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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII 
w Szkole Podstawowej nr 20  im. Bohaterów Westerplatte  
z Oddziałami Integracyjnymiw Gorzowie Wielkopolskim 

 
1. Założenia ogólne 

„Pojęcie oceny w nauce religii jest szerokie, bowiem zastosowania poznanej prawdy w życiu  
i postępów nie można odmierzyć, obliczyć matematycznie. Ocena na katechezie nie dotyczy 
wyłącznie sprawdzania wiadomości, lecz także umiejętności, postawy, zdolności twórczych, 
rozwoju zainteresowań, motywacji do uczenia się, a głównie kształtowania cech charakteru, 
woli odpowiedzialności za swoje czyny, dokładności, wytrwałości, pracowitości, kultury 
osobistej, zgodności postępowania z przyjętą wiarą. Życie sakramentalne, choć podlegające 
trosce na katechezie jest wyłączone z oceniania, by nie prowadzić do rytualizmu” (Szpet  
J. Dydaktyka katechezy, Poznań 1999, s. 223.)  

Przedmiotowe zasady oceniania z katechezy zostały opracowane na podstawie 
programu nauczania religii zatwierdzonego przez Komisję Wychowania Katolickiego 
Konferencji Episkopatu Polski. 

Dyrektorium Kościoła Katolickiego w Polsce z dnia 20 VI 2001 r.:„Nr 83. Podstawą 
wystawiania oceny szkolnej w nauczaniu religii jest wiedza ucznia, jego umiejętności, a także 
aktywność, pilność i sumienność. Nie powinno się natomiast oceniać za udział w praktykach 
religijnych. Należybowiem przyjąć zasadę, obecną też w katechezie parafialnej przed 1990 
rokiem, że życie religijne jest przedmiotem osądu sumienia dokonywanego wobec Boga”. 

2. Obszary aktywności uczniów podlegające ocenianiu 

 Prace pisemne (sprawdziany, testy) 
 Wypowiedzi ustne, kartkówki 
 Prowadzenie zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń 
 Zadania domowe długo- i krótkoterminowe (tym projekt edukacyjne) 
 Aktywność ucznia na lekcji i współpraca w zespole 
 Umiejętność odczytywania parametrów biblijnych 
 Pilność, systematyczność, postawa, umiejętności 
 Rozwijanie postawy religijnej (udział w jasełkach, konkursach religijnych, przygotowanie 

adoracji, rekolekcji, nabożeństw, działalność w grupach parafialnych 
dla dzieci, młodzieży) 

3. Wagi ocen 

Kolor w Librusie Waga Oceniane formy aktywności 

czerwony 5  Praca klasowa, sprawdzian 

pomarańczowy 5  Udział w konkursie przedmiotowym na etapie, 
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międzyparafialnym, rejonowym, wojewódzkim, 
międzydiecezjalnym. 

zielony 5  Rozwijanie postawy religijnej (udział  
w jasełkach, konkursach religijnych w 
przestrzeni szkoły/parafii, przygotowanie 
adoracji, rekolekcji, nabożeństw, działalność w 
grupach parafialnych dla dzieci, młodzieży). 

niebieski 4  Odpowiedź ustna (max 3 ostatnie tematy). 
 Kartkówka (max 3 ostatnie tematy). 
 Projekt edukacyjny, referat, album. 

czarny 2  Praca indywidualna i w grupach na lekcji 
 Zadanie domowe 
 Prowadzenie zeszytu przedmiotowego. 
 Ilustracja, plansza, plakat 

czarny 1  Aktywność (pilność, systematyczność, postawa, 
umiejętności) 

 Aktywność (z „+”) 
 

4. Szczegółowe rozwiązania dotyczące form uczniowskich aktywności 

 dydaktyczny – ocena wynika z programów nauczania, mierzona przede wszystkim 
testami kompetencji (wiedza, umiejętności, aktywność, praca na lekcji). 

 społeczno – dydaktyczny – ocena określa postawy i cechy osobowościowe ucznia, 
jego funkcjonowanie w grupie, emocjonalne zaangażowanie, wynikające np.  
z trudności rodzinnych. 

 dydaktyczno–prognostyczny – ocena powinna informować o stopniu znajomości 
zagadnienia niekoniecznie w oparciu o program wyłącznie szkolny. Jest również 
pomocna przy planowaniu czynności nauczyciela, informuje także o przyszłych 
wynikach ucznia na podstawie bieżących ocen dydaktycznych. 

