 

wykraczających poza szkolny poziom religii. 

 


