
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW NA LEKCJI RELIGII 
KLASY IV-VI 

 
Na stopień z katechezy nie mają wpływu praktyki religijne. Stopień szkolny 
odnosi się tylko do szkoły. Zatem: uczeń zostaje oceniony za 
wiadomości,gorliwość w zdobywaniu wiedzy. Wiadomości oceniane są poprzez: 
 

• Prace klasowe – zapowiedziane z co najmniej tygodniowym 
wyprzedzeniem, obejmujące cały omówiony dział zgodnie z rozkładem 
materiału, poprzedzone lekcją powtórzeniową. Czas trwania 45 minut. 

• Sprawdziany – zapowiedziane z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, 
obejmują jedno zagadnienie tematyczne (3 lekcje). Czas trwania max. 20 
minut. 

• Kartkówki – zapowiedziane lub niezapowiedziane, sprawdzają opanowanie 
i rozumienie wiadomości bieżących z ostatniej lekcji lub z zrealizowanego 
tematu. Czas trwania max. 10 minut.  

• Odpowiedzi ustne- rozmowa z uczniem na tematy z trzech ostatnich lekcji, 
• Prace domowe 
• Aktywność- udział w inscenizacjach, konkursach, wykonywanie gazetek 

klasowych, oprawa liturgiczna Mszy św., aktywność na lekcji, udział w 
życiu małych grup formacyjnych (żywy różaniec, oaza, ministranci schola 
itp.) 
 

Przy ustalaniu oceny semestralnej najważniejsze są oceny z prac klasowych, 
następnie ze sprawdzianów ,kartkówek, prac domowych, aktywności na lekcji. 
Ocena semestralna ucznia nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Przy 
wystawianiu takiej oceny brane będą pod uwagę również: wysiłek włożony w 
zdobywanie wiedzy, zrozumienie danej partii materiału, postępy w uczeniu się, 
aktywność na lekcji, stosunek do przedmiotu i nauczyciela. 
 
Uczeń ma obowiązek rzetelnego przygotowania się do lekcji religii co oznacza:  
- systematyczne odrabianie prac domowych; 
- posiadanie zeszytu przedmiotowego i katechizmu 
Dopuszcza się zgłoszenie nieprzygotowania do lekcji raz w semestrze, każde 
następne nieprzygotowanie jest równoważne ocenie niedostatecznej. 
Nieprzygotowanie uczeń zgłasza nauczycielowi na początku lekcji. Nie zwalnia 
ono z pisania zapowiedzianej wcześniej pracy klasowej, sprawdzianu czy 
kartkówki. 
Niezgłoszone nieprzygotowanie lub brak pracy domowej skutkuje otrzymaniem 
oceny niedostatecznej. 
 
Uczeń nieobecny 1 dzień w szkole ma obowiązek przyjść na następną lekcję 
przygotowany.Po dłuższej nieobecności może przyjść do szkoły nieprzygotowany, 
jednak zobowiązany jest jak najszybciej uzupełnić braki. 
Prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe. W przypadku nieobecności ucznia 
jest on zobowiązany do napisania tych prac w terminie dwóch tygodni od 
powrotu do szkoły.  
Ocenę niedostateczną z pracy klasowej uczeń ma prawo poprawić. Uczeń ma 
prawo poprawić oceny: dopuszczającą, dostateczną i dobrą  z pracy klasowej                 
w terminie ustalonym z nauczycielem nie przekraczającym miesiąca. 
Ocena roczna jest średnią ocen semestralnych. 



Godziny wyznaczone w planie lekcyjnym na poprawę prac klasowych nie są 
jedynym obowiązującym terminem poprawy. Dopuszcza się indywidualne 
ustalanie popraw przez nauczyciela i ucznia w dogodnym dla nich terminie. 
 
Wszystkie prace sprawdzające oceniane są w skali 1-6 według następujących 

kryteriów:  

Ocena Procenty 
6 100 
6- 98-99,9 
5+ 95-97,9 
5 90-94,9 
5- 85-89,9 
4+ 80-84,9 
4 75-79,9 
4- 70-74,9 
3+ 65-69,9 
3 55-64,9 
3- 45-54,9 
2+ 40-44,9 
2 30-39,9 
2- 25-29,9 
1+ 23-24,9 
1 0-22,9 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 