 sterująco–metodyczny – ocena powinna uzmysłowić nauczycielowi konieczność 
zmiany lub kontynuacji metod pracy z uczniem (dotychczasowe są mało skuteczne lub 
bardzo skuteczne). 

 psychologiczny – ocena powinna obejmować kontekst zdrowia psychicznego  
i fizycznego ucznia. 

 wychowawczy – ocena powinna uwzględniać zaangażowanie, staranność, wkład 
pracy, warunki środowiskowe itp. 

 selektywny – ocena powinna odróżniać uczniów dobrze przygotowanych do dalszej 
nauki od tych, którzy tej umiejętności jeszcze nie posiedli. 

 społeczny – ocena powinna kształtować stosunki w klasie i określić przygotowanie  
i predyspozycje ucznia do dalszej nauki, pracy. 

Ocena nie może spełniać funkcji represyjnej, powinna być wspierająca dla ucznia. 
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Katecheta jest zobowiązany do przestrzegania zasady jawności w wystawianiu ocen, 
wystawianie ocen z odpowiedzi ustnej oraz odczytywanie ocen z prac pisemnych nie może 
być komentowane na forum klasy w sposób drażliwy dla ucznia. 

Jedyną podstawą do wystawienia oceny śródrocznej i rocznej są kontrole uczniów 
prowadzone systematycznie i rozłożone równomiernie na cały okres nauki. 

Sprawdziany pisemne przeprowadza się po bloku tematycznym, poprzedzone lekcją 
powtórzeniową, zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem (wpis informujący do 
dziennika). 

W ocenach cząstkowych dopuszcza się stosowanie „plusów” (+) i „minusów” (–). 

Przed rozpoczęciem sprawdzianu uczniowie muszą znać jego punktację, zgodnie 
z procentowymi kryteriami punktacji: 

Oceny Procenty – udział punktów 
celujący 100% - 96% 

bardzo dobry 95% -  85% 
dobry 84% - 71% 

dostateczny 70% - 51% 
dopuszczający 50% - 41% 
niedostateczny 40% - 0% 

Nauczyciel ocenia sprawdzian najdalej do tygodnia. 

Każda zadana praca powinna być sprawdzona przez nauczyciela, choć nie musi być oceniona. 

Oceny za zeszyt, zeszyt ćwiczeń, inne formy aktywności ucznia (liturgia, adoracja, itp.) są 
ocenami wspomagającymi. 

Praca domowa może być: krótkoterminowa, długoterminowa, kontrolowana na bieżąco. 

Ocena ze znajomości podstawowych prawd wiary i treści katechetycznych zdobywana jest 
podczas odpowiedzi ustnej lub pisemnej. 

Za aktywność, trafne spostrzeżenie itp. można otrzymać „+”, 2 plusy w semestrze dają ocenę 
dobrą, 3 plusy dają ocenę bardzo dobrą, 4 plusy ocenę celującą.  

5. Dostosowanie przedmiotowych zasad oceniania do potrzeb uczniów  
z dysfunkcjami 

Nauczyciele dostosowują wymagania do indywidualnych możliwości ucznia, uwzględniając 
przy tym rodzaj dysfunkcji: 

W przypadku dysortografii: 
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 błędy ortograficzne nie mają wpływu na ocenę pracy pisemnej. 

W przypadku dysgrafii: 

 nie ocenia się estetyki pisma w zeszycie przedmiotowym lub w zeszycie ćwiczeń oraz 
na testach i kartkówkach; 

 uczeń ma prawo przeczytać nauczycielowi treść pracy pisemnej, gdy ten ma trudności 
z jej odczytaniem. 

W przypadku dysleksji: 

 zachęcanie uczniów do czytania krótkich tekstów; 
 wydłużanie czasu pracy; 
 ograniczenie ilości wykonywanych w czasie zajęć ćwiczeń. 

6. Nieprzygotowanie uczniów do lekcji – ustalenia 

Uczeń może dwa razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. Każde następne 
nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną, niepodlegającą poprawie. W razie 
nieprzygotowania w dzienniku odnotowuje się „np” z opisem za co jest to nieprzygotowanie 
(brak zeszytu, brak zad. dom., brak predyspozycji do odpowiedzi ustnej/niezapowiedzianej  
kartkówki).  

