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    Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii w szkole dotyczy tylko uczniów, 

których rodzice złożyli oświadczenie o woli uczestniczenia w nauczaniu religii 

rzymskokatolickiej.   

Cele oceniania 

Ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia ma na celu: 

1. Systematyczne informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych 

oraz postępach w tym zakresie; 

2. Udzielanie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju; 

3.  Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce; 

4. Dostarczanie rodzicom ( prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o 

postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

 

Nauczyciele religii na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz 

ich rodziców [opiekunów prawnych] o: 

 1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen 

śródrocznych i rocznych z religii, wynikających z realizowanego przez siebie 

programu nauczania; 

 2) sposobu sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;  

3) warunkach i trybie uzyskania z religii oceny rocznej ; 

 4) oceny z religii są jawne dla ucznia i jego rodziców [prawnych opiekunów]; 

       5) na wniosek ucznia lub jego rodziców [opiekunów prawnych] nauczyciel religii      

uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły; 

 6) na wniosek ucznia lub jego rodziców [opiekunów prawnych] sprawdzone i 

ocenione pisemne prace kontrolne oraz ich dokumentacja dotycząca oceniania 

ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodziców [opiekunów 

prawnych].  

  Ocenianie to nie jednorazowy akt rozliczenia ucznia, ale stały element procesu 

dydaktyczno-wychowawczego. Integralna część codziennej pracy w szkole. 

Zadaniem jest ocenianie osiągnięć, wspieranie rozwoju intelektualnego i 

osobowościowego, wskazanie mocnych i słabych stron.  

 



PRZEDMIOT OCENIANIA NA LEKCJI RELIGII 

     Ocenianie na lekcji religii nie ogranicza się jedynie do kontrolowania stanu wiedzy. Celem 

katechezy jest Komunia z Jezusem Chrystusem, wyrażająca się w realizacji celów 

szczegółowych, wzbudzanie, rozwijanie i umacnianie wiary realizowane na płaszczyźnie 

trzech podstawowych funkcji: nauczania, wychowania i wtajemniczenia. Kontrola wyników 

katechezy winna zatem być tak zorganizowana, by mógł się ujawnić postęp w życiu 

duchowym katechizowanych.  Ocenianiu nie podlegają praktyki religijne. Oceniając życie 

sakramentalne ucznia, możemy sprawić, że będzie on uczestniczył w liturgii tylko i wyłącznie 

dla oceny, i tylko tak długo, dopóki jego praktyki będą kontrolowane przez katechetę. Dzieci, 

które nie z przymusu, ale z własnej woli biorą udział w liturgii Kościoła, otrzymując za to 

nagrodę w postaci oceny czy punktów, mogą stracić z oczu największy dar, jakim jest sam 

Jezus. Należy natomiast uczyć samooceny tego wymiaru życia poprzez rachunek sumienia i 

osobistą refleksję. Życie religijne jest przedmiotem osądu sumienia dokonywanego wobec 

Boga.  

  Ocena z Religi  jest sformułowana zgodnie z jej podstawowymi cechami, do których należą:  

1) obiektywność − zastosowanie jednolitych norm i kryteriów;  

2) jawność − podawanie na bieżąco wyników pracy ucznia wpływa na budowanie 

wzajemnego zaufania;  

3) instruktywność − wskazanie na osiągnięte cele czy występujące braki; 

 4) motywacja − mobilizuje do dalszej pracy. Obiektywne ocenianie wymaga od nauczyciela 

religii wykorzystania różnorodnych środków informacji o uczniu, jego uwarunkowaniach i 

osiągnięciach.  

 Wiedzę religijną, jak każdą inną, można zmierzyć i oceniać. Jest to jednak niemożliwe w 

odniesieniu do wiary, gdyż jest ona osobistą relacją pomiędzy Panem Bogiem i 

człowiekiem. 

                             
                                                Kryteria zakresu i jakości wiedzy 
 

Poziom w 
Stopniach 

Wiedza znacznie przekraczająca poziom i program, treści powiązane w 
systematyczny układ. 

       6 

Wyczerpujący zakres wiedzy określony programem, wiadomości powiązane w 
logiczną całość. 

       5 

Wiadomości określone programem na poziomie przekraczającym wymagania 
minimum programowego 

       4 

Wiadomości podstawowe        3 

Brak w opanowaniu podstawowego materiału, minimalne, luźno zestawione 
wiadomości. 

       2 

Braki w podstawowych wiadomościach.        1 



 UMIEJĘTNOŚCI 

 Drugim kryterium oceny z religii są umiejętności. Przez umiejętności rozumie się  zdolność 

zastosowania wiedzy. 

