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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z  RELIGII 

ORAZ KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

W KLASACH I - III 

ZESPOŁU SZKOLNO -  PRZEDSZKOLNEGO 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ   IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W HALINOWIE 

 

     Ocena nie jest na religii elementem zasadniczym, ponieważ jest podporządkowana celowi katechezy - 

przybliżeniu do Chrystusa. Musi być sprawiedliwa, pobudzająca uczniów do aktywności i twórczej pracy. 

 

     Przedmiotowe Zasady Oceniania z katechezy są zgodne z programu nauczania religii zatwierdzonego 

przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, z Rozporządzeniem MEN z dnia 

30 kwietnia 2007r. oraz z WZO w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. 

 

OGÓLNE  KRYTERIA OCENIANIA  Z  RELIGII W  I  ETAPIE  EDUKACYJNYM 

 

Zasady wystawiania oceny semestralnej lub rocznej 

1. Podstawą do wystawienia takiej oceny są oceny cząstkowe skupione w następujących grupach: 

a) Prace pisemne, odpowiedzi ustne (wiadomości bieżące), 

b) Pacierz - modlitwy, katechizm – pojęcia, 

c) Sprawdziany (klasa II i III), 

d) Kartkówki (klasa III), 

e) Zeszyt przedmiotowy (klasa III) i podręcznik – karty zadań (klasa I, II i III), 

f) Prace domowe, 

g) Aktywność na lekcji „+” i „-„ 

h) Prace dodatkowe, aktywność (konkursy, udział w różnych akcjach i imprezach szkolnych). 

2. Oceny bieżące oraz  śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z religii ustala się wg następującej skali 

oraz wg następujących kryteriów ogólnych:  

a) Stopień celujący – uczeń posiada wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania 

dla danego poziomu w 100%,  samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia,  

osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.   

b) Stopień bardzo dobry - uczeń opanował zakres wiadomości i umiejętności przewidziane prog 

ramem Oceny bieżące oraz  śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z religii ustala się wg skali  

nauczania w przedziale 90 - 99%.  

c) Stopień dobry - otrzymuje uczeń opanował zakres wiadomości i umiejętności przewidziane 

programem nauczania w przedziale 75 - 89%. 

d) Stopień dostateczny – uczeń opanował zakres wiadomości i umiejętności przewidziane 

programem nauczania w przedziale 50 - 74%. 
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e) Stopień dopuszczający -  uczeń opanował zakres wiadomości i umiejętności przewidziane 

programem nauczania w przedziale 30 - 49%. 

f) Stopień niedostateczny – uczeń opanował zakres wiadomości i umiejętności przewidziane 

programem nauczania poniżej 30%. 

3. Roczna ocena klasyfikacyjna  uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z 

zakresu wymagań określonych w Podstawie Programowej Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce. 

4.  Oceny bieżące mogą być z plusem i minusem, oprócz oceny celującej, bo jest oceną całościową.  

5. Oceny klasyfikacyjne nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.  

6. Oceny bieżące dotyczą:  

a) wiadomości i umiejętności ucznia (przedmiotowych i kluczowych),  

b) zaangażowania, wysiłku, samodzielności, systematyczności, przygotowania do zajęć,  

c) zaobserwowanych postępów, 

d)  edukacji artystycznej. 

7. Oceny cząstkowe są wpisywane do dziennika elektronicznego na bieżąco, w sposób czytelny 

i przejrzysty, z którego wynika, czego dana ocena dotyczy. 

8. W okresie ferii zimowych i przerw świątecznych nie są zadawane prace domowe. 

9. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).  

10.  Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne 

prace kontrolne są udostępniane uczniom – podczas lekcji lub w czasie przerwy, a rodzicom 

(prawnym opiekunom) – w czasie konsultacji z nauczycielem przedmiotu na terenie szkoły.   

