PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
II ETAP EDUKACYJNY
Przedmiotowy system oceniania zosta opracowany na podstawie Programu nauczania
religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szko ach zatwierdzonego przez Komisj Wychowania
Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w dniu 9 czerwca 2010 (nr programu AZ-2-01/10)
i jest zgodny z Rozporz dzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szko ach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z pó n. zm.).
Ocen z religii ustalamy w oparciu o kryteria poznawcze, kszta
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ce i wychowawcze.

W ocenianiu z religii obowi zuj poni sze zasady:
Obiektywno – zastosowanie jednolitych norm i kryteriów oceniania.
Jawno – podawanie na bie co wyników pracy ucznia (rodzicom na ich zapotrzebowanie
lub gdy zaistnieje taka potrzeba ze strony szko y).
Instruktywno – wskazanie na wyst puj ce braki.
Mobilizacja do dalszej pracy.

Prowadzenie zró nicowanych form i rodzajów kontroli:
1. Kontrola wst pna (dokonanie diagnozy wiedzy i umiej tno ci w pocz tkowej fazie
kszta cenia).
2. Kontrola bie ca (sprawdzanie w trakcie trwania procesu kszta cenia).
3. Kontrola ko cowa (dotyczy zako czonego etapu kszta cenia).
4. Kontrola dystansowa (zbadanie trwa ci wyników po pewnym okresie od zako czenia
procesu).
Metody kontroli i ocen:
1. Konwencjonalne (bie ca kontrola, prace pisemne, pos ugiwanie si ksi
, wiczenia
praktyczne, kontrola graficzna, obserwacja uczniów w toku ich pracy itp.).
2. Techniczne sposoby kontrolowania procesu dydaktycznego (kontrola i ocena przy pomocy
zró nicowanych zada testowych).
Sposoby oceniania:
Warto ciowanie gestem, s owem, mimik , stopniem.
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Elementy wchodz ce w zakres oceny z religii:
Ilo i jako prezentowanych wiadomo ci.
Zainteresowanie przedmiotem.
Stosunek do przedmiotu.
Pilno i systematyczno .
Umiej tno zastosowania poznanych wiadomo ci w yciu.
Postawa.

Przedmiot oceny z religii zawiera kryteria poznawcze, kszta ce i wychowawcze.
W warto ciowaniu oceny z religii nauczyciel uzupe nia dydaktyczny zakres oceny wymiarem
duszpasterskim. Kontrola i ocena w religii nie dotyczy wy cznie sprawdzenia wiadomo ci, lecz
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tak e warto ciowania umiej tno ci, postaw, zdolno ci twórczych, rozwoju zainteresowa ,
motywacji uczenia si , a g ównie kszta towania cech charakteru, woli, odpowiedzialno ci
za swoje czyny, dok adno ci, wytrwa ci, pracowito ci, kultury osobistej, zgodno ci post powania
z przyj wiar .
Cele oceniania:
Informowanie ucznia o poziomie jego osi gni edukacyjnych.
Motywowanie ucznia do dalszej pracy.
Pomaganie uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju.
Systematyczne informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o post pach, trudno ciach
i specjalnych uzdolnieniach ucznia.
5. Umo liwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.
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Ocenie podlegaj :
1. Pisemne prace kontrolne i kartkówki.
2. Odpowiedzi ustne obj te zakresem materia u z zakresu trzech ostatnich lekcji.
3. Wypowiedzi w trakcie lekcji, podczas dyskusji, powtórzenia itp.
4. Praca domowa: krótkoterminowa i d ugoterminowa.
5. Znajomo podstawowych prawd wiary.
6. Prowadzenie zeszytu ucznia.
7. Pilno , systematyczno , postawy, umiej tno ci.
8. Korzystanie z Pisma wi tego, podr cznika i innych materia ów katechetycznych.
9. Postawy wskazuj ce na potrzeb warto ciowania.
10. Inne formy aktywno ci ucznia:
praca w grupie (udzia w dyskusji, prezentowanie efektów pracy zespo u),
aktywno

na zaj ciach lekcyjnych,

referaty, prezentacje,
udzia w olimpiadach, konkursach.
11. Praktyki religijne nie podlegaj ocenie.
Zasady oceniania
1. Nauczyciel religii na pocz tku ka dego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców (prawnych opiekunów) o:
wymaganiach edukacyjnych niezb dnych do uzyskania ródrocznej i rocznej
(semestralnej) ocenie klasyfikacyjnej wynikaj cych z realizowanego przez siebie
programu nauczania;
sposobach sprawdzania osi gni edukacyjnych uczniów;
warunkach i trybie uzyskania wy szej ni przewidywana rocznej (semestralnej)
oceny klasyfikacyjnej.