  
                                                  Kryterium umiejętności  
 

Poziom w 
stopniach 

Umiejętności znacznie wykraczające poza program; uczeń samodzielnie i 
twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz biegle posługuje się zdobytymi 
wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, 
proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza 
program 

  6 

Pełny zakres umiejętności określonych programem; uczeń sprawnie posługuje 
się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i 
praktyczne objęte programem, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do 
rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach 

  5 

Poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe 
zadania teoretyczne lub praktyczne 

  4 

Umiejętności określone programem; uczeń nie przekracza wymagań zawartych 
w minimum programowym oraz rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania 
teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności 

  3 

Uczeń rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim 
stopniu trudności. 

   2 

Uczeń nie opanował umiejętności określonych minimum programowym oraz nie 
jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu 
trudności 

   1 

    

Trzeci element składowy kryterium oceny można określić jako zaangażowanie. Składają się 

na nie: aktywność, pilność i sumienność 

 1) Aktywność określana jest jako zdolność działań, inicjatywa, czynne uczestnictwo. 

 2) Pilność definiowana bywa jako rzetelność, gorliwość w działaniu, solidność, staranność. 

 3) Sumienność to wykonywanie swoich obowiązków dokładnie, skrupulatnie. 

       
                                                 Kryterium zaangażowania 

Poziom w 
 
stopniach 

Uczeń wyróżnia się aktywnością, twórczo rozwija uzdolnienia, dba o formację 
religijną, z zaangażowaniem wypełnia obowiązki; pilny, gorliwy 

      6 

Uczeń aktywny, dba o formację religijną; sumiennie wypełnia obowiązki; pilny, 
rzetelnie wykonuje powierzone mu zadania. 

      5 

 Uczeń aktywny; wypełnia powierzone mu zadania; wymaga kontroli pod 
względem pilności, starannie wypełnia obowiązki 

      4 

 Brak większego zainteresowania i zaangażowania; uczeń zaniedbuje obowiązki.       3 



Niechętny udział w procesie katechetycznym; brak zaangażowania, działanie 
niedbałe. 

      2 

 Całkowity brak zainteresowania; lekceważący stosunek do przedmiotu i 
obowiązków. 

      1 

 

Język - słownictwo 

                               
                                                          Kryterium języka 

Poziom w 
 
stopniach 

Język poprawny, znajomość terminologii właściwej dla poziomu edukacyjnego, 
swoboda w posługiwaniu się pojęciami wchodzącymi w zakres materiału 
kształcenia. 
 

    6 

Język poprawny, znajomość terminologii właściwej dla poziomu edukacyjnego. 
 

     5 

Usterki stylistyczne; uczeń potrafi samodzielnie posługiwać się terminami 
naukowymi. 
 

     4 

Prawdy są przekazywane za pomocą języka potocznego. 
 

     3 

Uczeń ma trudności z przekazem słownym. 
 

     2 

Rażąco nieporadny sposób wysławiania się. 
 

     1 

 

 ZESTAWIENIE KRYTERIÓW OCEN  

   Ocena winna zawierać w sobie wszystkie wspomniane wyznaczniki: kryterium zakresu i 

jakości wiedzy, kryterium umiejętności oraz zaangażowania i kryterium języka. Zsumowanie 

uzyskanych ocen cząstkowych pozwala ustalić stopień wyrażony odpowiednią notą.  

 

Ocena Ilość punktów 

Celująca 21-24 

Bardzo dobra 20-21 

Dobra 17-19 

Dostateczna 13-16 

Dopuszczająca 11-12 

Niedostateczna 10 i poniżej 

 

    Wymagania dla uczniów ze wskazaniami PPP ustala się indywidualnie w zależności od 

wskazówek i zaleceń przekazanych przez poradnie. 



                                                                Ważenie ocen 

   W ocenianiu  uczniów uwzględnia się ważenie ocen - różnicowanie trudności wykonach 

zadań i stopień samodzielności. Zakłada się możliwość zmiany wagi za poszczególne zadanie 

według  uznania nauczyciela. Średnia ważonych ocen stanowi podstawę do wystawienia 

oceny semestralnej i końcowo rocznej.  

 

Typ  pracy Waga 

Odpowiedź ustna 2 

Zeszyt 3 

Kartkówka 2 

Sprawdzian 4 

Zadanie domowe 1 

Aktywność 2 

 

   Przedmiotem kontroli i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia są: odpowiedzi ustne i 

pisemne, zadania domowe, sprawdziany, prowadzenie zeszytu oraz aktywność na lekcji. Przy 

ocenianiu przedmiotowym  stosuje się ogólne kryteria z uwzględnieniem indywidualnych 

możliwości ucznia. 

   Przy wystawianiu ocen semestralnych i końcowo rocznych uwzględnia się poniższe średnie: 

1-1,69         niedostateczny 

1,70-2,69   dopuszczający 

2,70-3,69   dostateczny 

3,70-4,69   dobry 

4,70-5,69   bardzo dobry 

5,70-6,0        celujący 

 

 