11. Bieżące sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych ucznia odbywa się najczęściej poprzez:  

a) sprawdziany (prace klasowe, testy) – obejmujące większy zakres materiału i przewidziane na czas  

co najmniej jednej godziny lekcyjnej,  

b) kartkówki – materiał co najwyżej z 3 ostatnich lekcji i przewidziane na czas 10 – 20 minut,  

c) odpowiedzi ustne,  

d) ćwiczenia ustne, pisemne i praktyczne,  

e) zadania domowe,  

f) projekty, prace plastyczne, udział w konkursach i akcjach katechetycznych itp. 

12. W pracach klasowych, testach, sprawdzianach, odpowiedziach ustnych stosuje się następujące 

kryteria procentowe:  

100% - celujący (wspaniale) 

99% - 90% - bardzo dobry (bardzo dobrze) 

89% - 75% - dobry (dobrze)  

74% - 50% - dostateczny (poprawnie) 

49% - 30% - dopuszczający (pracuj więcej) 

29% - 00% - niedostateczny (słabo) 
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13. Uczeń, który nie pisał pracy klasowej z całą klasą, ma obowiązek przystąpić do sprawdzianu:  

a) na następnych zajęciach lekcyjnych lub w innym wyznaczonym przez nauczyciela terminie – 

w przypadku nieobecności jednodniowej (usprawiedliwionej lub nie)  

b) w  uzgodnionym z nauczycielem terminie w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły - w przypadku 

dłuższej nieobecności.  

16. Nieprzystąpienie ucznia do sprawdzianu w wyznaczonym terminie bez usprawiedliwionej przyczyny 

traktowane jest na równi z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

17. W uzasadnionych przypadkach (np. długotrwała choroba), na prośbę ucznia, nauczyciel może 

przedłużyć termin przystąpienia do sprawdzianu lub zwolnić ucznia z obowiązku pisania kartkówki. 

18. Uczeń ma prawo do jednorazowej  poprawy oceny niedostatecznej  z pracy klasowej w ciągu 2 

tygodni od ogłoszenia wyników sprawdzianu, w terminie i formie uzgodnionych z nauczycielem.  Ocenę 

zapisuje  się obok oceny poprzedniej (z wyjątkiem oceny niedostatecznej).  

19. Uczeń może uzyskać drugą ocenę z pracy klasowej w ciągu 2 tygodni od ogłoszenia wyników, w 

terminie uzgodnionym z nauczycielem. Każda ocena  zostanie wpisana do dziennika.  

20. W przypadku stwierdzenia pracy niesamodzielnej - nauczyciel przerywa uczniowi rozwiązywanie 

sprawdzianu i sprawdza tylko część wykonaną samodzielnie;   

21. Na prośbę ucznia i jego rodziców nauczyciel może wyrazić zgodę na poprawienie oceny bieżącej. 

22. Kartkówki nie podlegają poprawie. 

23. Uczeń ma prawo zgłoszenia nieprzygotowania do zajęć lekcyjnych bez uzasadnienia z powodu:  

- braku pracy domowej, 

- nieprzygotowania do odpowiedzi ustnej lub niezapowiedzianej kartkówki, 

- braku podręcznika, ćwiczeń, zeszytu (klasa III) itp. - dwukrotnie w ciągu semestru, ponieważ religia 

jest przedmiotem, który odbywa się 2 razy w ciągu tygodnia. 

24. Za każde następne nieprzygotowanie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

25. Ocena za nieprzygotowanie może ulec poprawie, jeżeli uczeń nadrobi wcześniej uczynione braki. 

26. Zgłoszenie nieprzygotowania nie przysługuje,  gdy zapowiedziano sprawdzian lub kartkówkę. 

27. Nieprzygotowanie ucznia, który reprezentował szkołę (w konkursach, zawodach sportowych) jest 

usprawiedliwiane na prośbę i w terminie określonym przez nauczyciela-opiekuna.  

28. Uczeń ma prawo zgłoszenia nieprzygotowania i jest zwolniony z pisania sprawdzianów, kartkówek i 

odpowiedzi ustnej, w okresie 3 dni po nieobecności usprawiedliwionej, trwającej co najmniej 3 dni.  