2. Oceny cz stkowe – semestralne i ko coworocznej – wyra one s wed ug skali:
celuj cy (6),
bardzo dobry (5),
dobry (4),
dostateczny (3),
dopuszczaj cy (2),
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niedostateczny (1).
3. W ci gu jednego semestru nauczyciel wystawia ka demu uczniowi co najmniej trzy oceny
cz stkowe.
4. Oceny s jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). Na wniosek ucznia lub
jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel religii uzasadnia ustalon ocen w sposób
okre lony w statucie szko y.
5. Pisemne prace kontrolne przeprowadzane s dwa razy w ci gu semestru. Obejmuj wi cej
ni trzy jednostki lekcyjne. Zapowiedziane s co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem,
a sprawdzane s przez nauczyciela do dwóch tygodni. Natomiast zakres materia u
kartkówek powinien obejmowa nie wi cej ni trzy jednostki lekcyjne lub materia
podstawowy. Nauczyciel ma prawo do niepodawania terminu prac kontrolnych, je eli
uczniowie dezorganizuj proces oceny osi gni . Na wniosek ucznia lub jego rodziców
(prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna
dokumentacja dotycz ca oceniania ucznia z religii s udost pniane do wgl du uczniowi lub
jego rodzicom (prawnym opiekunom).
6. Odpowiedzi ustne obj te s zakresem materia u z zakresu trzech ostatnich lekcji. Ucze ma
prawo dwa razy w ci gu semestru zg osi nieprzygotowanie do odpowiedzi (bez
konsekwencji).
7. Praca domowa: krótkoterminowa i d ugoterminowa, kontrolowana jest na bie co,
a oceniania przynajmniej raz w ci gu semestru. Ucze ma prawo raz w ci gu semestru
zg osi brak pracy krótkoterminowej (bez konsekwencji), jednak winien j uzupe ni na
nast pne zaj cia.
8. Kontrola znajomo ci podstawowych prawd wiary zdobywana jest podczas odpowiedzi
ustnej lub pisemnej.
9. Zeszyt ucznia ( wiczenia) sprawdzany jest wed ug ustale nauczyciela. Przynajmniej jeden
raz w semestrze przeprowadzana jest kompleksowa ocena zeszytu.
10. Promuje si systematyczne ocenianie w ci gu semestrów po czone z mo liwo ci
poprawiania. W wyj tkowych, uzasadnionych sytuacjach poprawianie mo e odbywa si
bezpo rednio przed wystawianiem oceny semestralnej lub ko coworocznej. Przeprowadza
si je wed ug ustale osób zainteresowanych w terminie i z zakresu wskazanego przez
nauczyciela religii z zastosowaniem formy pisemnej lub ustnej.
11. Przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej
nauczyciel religii jest zobowi zany poinformowa ucznia i jego rodziców (prawnych
opiekunów) o przewidywanej dla niego rocznej (semestralnej) ocenie klasyfikacyjnej z zaj
edukacyjnych w terminie i formie okre lonych w statucie szko y.
12. Ocena ródroczna i roczna nie ma charakteru redniej arytmetycznej ocen cz stkowych;
znacz cy wp yw maj przede wszystkim oceny uzyskane (w semestrze lub w ci gu ca ego
roku szkolnego) z prac kontrolnych, d szych wypowiedzi, referatów, o ile prezentacja ich
przejmie form wypowiedzi ustnej oraz innych form pracy o charakterze samodzielnym.
13. Ucze , który przyst pi do olimpiady czy konkursu religijnego i pomy lnie uko czy co
najmniej etap szkolny, b dzie móg uzyska podniesienie oceny ko coworocznej o jeden
stopie .
14. Laureaci konkursów przedmiotowych z religii o zasi gu wojewódzkim (diecezjalnym),
mi dzywojewódzkim i ogólnopolskim otrzymuj z danych zaj edukacyjnych celuj
roczn (semestraln ) ocen klasyfikacyjn . Ucze , który tytu laureata ww. konkursów b
laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyska po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej
(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zaj edukacyjnych, otrzymuje celuj
ko cow
ocen klasyfikacyjn z religii.
15. Ucze mo e nie by klasyfikowany z religii je eli brak jest podstaw do ustalenia
ródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecno ci ucznia
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na zaj ciach edukacyjnych przekraczaj cej po ow czasu przeznaczonego na zaj cia z religii
w szkolnym planie nauczania. Ucze nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej
nieobecno ci mo e zdawa egzamin klasyfikacyjny z religii.
