
Przedmiotowe Zasady Ocenienia z religii w kl. 4-6 
 

Uczeń ma obowiązek być przygotowanym do każdej lekcji, tj. na bieżąco uczyć się i powtarzać materiał oraz odrabiać 
pisemne prace domowe.  
Ponadto uczeń powinien posiadać na lekcji: 
• podręcznik + ćwiczenia (estetycznie obłożone i podpisane na wierzchu); 
• zeszyt 16/32 kartkowy (estetycznie obłożony i podpisany na wierzchu); 
• przybory: długopis, klej, nożyczki. 
• inne podawane na bieżąco przez nauczyciela 
 

OCENIE PODLEGAJĄ: 
 

Prace klasowe przeprowadzane są po zakończeniu każdego rozdziału.  
Zapowiedziane są co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem,  
Poprzedzone są lekcją powtórzeniową lub podaniem zakresu materiału. 
W przypadku nieobecności na pracy klasowej uczeń zobowiązany jest na pierwszej lekcji, na której jest obecny, 
zgłosić się do nauczyciela celem ustalenia terminu pisania zaległej pracy klasowej.  
Jeśli uczeń był nieobecny tylko w dniu, w którym odbyła się praca klasowa, pisze zaległą pracę klasową na następnej 
lekcji. Nauczyciel może odpytać lub sprawdzić pisemnie z zakresu wiadomości przewidzianych na pracy klasowej, 
jeżeli uczeń nie napisał jej w terminie. 
 
Kartkówki - zakres materiału powinien obejmować nie więcej niż trzy jednostki lekcyjne lub prawdy wiary, teksty 
modlitw itp.  Kartkówki nie wymagają zapowiadania. 
 
W przypadku nieuczciwości (ściągania), przeszkadzania, rozmawiania lub podpowiadania podczas prac pisemnych 
i odpowiedzi ustnych uczeń otrzymuje oceną niedostateczną. 
 

Nauczyciel ocenia pisemną pracę kontrolną według ustalonych w szkole kryteriów procentowych: 
0-29% - niedostateczny  
30-36% - dopuszczający – 
37-45% - dopuszczający  
46- 49% - dopuszczający + 
 50-55% - dostateczny –  
56-65% - dostateczny  
66-69% - dostateczny +  
70-75% - dobry –  
76-80% - dobry  
81-85% - dobry +  
86-89% - bardzo dobry –  
90-95% - bardzo dobry  
96% - bardzo dobry +  
97-100%- celujący 
 
Odpowiedzi ustne  
Obejmujące zakres materiału z trzech ostatnich tematów lub podstawowe prawdy wiary (katechizm) 
  
Praca domowa   
Kontrolowana jest na bieżąco,  
a  oceniania przynajmniej raz w ciągu semestru.  
  
Zeszyty ćwiczeń  
Sprawdzane są według ustaleń nauczyciela, a przynajmniej jeden raz w semestrze przeprowadzana jest ocena 
kompleksowa. Oceniana jest systematyczność, samodzielność, poprawność i estetyka. 
 
 
 
 



Nieprzygotowanie do lekcji  
Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumie się: brak podręcznika, ćwiczeń, pracy domowej, niegotowość  
do odpowiedzi/kartkówki, brak pomocy potrzebnych do lekcji.  
Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych prac klasowych, kartkówek oraz zapowiedzianej kontroli ćwiczeń. 
Nieprzygotowanie uczeń zapisuje na Karcie Klasy zaraz po modlitwie (brak wpisu skutkuje oceną niedostateczną). 
Każde trzecie nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną.   
Uczeń zgłaszający brak zeszytu/ćwiczeń ma obowiązek pracować podczas lekcji na kartce lub w brudnopisie  
i uzupełnić notatki w domu oraz odrobić brakującą pracę domową 
Uczeń nieobecny na zajęciach ma obowiązek uzupełnić brakujące notatki i prace domowe 
 
Laureaci przedmiotowych konkursów wiedzy o zasięgu wojewódzkim (diecezjalnym) i ponadwojewódzkim 
otrzymują celującą ocenę klasyfikacyjną.   (WSO)  
 
ZASADY USTALANIA OCENY KLASYFIKACYJNEJ 
 
Nauczyciel wystawia ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną na podstawie średniej ważonej ocen uzyskanych przez 
ucznia odpowiednio w ciągu semestru i w ciągu całego roku oraz. 
  
Promuje się systematyczne ocenianie w ciągu semestrów. 
W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach poprawianie może odbywać się bezpośrednio przed wystawianiem oceny 
śródrocznej lub rocznej.  
Przeprowadza się je w terminie i z zakresu wskazanego przez katechetę. 
  
Uczeń ma prawo do poprawienia przewidywanej oceny klasyfikacyjnej rocznej zgodnie z zapisem w WSO 
 
 
 