29. Uczeń może otrzymać „-„ w trakcie zajęć lekcyjnych: a) za pracę na lekcji, gdy nie pracuje z 

materiałem wskazanym przez nauczyciela; b) uczeń może uzyskać maksymalnie trzy minusy, a za 

każdy następny brak pracy na lekcji otrzymuje ocenę niedostateczną. 

30. Uczeń może także otrzymać za pracę na lekcji „+” (plus),  5 plusów równa się 6. Plusy są wpisywane 

na oddzielnej papierowej liście uczniów po każdych zajęciach. Na koniec semestru są sumowane i 

po odpowiednim przeliczeniu zmieniane na ocenę i wpisywane do dziennika elektronicznego. 
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31. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela zgodnie z 

terminem ustalonym w Statucie Szkoły. 

32. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień. 

 

Wymagania edukacyjne dla I etapu edukacji: w oparciu o Program Nauczania Religii Nr AZ-1-01/ 20 

na poziomie klasy I uczeń: 

1.  wie / umie: 

• zna religijne znaczenie krzyża; 

• wie, że kościół jest miejscem spotkania z Bogiem i miejscem modlitwy; 

• z ufnością formułuje proste modlitwy prośby, uwielbienia, dziękczynienia i przebłagania; 

• wie,  dlaczego Pismo Święte jest najważniejszą księgą na świecie; 

• wyrażać podziw, wdzięczność i uwielbienie wobec Boga w Trójcy Świętej Jedynego, który 

stworzył piękny świat i obdarza ludzi życiem wiecznym; 

• umie posługiwać się tekstem modlitwy Pańskiej w codziennym życiu, wierząc w Jezusa, który 

objawia Boga Ojca; 

• wie, że Święta Rodzina jest przykładem życia dla naszych rodzin; 

• wie, czym jest chrzest święty w życiu człowieka i zna symbolikę wody i chrzcielnicy, 

• umie radośnie oczekiwać oraz właściwie przygotować się na spotkanie z Jezusem Chrystusem 

obecnym w Najświętszym Sakramencie i sakramencie pojednania; 

• zna religijne znaczenie określonych w programie znaków i symboli liturgicznych; 

• zna wydarzenia z życia Jezusa, który zwraca się do Boga jako Ojca; 

• wie, co oznaczają słowa „ przepraszam”, „żałuję” , „chcę się poprawić”; 

• wie, że wiarę w Boga wyrażamy używając pozdrowień chrześcijańskich; 

• wie, że przez zły czyn oddalamy się od Jezusa (co to jest sumienie); 

• wie, że Jezus przebacza grzechy; 

• wie, dlaczego czekamy na Jezusa oraz, że cisza jest wyrazem oczekiwania; 

• wie, że Maryja jest naszą Matką i można się do Niej zwracać z różnymi sprawami; 

• zna biblijne sceny związane z Maryją; 

• wie kim jest  „święty” i zna przykłady świętych, którzy w życiem wypełniali wolę Jezusa. 

 

2. potrafi: 

• z odpowiednim zrozumieniem wykonać znak krzyża; 

• godnie zachować się w miejscach świętych; 

• szanować osoby wprowadzające go w wiarę Kościoła; 

• powtórzyć dialogi stosowane w liturgii słowa; 



str. 5 
 

• wyjaśnić znaczenie modlitwy prośby do Jezusa i świętych oraz odpowiadające jej postawy ciała; 

• wyjaśnić gesty i słowa wyrażające obecność zmartwychwstałego Jezusa w Kościele; 

• określić przymioty Boga Ojca w świetle Modlitwy Pańskiej; 

• formułować proste modlitwy wyrażające  podziw, wdzięczność i uwielbienie Boga; 

• wymienić sakramentalne sposoby obecności zmartwychwstałego Pana;  

• użyć słów wyrażających oczekiwanie; 

• zna wybrane modlitwy, piosenki i pieśni. 