16. Egzamin klasyfikacyjny z religii zdaje równie ucze :
realizuj cy, na podstawie odr bnych przepisów, indywidualny tok nauki;
spe niaj cy obowi zek szkolny lub obowi zek nauki poza szko .
17. Ucze lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mog zg osi zastrze enia do dyrektora
szko y, je eli uznaj , e roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z religii zosta a ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotycz cymi trybu ustalania tej oceny. Zastrze enia mog by
zg oszone w terminie 7 dni od dnia zako czenia zaj dydaktycznych.
18. Informacja o gro cej ocenie niedostatecznej z przedmiotu winna by przekazana uczniowi
i jego rodzicom (prawnym opiekunom) na miesi c przed klasyfikacj . Nauczyciel religii
przedstawia mo liwo ci poprawy oceny poprzez uzupe nienie niezb dnych wiadomo ci
i umiej tno ci.
19. Ucze , który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyska ocen niedostateczn
z religii mo e zdawa egzamin poprawkowy.
20. W oddzia ach integracyjnych ródroczn i roczn (semestraln ) ocen klasyfikacyjn
z religii dla uczniów posiadaj cych orzeczenie o potrzebie kszta cenia specjalnego ustala
nauczyciel prowadz cy zaj cia edukacyjne, po zasi gni ciu opinii nauczyciela
wspó organizuj cego kszta cenie integracyjne.
21. Nauczyciel religii jest zobowi zany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosowa wymagania
edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego
stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudno ci w uczeniu si ,
uniemo liwiaj ce sprostanie ww. wymaganiom.
Ustalenie wymaga programowych w obr bie poszczególnych poziomów
oraz zastosowanie ich w okre lonych ocenach osi gni uczniów

1. Wymagania ponadprogramowe (wykraczaj ce)
Na ocen CELUJ
ucze :
Spe nia wymagania okre lone w zakresie oceny bardzo dobrej.
Prezentuje tre ci wiadomo ci powi zane ze sob w systematyczny uk ad.
Samodzielnie pos uguje si wiedz dla celów teoretycznych i praktycznych.
Wykazuje si w ciwym stylem wypowiedzi, swobod w pos ugiwaniu si terminologi
przedmiotow i inn .
Anga uje si w prace pozalekcyjne (np. SKC, chórek, gazetki religijne, monta e sceniczne,
pomoce katechetyczne itp.).
Osi ga sukcesy w konkursach wiedzy religijnej.
Jego pilno , systematyczno , zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi adnych
zastrze .
Wykazuje si umiej tno ciami i wiadomo ciami wykraczaj cymi poza wymagania
edukacyjne; jego praca jest oryginalna i twórcza oraz wskazuje na du samodzielno .
Inne osi gni cia indywidualne ucznia promuj ce ocen celuj .
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2. Wymagania dope niaj ce
Na ocen BARDZO DOBR ucze :
Spe nia wymagania okre lone w zakresie oceny dobrej.
Opanowa pe ny zakres wiedzy, postaw i umiej tno ci okre lony poziomem nauczania
religii.
Prezentuje poziom wiadomo ci powi zanych ze sob w logiczny uk ad.
Umiej tnie wykorzystuje wiadomo ci w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela.
Wykazuje si w ciwym stylem wypowiedzi.
Odznacza si pe znajomo ci pacierza.
Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe.
Aktywnie uczestniczy w religii.
Uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej.
Jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem.
Odpowiedzialnie w cza si w dynamik i prze ycia roku liturgicznego.
Opanowa pe ny zakres wiadomo ci i umiej tno ci wyznaczonych przez nauczyciela
programem nauczania; osi gni cia ucznia nale do z onych i wymagaj cych
samodzielno ci.
Inne mo liwo ci indywidualne ucznia promuj ce ocen bardzo dobr .
3. Wymagania rozszerzaj ce
Na ocen DOBR ucze :
Spe nia wymagania okre lone w zakresie oceny dostatecznej.
Opanowa materia programowy z religii.
Prezentuje wiadomo ci powi zane zwi zkami logicznymi.
Poprawnie rozumie uogólnienia i zwi zki mi dzy nimi oraz wyja nia zjawiska inspirowane
przez nauczyciela.
Stosuje wiedz w sytuacjach teoretycznych i praktycznych.
Wykazuje si dobr znajomo ci pacierza.
W zeszycie ma wszystkie notatki i prace domowe.
Korzysta z pomocy dydaktycznych podczas zaj lekcyjnych (podr cznik, zeszyt ucznia i
inne).
Systematycznie uczestniczy w zaj ciach religii.
Jest zainteresowany przedmiotem.
Wykazuje si dobr umiej tno ci zastosowania zdobytych wiadomo ci.
Postawa ucznia nie budzi w tpliwo ci.