7. Wybrane kryteria oceniania aktywności ucznia 
 

 Prace klasowe/sprawdziany: 
 Przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości  

i umiejętności ucznia z zakresu danego działu.  
 Planuje się na zakończenie każdego działu.  
 Uczeń jest informowany o planowanej pracy klasowej/sprawdzianie z przynajmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem.  
 Przed każdą pracą klasową nauczyciel podaje jej zakres programowy. 
 Każdą pracę klasową/sprawdzian poprzedza lekcja (lub dwie lekcje) powtórzeniowa, 

podczas której nauczyciel zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia  
z danego działu.  

 O zasadach uzasadniania oceny z pracy klasowej/sprawdzianu i jej poprawy mowa jest 
powyżej  

 Praca klasowa/sprawdzian umożliwia sprawdzenie wiadomości i umiejętności na 
wszystkich poziomach wymagań edukacyjnych. 

 Zadania z pracy klasowej/sprawdzianu, są przez nauczyciela omawiane i poprawiane 
po oddaniu prac.  
 

 Kartkówka: 
 Przeprowadza się w formie pisemnej, jej celem jest sprawdzenie wiadomości  

i umiejętności ucznia z zakresu programowego 2, 3 ostatnich jednostek lekcyjnych. 
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 Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie 
programowym sprawdzianu.  

 Kartkówka jest tak skonstruowana, by uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia  
w czasie nie dłuższym niż 15 minut.  

 Jest oceniana w skali punktowej, a liczba punktów jest przeliczana wg zasad 
procentowych podanych w PZO.  
 

 Odpowiedź ustna: 
Obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu. Oceniając odpowiedź 
ustną, nauczyciel bierze pod uwagę:  

• zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem,  
• prawidłowe posługiwanie się pojęciami,  
• zawartość merytoryczną wypowiedzi,  
• sposób formułowania wypowiedzi.  

 
 Praca domowa 
 Jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości 

zdobytych przez ucznia podczas lekcji.  
 Pisemną pracę domową uczeń wykonuje w zeszycie, w zeszycie ćwiczeń lub w formie 

zleconej przez nauczyciela.  
 Za brak pracy domowej uczeń otrzymuje nieprzygotowanie (np). 
 Błędnie wykonana praca domowa jest sygnałem dla nauczyciela, mówiącym  

o konieczności wprowadzenia dodatkowych ćwiczeń utrwalających umiejętności i nie 
może być oceniona negatywnie.  

 Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę 
samodzielność, poprawność i estetykę wykonania.  
 

 Aktywność i praca ucznia na lekcji: 
 Są oceniane, zależnie od ich charakteru, za pomocą plusów lub jednostkowej oceny. 
 Plus uczeń może uzyskać m.in. za samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, 

krótką prawidłową odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na 
lekcji przy rozwiązaniu problemu, przygotowanie do lekcji. 
 

 Ćwiczenia praktyczne: 
 Obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas lekcji. Oceniając je, 

nauczyciel bierze pod uwagę: 
 
• wartość merytoryczną,  
• dokładność wykonania polecenia,  
• staranność i estetykę,  
• w wypadku pracy w grupie stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia.  

 
 Prace dodatkowe: 
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 Obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace projektowe 
wykonane indywidualnie lub zespołowo, przygotowanie gazetki ściennej, wykonanie 
pomocy naukowych, prezentacji.  

 Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:  
 
• wartość merytoryczną pracy,  
• estetykę wykonania,  
• wkład pracy ucznia,  
• sposób prezentacji,  
• oryginalność i pomysłowość pracy. 

 

8. Wymagania na oceny szkolne 

Ocenę wyższą może otrzymać uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane ocenom 
niższym. 

Celująca (6): 
Uczeń nie tylko spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, ale posiada wiedzę wykraczającą 
poza program katechezy, 

 Wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej, 
 Aktywnie uczestniczy w życiu małych grup formacyjnych, 
 Twórczo rozwija własne uzdolnienia, 
 Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych i praktycznych, potrafi zastosować je we własnym życiu, służy 
radą innym, jest świadkiem wiary, 

 Wypowiada się logicznie i wyczerpująco na dany temat, 
 Bierze czynny udział w przygotowaniu liturgii Mszy świętej, w przygotowaniu 

nabożeństw, misteriów, odpustach parafialnych, 
 Wyróżnia się w kształtowaniu postawy: otwartości, służby drugiemu; wartości: 

wrażliwości sumienia, uprzejmości, życzliwości; wzrostem duchowości  
i świadectwem życia, 

 Osiąga sukcesy w konkursach religijnych lub posiada inne porównywalne 
osiągnięcia. 