 

Na poziomie klasy II uczeń: 

1.  umie/wie: 

• w jaki sposób Bóg przemawia do ludzi, 

• czym jest sumienie i grzech, zna grzechy główne i zna naukę Jezusa o Bożym przebaczeniu, 

• ufnie powierzyć swoje grzechy i słabości Jezusowi Chrystusowi, 

• prosić o przebaczenie Boga i ludzi oraz szczerze dziękować za nie, 

• jakie są warunki owocnego korzystania z sakramentu pokuty, 

• wyjaśnić podstawowe znaczenie Eucharystii, 

• wzbudzać proste akty wyrażające wiarę w obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, 

• rozwijać w sobie przyjaźń z Jezusem Chrystusem oraz prowadzić życie zgodne z Ewangelią,  

•  że Biblia-święta księga jest listem kochającego Ojca do ludzi, 

• aktywnie uczestniczyć w nabożeństwach (Różaniec, Droga Krzyżowa) 

 

2 zna/potrafi: 

• wydarzenia z życia Jezusa, 

• różne sposoby porozumiewania się Boga z ludźmi oraz obecności Chrystusa w Kościele, 

• osoby biblijne, w których życiu widoczne jest wsłuchiwanie się w słowo Boże i odpowiadanie na nie, 

• związek zachodzący między nauczaniem Jezusa i czynionymi przez Niego znakami, a ustanowioną 

przez Niego Eucharystią oraz udzielanym przez Kościół sakramentem pokuty, 

• warunki spotykania się ze zmartwychwstałym Chrystusem w sakramencie pokuty i w Eucharystii, 

• formuły liturgiczne umożliwiające udział w Eucharystii oraz korzystanie z pojednania z Bogiem i 

Kościołem w sakramencie pokuty, 

• znaczenie ustanowionych przez Jezusa znaków sakramentalnych, 

• wybrane perykopy biblijne, słowa Jezusa, pieśni liturgiczne, modlitwy i krótkie formuły wiary 

pomagające w interioryzacji  treści nauczania katechetycznego. 
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Na poziomie klasy trzeciej uczeń: 

1. wie/ umie: 

• że Jezus zaprasza wszystkich na Eucharystię, 

• jak należy przygotować się do udziału we Mszy świętej, 

• wymienia  warunki sakramentu pokuty i zna formę spowiedzi, 

•  że w liturgii słowa sam Jezus Chrystus rozmawia ze zgromadzonymi i wyjaśnia im Pisma, a 

Eucharystia jest najważniejszym tekstem biblijnym, 

•  wymienia podstawowe dary przynoszone do ołtarza, 

• wie o potrzebie ofiarowania siebie podczas procesji z darami, 

•  opowiada o działaniu Ducha Świętego podczas Eucharystii, 

• że zmartwychwstały Jezus jest obecny podczas każdej Mszy św. pod postacią Chleba i Wina, 

•  opowiada o wydarzeniach podczas Ostatniej Wieczerzy, 

•  że Eucharystia jest sakramentalnym uobecnieniem ofiary Chrystusa i Kościoła, 

• wie o znaczeniu ofiarowania siebie Ojcu razem z Jezusem w czasie Eucharystii, 

• wie na czym polega pełne, godne i owocne uczestnictwo w Uczcie Eucharystycznej, 

• co to znaczy, że Jezus karmi nas swoim Ciałem, 

•  że należy modlić się przed i po przyjęciu Komunii Świętej 

 

2. potrafi/zna 

•  różne formy modlitwy i formułuje modlitwę uwielbienia, dziękczynienia, prośby i przebłagania, 

• wskazuje przykłady modlitwy w Biblii, 

•  przykazania Boże, wyjaśnia ich treść i wie czym są dla nas, 

• części Mszy Świętej i znaczenie gestów obrzędów, postaw, pozdrowień występujących w 

poszczególnych częściach Mszy Świętej, 

•  strukturę Liturgii Słowa i Eucharystii, 

• potrafi wyjaśnić znaczenie i wartość wspólnego posiłku, 

• potrafi wymienić sytuacje, w których otrzymuje błogosławieństwo od rodziców, opiekunów, 

dziadków, 

• wskazać jak dzielić się wiarą w swoim otoczeniu, 

•   wybrane modlitwy, pieśni i pojęcia (katechizm) 

 