Stara si by aktywnym podczas lekcji.
Wiadomo ci i umiej tno ci ucznia przewidziane programem nauczania nie s pe ne dla
danego etapu nauczania, ale wiele umiej tno ci ma charakter z ony i samodzielny.
Inne osi gni cia indywidualne ucznia promuj ce ocen dobr .
4. Wymagania podstawowe
Na ocen DOSTATECZN ucze :
Opanowa atwe, ca kowicie niezb dne wiadomo ci, postawy i umiej tno ci.
Prezentuje podstawowe tre ci materia u programowego z religii.
Wykazuje si wiadomo ciami podstawowymi, po czonymi zwi zkami logicznymi.
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Do poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia oraz wyja nia wa niejsze zjawiska
z pomoc nauczyciela.
Potrafi stosowa wiadomo ci dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy
nauczyciela.
W przekazywaniu wiadomo ci z religii pope nia niewielkie i nieliczne b dy.
Odznacza si ma kondensacj wypowiedzi.
Wykazuje si podstawow znajomo ci pacierza.
W zeszycie ucznia sporadyczne braki notatek, prac domowych.
Prezentuje przeci tn pilno , systematyczno i zainteresowanie przedmiotem.
Wiadomo ci i umiej tno ci ucznia s na poziomie podstawowych wiadomo ci
i umiej tno ci przewidzianych programem nauczania dla danego etapu; wiadomo ci
i umiej tno ci nale do przyst pnych, o rednim stopniu z ono ci i wystarcz do
pomy lnego dalszego uczenia si .
Inne mo liwo ci indywidualne ucznia wskazuj ce na ocen dostateczn .
5. Wymagania konieczne
Na ocen DOPUSZCZAJ
ucze :
Opanowa konieczne poj cia religijne.
Wykazuje si lu no zestawionym poziomem wiadomo ci programowych.
Prezentuje ma o zadowalaj cy poziom postaw i umiej tno ci.
Wykazuje brak rozumienia podstawowych uogólnie .
Cechuje si brakiem podstawowej umiej tno ci wyja niania zjawisk.
Nie potrafi stosowa wiedzy, nawet przy pomocy nauczyciela.
Podczas przekazywania wiadomo ci pope nia liczne b dy, wykazuje niepoprawny styl
wypowiedzi, posiada trudno ci w wys awianiu si .
Prowadzi zeszyt ucznia.
Ma problemy ze znajomo ci pacierza.
Wykazuje poprawny stosunek do religii.
Opanowa elementarne wiadomo ci i umiej tno ci programowe przewidziane dla danego
etapu edukacyjnego; s to wiadomo ci i umiej tno ci bardzo przyst pne, proste
i praktyczne, niezb dne w funkcjonowaniu szkolnym i pozaszkolnym.
Inne mo liwo ci indywidualne ucznia wskazuj ce na ocen dopuszczaj .
6. Ocena NIEDOSTATECZNA
Ucze :
Wykazuje ra cy brak wiadomo ci programowych.
Cechuje si brakiem jedno ci logicznej mi dzy wiadomo ciami.
Prezentuje zupe ny brak rozumienia uogólnie i nieumiej tno wyja niania zjawisk.
Wykazuje zupe ny brak umiej tno ci stosowania wiedzy.
Podczas przekazywania informacji pope nia bardzo liczne b dy.
Cechuje si ra co niepoprawnym stylem wypowiedzi.
Nie wykazuje si znajomo ci pacierza.
Nie posiada zeszytu ucznia lub do cz sto nie przynosi go na lekcj .
Lekcewa y przedmiot.
Opuszcza lekcje religii.
Inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazuj ce na ocen niedostateczn .
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Wszystkie inne ustalenia znajduj si w Wewn trzszkolnym Systemie Oceniania
obowi zuj cym w szkole oraz w zasadach oceniania opracowanych przez Komisj
Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.
W opracowaniu Przedmiotowego systemu oceniania z religii korzystano m.in. z nast puj cej
literatury:
Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Ko cio a katolickiego w Polsce,
Kraków 2001.
Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Ko cio a Katolickiego w Polsce,
Kraków 2010.
Zaproszeni przez Boga. Podr cznik metodyczny dla klasy 4 szko y podstawowej, red. Z. Marek,
Kraków 2002.
Biblioteczka Reformy, MEN o ocenianiu, Warszawa 2000.
Ocena w katechezie, red. S. Kulpaczy ski, Lublin 2001.
J. Szpet, Dydaktyka katechezy, Pozna 1999.
J. Szpet, Wymagania programowe. Jak sprawdza i ocenia na katechezie?, P ock 1996.
M. nie ski, Zarys dydaktyki dialogu, Kraków 1998.
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