
                               PRZEDMIOTOWY  SYSTEM OCENIANIA 

                                                RELIGIA 
     NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA 

 

      I.   Cele PSO. 

      II.  Zasady PSO. 

      III. Obszary podlegające ocenie na katechezie. 
      IV. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów. 
      V.  Wymagania programowe i kryteria oceniania. 
      VI. Ustalenia szczegółowe. 
 

     CELE PSO 

 

1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 

    zakresie. 

2. Kształtowanie motywacji do uczenia się oraz wspieranie aktywności edukacyjnej ucznia. 

3. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju intelektualnego i duchowego. 

4.Dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach oraz specjalnych 

uzdolnieniach ucznia. 

5.Wychowanie ucznia do odpowiedzialności, co w konsekwencji prowadzi do samokontroli, 

samooceny i samokształcenia. 

6. Budzenie zainteresowania Bożym przesłaniem. 

7. Uzdolnienie do odczytania w nauczaniu biblijnym wezwania Bożego do swojego życia. 

8. Pogłębione przeżywanie roku liturgicznego i sakramentów. 

9. Kształtowanie głosu sumienia. 

10.Gotowość otwarcia się na Boga w modlitwie. 

11.Poczucie przynależności, posiadanie własnego miejsca i odczytywanie własnego wnętrza w 

społeczności Kościoła, rodzinie, grupie szkolnej i koleżeńskiej. 

12.Świadectwo życia chrześcijańskiego. 

 

    ZASADY PSO 
 
1. Obiektywność – zastosowanie jednolitych norm i kryteriów oceniania. 

2. Jawność – podawanie na bieżąco wyników pracy ucznia (systematyczne wpisy do dziennika 

elektronicznego). 

3. Instruktywność – wskazanie na występujące braki. 

4. Mobilizacja do dalszej pracy. 

  
    OBSZARY PODLEGAJĄCE OCENIE 
 

1. Ilość oraz jakość prezentowanych wiadomości. 

2. Zainteresowanie przedmiotem. 

3. Pilność i systematyczność. 

4. Zaangażowanie i wkład pracy ucznia. 

5. Efektywne działanie w grupie. 

6. Umiejętność zastosowania zdobytych wiadomości w życiu. 

7. Postawa, zgodna z przesłaniem ewangelicznym. 

 

Kontrola i ocena z religii nie dotyczy więc tylko sprawdzenia, przyswojonych przez ucznia, 

wiadomości, lecz także wartościowania umiejętności, postaw, zdolności twórczych, motywacji 

uczenia się (głównie kształtowania cech charakteru), odpowiedzialności za swoje czyny, 

zgodności postępowania z przyjętą wiarą. 

Ocenie z religii podlegają: 



 

• przygotowanie do katechezy 

• wiadomości i umiejętności, związane z realizowanym programem nauczania 

• wiadomości i umiejętności, związane z rokiem liturgicznym 

• prace pisemne (prace klasowe, sprawdziany, testy) 

• znajomość modlitw 

• wypowiedzi ustne 

• prowadzenie zeszytu przedmiotowego. 

• prace domowe oraz dodatkowe 

• aktywność ucznia na lekcji i współpraca w zespole 

• pilność, systematyczność, dokładność, samodzielność 

• zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie imprez szkolnych 

            o charakterze religijnym 

• udział w konkursach religijnych 

• rozwijanie postawy chrześcijańskiej 

 

    SPOSOBY SPRAWDZANIA ZDOBYTEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI: 

 

1. Prace pisemne: prace klasowe / sprawdziany / testy / kartkówki prace domowe 

2. Wypowiedzi ustne. 

3. Zrozumienie tematu, umieszczenie go w czasie i przestrzeni. 

4. Zakres wiedzy, analiza, ocena własna. 

5. Praca w grupie zadaniowej. 

6. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego. 

 

Nauczyciele religii dostosowują wymagania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 

i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia rozwojowe lub specyficzne 

trudności w procesie uczenia się. 

 

    OCENY CZĄSTKOWE UCZNIA: 

 

celująca  - 6 

bardzo dobra – 5 

dobra – 4 

dostateczna – 3 

dopuszczająca – 2 

niedostateczna – 1 

Każda ocena , wystawiana uczniowi, powinna  opierać się na tabeli wag. 

 

AKTYWNOŚĆ 

 

aktywność na lekcji 3  

praca w grupie 2  

BIEŻĄCE rozwiązywanie zadań dodatkowych 5 
 

odpowiedź ustna 3  

praca na lekcji 2  

przygotowanie do zajęć: zeszyt przedmiotowy, 

zeszyt ćwiczeń, przybory, praca domowa 

1 

 
PISEMNE testy, praca klasowa 5  

sprawdziany 4  



kartkówki, ćwiczenia 3  

OKAZJONALNE laureat konkursów powiatowych, 

wojewódzkich, pozaszkolnych 

5 
 

laureat konkursów szkolnych 3  

udział w projektach edukacyjnych 3  

udział w apelach, akademiach, 

imprezach, akcjach 

charytatywnych, przygotowanie 

gazetki, wykonanie pomocy 

dydaktycznych 

2 

 
udział w konkursach szkolnych, pozaszkolnych 1  

 

Oceny cząstkowe stanowią o śródrocznej i końcoworocznej ocenie ucznia. Powiadamianie 

rodziców o ocenach ich dzieci odbywa się zgodnie z przyjętymi zasadami w WSO. 