Bardzo dobra (5): 
 Uczeń jest zdyscyplinowany, posiada uzupełniony zeszyt, potrafi samodzielnie 

objaśnić i powiązać w całość wiadomości z programu nauczania, 
 Posiada biegłą znajomość katechizmu, bierze czynny udział w katechezie, 
 Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem 

katechezy w danej klasie, 
 Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, 
 Chętnie i regularnie uczestniczy w katechezie, 
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 Zachowuje szacunek dla „świętych” przedmiotów, miejsc i znaków 
religijnych, 

 Chętnie uczestniczy w życiu parafii (liturgia, rekolekcje, odpust itp.), 
 Potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów  

w nowych sytuacjach, 
 Przejawia postawę apostolską, wyrażając na zewnątrz swoją wiarę. 

Dobra (4): 
 Uczeń posiada uzupełniony zeszyt, potrafi odpowiedzieć samodzielnie na 

wszystkie pytania związane z tematem katechezy, posiada znajomość 
katechizmu, przejawia aktywność na zajęciach, 

 Opanował wiadomości i umiejętności, które pozwalają na rozumienie 
większości relacji między elementami wiedzy religijnej, 

 Nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej 
klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte  
w minimum programowym, 

 Zna podstawowe modlitwy i prawdy wiary, rozumie je i umie wyjaśnić, 
 Dysponuje dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości, potrafi 

samodzielnie odpowiedzieć na wszystkie pytania związane z tematem 
katechezy, 

 Uzyskuje stałe, dobre postępy podczas prowadzonych zajęć, 
 Nie zaniedbuje uczestnictwa w katechezie, stara się być przygotowany, 
 Uczestniczy w rekolekcjach i życiu parafii (czasami). 

Dostateczna (3): 
 Uczeń prowadzi notatki, wykonuje zadania, potrafi odtworzyć z pamięci 

wnioski z lekcji, 
 Opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające zdobywanie dalszej 

wiedzy, 
 Dysponuje przeciętną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego 

programem, w jego wiadomościach są luki, 
 Nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem, 
 Nieregularnie uczęszcza na katechezę, 
 Wykonanie zadań przez ucznia budzi zastrzeżenia (np. niestaranne 

prowadzenie zeszytu, brak katechez), 
 Nie bierze udziału w życiu parafii, w różnych formach duszpasterstwa. 

Dopuszczająca (2): 
 Uczeń jest obecny na lekcji, słucha, nie przeszkadza w prowadzeniu katechezy, 
 Zdobyte wiadomości są niewystarczające na uzyskanie przez ucznia ogólnej 

wiedzy religijnej, 
 Zna najbardziej istotne z podstawowych modlitw i prawd wiary 
 Dysponuje minimalną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego 

programem, w jego wiadomościach są braki, 
 Zadania o niewielkim stopniu trudności rozwiązuje przy pomocy katechety, 
 Niechętnie bierze udział w katechezie, 
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 Często opuszcza lekcję, ma lekceważący stosunek do przedmiotu i katechety. 

Niedostateczna (1): 
 Uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, 
 Odmawia wszelkiej współpracy, 
 Ma lekceważący stosunek do przedmiotu, wiary i katechety, 
 Nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) 

stopniu trudności, 
 Nie odzwierciedla znajomości życia chrześcijańskiego (lekceważący stosunek 

do Kościoła i religii), 
 Postawa budzi zastrzeżenia (jest anty świadectwem). 

Na ocenę końcoworoczną składają się wyniki uzyskane w ciągu całego roku szkolnego. 
Oceny klasyfikacyjne nie są średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, rangę nadają wagi ocen, 
o których mowa powyżej. Ocena półroczna i końcoworoczna nie jest wystawiana na 
podstawie średniej arytmetycznej. Ocena końcoworoczna wystawiana jest z oceny półrocznej 
i ocen cząstkowych drugiego półrocza. 

Nauczyciele uczący religii w klasach 4-8: 


