
 

Religia – przedmiotowe zasady oceniania 

Klasa 7 i 8 szkoły podstawowej  

 

Zasady oceniania (zgodne z wytycznymi Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu 

Polski): 
1. Ocenianiu nie podlegają praktyki religijne. 
2. Oceny z religii są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 
3. Nauczyciel religii jest zobowiązany do podania wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych z religii oraz sposobu sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 
uczniów. 

4. Nauczyciel religii jest zobowiązany do dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 
i możliwości psychofizycznych oraz edukacyjnych uczniów posiadających opinie wydane przez poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne. 

5. Oceny z religii ustala się w stopniach w zakresie skali od 1 do 6. Nauczyciel może ocenić ucznia plusem 
(+) za aktywność, odpowiedź, pracę w grupach, wykonanie przyjętego na siebie zadania. Trzy plusy 
oznaczają ocenę bardzo dobrą. 

6. Uczeń ma prawo zgłosić w półroczu dwa nieprzygotowania do lekcji. Nie dotyczy to zapowiedzianej 
kartkówki. 

 
Obszary oceniania: 

1. Aktywność na zajęciach: wypowiedzi w trakcie lekcji – ustne lub pisemne, podczas dyskusji lub 
powtórzenia, praca w grupie – prezentowanie efektów pracy zespołu.  

2. Systematyczność w pracy na lekcji: prowadzenie zeszytu przedmiotowego, uzupełnianie ćwiczeń 
umieszczanych na kartach pracy lub innych materiałach katechetycznych, korzystanie z podręcznika. 

3. Kartkówki: zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i określonym zakresem materiału. Kartkówki 
oceniane będą wg następującej skali: 

100%-91% -  bardzo dobry       
90%-86% - bardzo dobry – 
85%-82% - dobry +  
81%-75% - dobry  
74%-71% - dobry – 
70%-65% - dostateczny + 

64%-56% - dostateczny  
55%-50% - dostateczny – 
49%-45% - dopuszczający +  
44%-35% - dopuszczający  
34%-30% - dopuszczający – 
29%-0% - niedostateczny       

4. Odpowiedzi ustne objęte zakresem materiału z danego działu. 
5. Praca domowe: krótkoterminowe i długoterminowe. 
6. Udział w konkursach przedmiotowych z religii.  
7. Udział w wystąpieniach o charakterze religijnym w szkole lub poza nią. 
8. Znajomość przebiegu liturgii sakramentu bierzmowania (dotyczy klas ósmych). 

 
Ogólne kryteria ocen z religii: 
 
Celujący 
Uczeń:  

• spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, 

• posiada wiedzę wykraczającą poza program oraz potrafi ją twórczo wprowadzać w życie, 

• aktywnie uczestniczy w zajęciach i systematycznie prowadzi ćwiczenia, 

• wykonuje dodatkowe zadania dla chętnych,  

• bierze udział w konkursach przedmiotowych o zasięgu archidiecezjalnym, ogólnopolskim lub 
międzynarodowym. 

 



 

Bardzo dobry 
Uczeń: 

• opanował wiedzę i umiejętności określane programem nauczania, 

• ma prawidłowo uzupełnione ćwiczenia, 

• chętnie i systematycznie uczestniczy w zajęciach, 

• jest aktywny na zajęciach, 

• okazuje szacunek podczas modlitwy i słuchania Słowa Bożego. 

 
Dobry 
Uczeń: 

• opanował wiedzę i umiejętności określone programem nauczania, 

• ma dobrą umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy, 

• osiąga postępy podczas zajęć, 

• jest chętny do pracy, 

• okazuje szacunek podczas modlitwy i słuchania Słowa Bożego. 

 
Dostateczny 
Uczeń: 

• opanował wiedzę i umiejętności umożliwiające dalsze zdobywanie wiedzy, 

• w jego wiadomościach są wyraźne luki, 

• wykazuje chęć do pracy na zajęciach, 

• ma braki w wykonywaniu ćwiczeń, 

• okazuje szacunek podczas modlitwy i słuchania Słowa Bożego. 

 
Dopuszczający 
Uczeń: 

• zdobyte wiadomości nie są wystarczające do uzyskania podstawowej wiedzy religijnej, 

• niechętnie uczestniczy w zajęciach, 

• wymaga pomocy przy wykonywaniu prostych zadań. 

 
Niedostateczny 
Uczeń: 
• nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, 

• notorycznie brak mu chęci do pracy i uczestniczenia w zajęciach. 

 
Sposoby informowania uczniów i rodziców o ocenach: 
1. Zasady przedmiotowego oceniania przedstawione są uczniom na pierwszej lekcji. 
2. Uczniowie są informowani o możliwości uzupełniania zaległości wynikających z nieobecności w szkole 

lub brakach pojawiających się na bieżąco. 
3. Wszystkie wystawione oceny są umieszczane w dzienniku elektronicznym. 
4. Pisemne prace ucznia mogą być udostępnione do wglądu rodzicom (prawnym opiekunom) podczas 

konsultacji. 

 


