
 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII KATOLICKIEJ w klasach I - III 
 

Szkoła Podstawowa nr3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu 
 
 
Ocenę z religii ustala się w oparciu o wymagania poznawcze, kształcące i wychowawcze. 
 
Niniejsze Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii rzymsko-katolickiej w szkołach          
publicznych zostały opracowane na podstawie Dyrektorium Kościoła katolickiego w Polsce z 20 VI             
2001 roku oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 IV 2007 roku w sprawie warunków               
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania           
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, Dz. U. Nr 130, poz. 906, z                   
2008 r. Nr 3 poz. 9). 

§ 1. Na podstawie § 1 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.                  
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz             
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, ze zm.)               
określa się zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów z religii w publicznych i niepublicznych             
szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży, w tym            
w szkołach artystycznych i specjalnych. 

§ 2. 1. Osiągnięcia edukacyjne ucznia, który uczestniczy w zajęciach z religii na podstawie              
oświadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14                
kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych             
przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36 poz. 155 ze zm.) podlegają ocenianiu. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela            
religii poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do              
wymagań edukacyjnych wynikających z Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w          
Polsce oraz realizowanego przez nauczyciela programu nauczania, uwzględniającego tę Podstawę. 

3. Ocenianiu nie podlegają praktyki religijne. 

 

Ocenie podlegają: 
1. Odpowiedzi ustne objęte zakresem materiału z zakresu trzech ostatnich lekcji.  
2. Wypowiedzi w trakcie lekcji, podczas dyskusji, powtórzenia itp. 
3. Praca domowa: krótkoterminowa i długoterminowa. 
4. Znajomość podstawowych prawd wiary. 
5. Korzystanie z Pisma świętego, podręcznika i innych materiałów katechetycznych. 
6. Inne formy aktywności ucznia np.: 

● praca w grupie (udział w dyskusji, prezentowanie efektów pracy zespołu), 
● aktywność na zajęciach lekcyjnych, 
● referaty, prezentacje, 
● udział w olimpiadach, konkursach, projektach edukacyjnych. 
● aktywność pozalekcyjna 

7. Zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń( jeżeli taki jest wymagany) 
 
 
 
 
 
 

 



 

Wymagania przedmiotowe: 
1.Oceny wyrażone są według skali: 
•celujący (6), 
•bardzo dobry (5), 
•dobry (4), 
•dostateczny (3), 
•dopuszczający (2), 
•niedostateczny (1). 
 
100%-celujący 

99%-86%-bardzo dobry 

85%-70%-dobry 

69%-50%-dostateczny 

49%-35%-dopuszczający 

34%-0%-niedostateczny 

2.Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).  
3.Pisemne prace kontrolne obejmują więcej niż trzy jednostki lekcyjne. Zapowiedziane są, z co             
najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Zakres materiału kartkówek obejmuje nie więcej niż trzy           
jednostki lekcyjne.) 
4.Odpowiedzi ustne objęte są zakresem materiału z zakresu trzech ostatnich lekcji.  
5.Praca domowa: krótkoterminowa i długoterminowa, kontrolowana jest na bieżąco. 
6.Kontrola znajomości podstawowych prawd wiary zdobywana jest podczas odpowiedzi ustnej lub           
pisemnej. 
7.Uczeń, który przystąpi do olimpiady czy konkursu religijnego i pomyślnie ukończy, co najmniej etap              
szkolny, będzie mógł uzyskać podniesienie oceny o jeden stopień. 
8. Uczeń, który wykazuje się dodatkową aktywnością religijną może liczyć na dodatkową ocenę z 

aktywności. 

9.Uczeń ma prawo jednokrotnie poprawić  prace pisemne,  ustnie lub pisemnie w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem- katechetą. 

10.Ocena jest jawna dla ucznia. 

11.Ocena na koniec semestru lub roku nie jest średnią ocen cząstkowych.  