 

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY: 

 

 CELUJĄCA 

  

Uczeń: 

 

- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności, określony wymaganiami programowymi 

- wypowiada się logicznie i wyczerpująco na dany temat 

- biegle korzysta z księgi Pisma świętego 

- swobodnie posługuje się terminologią biblijną 

- zaliczył wszystkie modlitwy, przewidziane w poszczególnych etapach edukacyjnych 

- twórczo rozwija swoje uzdolnienia 

- jest aktywny, zainteresowany przedmiotem 

- zawsze przygotowany do zajęć 

- dba o formację religijną 

- angażuje się w dodatkowe prace i przedsięwzięcia religijne 

- bierze udział w konkursach 

- uzyskał średnią ocen cząstkowych: 5, 65 – 6, 00 

 

BARDZO DOBRA 

 

Uczeń: 

 

- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności, określony wymaganiami programowymi 

- wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi 

- zaliczył modlitwy 

- sprawnie posługuje się księgą Pisma świętego 

- przygotowany do zajęć 

- dba o formację religijną 

- aktywny podczas zajęć 

- często zainteresowany wykonaniem zadań dodatkowych 

- pilny, systematyczny, dokładny 

- uzyskał średnią ocen cząstkowych: 4, 65 – 5,64 

 

DOBRA 

 



- opanował zakres wiedzy i umiejętności w stopniu średnim 

- poprawnie rozumie uogólnienia i potrafi wyjaśnić związki między prawdami religijnymi 

- samodzielnie wykonuje zadania o mniejszym stopniu trudności 

- w większości zaliczył zadane modlitwy 

-  sprawnie posługuje się księgą Pisma świętego 

- dostrzega i poprawia błędy 

- stara się być aktywnym na zajęciach 

- uzyskał średnią ocen cząstkowych: 3, 65 – 4, 64 

 

DOSTATECZNA 

 

- opanował wiadomości i umiejętności na poziomie nie przekraczającym wymagań, zawartych 

w podstawie programowej 

- poznane prawdy stara się wyjaśniać potocznym językiem 

- ma problemy z posługiwaniem się księgą Pisma świętego 

- mało samodzielny, wymaga pomocy nauczyciela podczas zajęć 

- nie zawsze kończy podjęte działania 

- wykazuje się przeciętną znajomością katechizmu 

- często nieprzygotowany do zajęć 

- biernie uczestniczy w lekcji 

- uzyskał średnią ocen cząstkowych: 2, 65 – 3, 64 

 

DOPUSZCZAJĄCA 

 

- posiada znikomą wiedzę i umiejętności, przewidziane programem nauczania 

- ma trudności z logicznym wypowiadaniem się 

- wykonuje proste zadania tylko z pomocą nauczyciela 

- nie zaliczył zadanych modlitw 

- wymaga nieustannej kontroli nauczyciela, podczas wykonywanej pracy 

- nie zna zasad posługiwania się księgą Pisma świętego 

- zazwyczaj nie kończy podjętych działań 

- wyraża lekceważący stosunek do przedmiotu 

- w zeszycie brak notatek z lekcji oraz prac domowych 

- uzyskał średnią ocen cząstkowych: 1,65 – 2,64 

  

NIEDOSTATECZNA 

 

- nie opanował wiadomości i umiejętności, określonych w podstawie programowej 

- nie jest w stanie samodzielnie wykonać najprostszych zadań 

- odmawia wykonania poleceń 

- nie przyjmuje pomocy nauczyciela 

- nie zaliczył żadnej modlitwy 

- nie dba o zeszyt, bądź w ogóle go nie posiada 

- wyraża lekceważący stosunek do przedmiotu 

- uzyskał średnią ocen cząstkowych: 0, 00 – 1, 64 

 

    USTALENIA SZCZEGÓŁOWE: 

 

1. Ilość prac klasowych uzależniona jest od ilości zrealizowanych działów programowych. 

2. Prace klasowe zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem, a sprawdzane przez 

nauczyciela w okresie do dwóch tygodni. 

3. Zakres materiału edukacyjnego kartkówek nie powinien przekraczać trzech jednostek 

lekcyjnych. 

4. Odpowiedzi ustne objęte są zakresem materiału trzech ostatnich lekcji. 



5. Zaliczanie modlitw następuje w terminie, wyznaczonym przez nauczyciela (w formie ustnej 

bądź pisemnej). 

6. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć trzy razy w ciągu semestru. 

7. Prace domowe krótko- i długoterminowe kontrolowane są na bieżąco. 

8. Zeszyt ucznia sprawdzany jest pod koniec każdego semestru. 

9.Uczeń ma prawo do poprawy oceny z pracy klasowej/sprawdzianu/testu w trybie 

ustalonym przez nauczyciela. Ocena z poprawy dopisywana jest do poprzedniej. 

 

Oceny za prace pisemne wynikają z przeliczania punktów cząstkowych na procenty, z tych 

z  kolei na oceny. 

 

 OCENA CELUJĄCA           97% - 100% 

 OCENA BARDZO DOBRA +           92% - 96% 

 OCENA BARDZO DOBRA           84% - 91% 

 OCENA BARDZO DOBRA -           80% - 83% 

 OCENA DOBRA +           75% - 79% 

 OCENA DOBRA           67% - 74% 

 OCENA DOBRA -           63% - 66% 

 OCENA DOSTATECZNA +           58% - 62% 

 OCENA DOSTATECZNA           50% - 57% 

 OCENA DOSTATECZNA -           46% - 49% 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA +           41% - 45% 

 OCENA DOPUSZCZAJĄCA           33% - 40% 

 OCENA DOPUSZCZAJĄCA -           32% - 30% 

OCENA NIEDOSTATECZNA           Poniżej 29% 

 