 
Na ocenę CELUJĄCĄ uczeń: 
•Spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej. 
•Prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ. 
•Samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych. 
•Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi, swobodą w posługiwaniu się terminologią          
przedmiotową i inną. 
•Jego pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi żadnych          
zastrzeżeń. 
•Wykazuje się umiejętnościami i wiadomościami wykraczającymi poza wymagania edukacyjne; jego          
praca jest oryginalna i twórcza oraz wskazuje na dużą samodzielność.  
•Inne osiągnięcia indywidualne ucznia promujące ocenę celującą(np. aktywność pozalekcyjna) 

 



 

 
Na ocenę BARDZO DOBRĄ uczeń: 
•Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej. 
•Prezentuje poziom wiadomości powiązanych ze sobą w logiczny układ. 
•Umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela. 
•Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi. 
•Odznacza się pełną znajomością pacierza. 
•Uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej. 
•Jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem. 
•Odpowiedzialnie włącza się w dynamikę i przeżycia roku liturgicznego. 
•Opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności wyznaczonych przez nauczyciela programem          
nauczania; osiągnięcia ucznia należą do złożonych i wymagających samodzielności. 
•Inne możliwości indywidualne ucznia promujące ocenę bardzo dobrą. 
 
Na ocenę DOBRĄ uczeń: 
•Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej. 
•Opanował materiał programowy z religii. 
•Prezentuje wiadomości powiązane związkami logicznymi. 
•Poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska inspirowane przez            
nauczyciela. 
•Stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych. 
•Wykazuje się dobrą znajomością pacierza. 
•Korzysta z pomocy dydaktycznych podczas zajęć lekcyjnych (podręcznik, zeszyt ucznia i inne). 
•Wykazuje się dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości. 
•Postawa ucznia nie budzi wątpliwości. 
•Wiadomości i umiejętności ucznia przewidziane programem nauczania nie są pełne dla danego            
etapu nauczania, ale wiele umiejętności ma charakter złożony i samodzielny.  
•Inne osiągnięcia indywidualne ucznia promujące ocenę dobrą. 
 
Na ocenę DOSTATECZNĄ uczeń: 
•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 dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela. 
•W przekazywaniu wiadomości z religii popełnia niewielkie i nieliczne błędy. 
•Odznacza się małą kondensacją wypowiedzi. 
•Wykazuje się podstawową znajomością pacierza. 
•Wiadomości i umiejętności ucznia są na poziomie podstawowych wiadomości i umiejętności           
przewidzianych programem nauczania dla danego etapu; wiadomości i umiejętności należą do           
przystępnych, o średnim stopniu złożoności i wystarczą do pomyślnego dalszego uczenia się.  
• Inne możliwości indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dostateczną. 
 
Na ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ uczeń: 
•Opanował konieczne pojęcia religijne. 
•Wykazuje się luźno zestawionym poziomem wiadomości programowych. 
•Prezentuje mało zadowalający poziom postaw i umiejętności. 
•Wykazuje brak rozumienia podstawowych uogólnień. 
•Cechuje się brakiem 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 się. 
•Ma problemy ze znajomością pacierza. 
•Opanował elementarne wiadomości i umiejętności programowe przewidziane dla danego etapu          
edukacyjnego; są to wiadomości i umiejętności bardzo przystępne, proste i praktyczne, niezbędne w             
funkcjonowaniu szkolnym i pozaszkolnym. 
•Inne możliwości indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dopuszczającą. 
 
Ocena NIEDOSTATECZNA 
Uczeń: 
•Wykazuje rażący brak wiadomości programowych. 
•Prezentuje zupełny brak rozumienia uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania zjawisk. 
•Wykazuje zupełny brak umiejętności stosowania wiedzy. 
•Podczas przekazywania informacji popełnia bardzo liczne błędy. 
•Cechuje się rażąco niepoprawnym stylem wypowiedzi. 
•Nie wykazuje się znajomością pacierza. 
•Inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazujące na ocenę niedostateczną. 
 
 
 
Ilona Puchała  
 

 


