
 

Przedmiotowy system oceniania - RELIGIA 
 
 
Przedmiotem oceny z katechezy są: 
 

 Wiadomoś ci i umiejętnoś ci zdobyte przez ucznia w proceśie nauczania. 
 Znajomoś c  pacierza i katechizmu. 
 Prezentowana przez niego pośtawa chrześ cijanina i śtośunek do przedmiotu. 
 Zaangaz owanie ucznia na katechezie oraz w z ycie parafii. 

 
W ocenianiu z religii obowiązują poniższe zasady: 
 

 Podczaś oceniania katecheta uwzględnia moz liwoś ci intelektualne ucznia. 
 Wśzyśtkie oceny śą jawne, obiektywne, wśkazujące na pojawiające śię braki i motywujące do 

poprawy i dalśzej pracy. 
 Sprawdziany oraz teśty śą obowiązkowe. Zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem oraz 

z podanym  zakreśem śprawdzanych umiejętnoś ci i wiadomoś ci. 
 Jez eli uczen  z przyczyn lośowych nie piśał śprawdzianu, teśtu jeśt obowiązany do napiśania 

go w terminie uśtalonym wśpo lnie z katechetą. 
 Kartko wki nie muśzą byc  zapowiadane, makśymalnie z trzech jednośtek lekcyjnych 

bezpoś rednio poprzedzających kartko wkę. 
 W proceśie oceniania obowiązuje śtośowanie zaśady kumulowania wymagan  (ocenę wyz śzą 

otrzymac  moz e uczen , kto ry śpełnia wśzyśtkie wymagania przypiśane ocenom niz śzym). 
 Uczen  ma moz liwoś c  poprawy oceny niedośtatecznej ze śprawdzianu, teśtu w terminie dwo ch 

tygodni (dzieśięc  dni roboczych) od dnia podania informacji o ocenach.    
 W przypadku nieobecnoś ci w śzkole uczen  powinien we właśnym zakreśie uzupełnic  

wiadomoś ci oraz brakujące notatki. 
 Brak pracy domowej uczen  nie moz e tłumaczyc  nieobecnoś cią w śzkole. 
 Brak pracy domowej uczen  powinien uzupełnic  do naśtępnej katechezy. 
 Ześzyt ucznia śprawdzany jeśt raz w śemeśtrze na ocenę pod względem śtarannoś ci, 

śyśtematycznoś ci, śporządzania notatek, eśtetyki. 
  Uczen  ma prawo dwukrotnie w ciągu śemeśtru zgłośic  nie przygotowanie do lekcji: brak 

ześzytu, podręcznika, brak zadania domowego. Nie dotyczy śprawdziano w, kartko wek. Uczen  
zgłaśza ten fakt na początku lekcji (przed modlitwą). 

 Aktywnoś c  podczaś lekcji nagradzana jeśt pluśami. Za trzy zgromadzone pluśy uczen  
otrzymuje śtopien  bardzo dobry. Stopien  bardzo dobry lub celujący moz e uczen  uzyśkac  od 
razu za wyjątkową aktywnoś c . 

 Uczen  powinien otrzymac  w ciągu śemeśtru minimum śześ c  ocen cząśtkowych. 
 Uczen  ma prawo do oceny za prace dodatkowe: ucześtnictwo w konkurśie, przedśtawieniach, 

apelach oraz za zaangaz owanie w duśzpaśterśtwo parafialne. 
 Gdy uczen  ubiega śię o ocenę celującą, bierzemy pod uwagę ro wniez  jego zaangaz owanie 

religijno-śpołeczne poza śzkołą. 
 
Ocenianie 

 Skala śtopni jeśt zgodna z wewnątrzśzkolnym śyśtemem oceniania i wyraz ona w śtopniach 1 
– 6. 

 Przy wyśtawianiu śtopni cząśtkowych  dopuśzcza śię śtośowanie „pluśo w” i „minuśo w” 
z wyjątkiem śtopnia celującego i niedośtatecznego. 
 

W każdym semestrze przewiduje się : 
 2 śprawdziany (karta pracy) 
 2 kartko wki 
 2 prace domowe na ocenę 



 

 ocenę ze znajomoś ci modlitw i prawd katechizmowych 
 ocenę z prowadzenia ześzytu 
 ocenę z aktywnoś ci 
 

Klasyfikacja: 
 Uczen  moz e byc  nieklaśyfikowany z religii, jez eli brak jeśt podśtaw do uśtalenia oceny 

klaśyfikacyjnej z powodu nieobecnoś ci ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej 
połowę czaśu przeznaczonego  na te zajęcia w śzkolnym planie edukacji. 

 Uczen  nieklaśyfikowany z powodu  uśprawiedliwionej nieobecnoś ci moz e zdawac  egzamin 
klaśyfikacyjny. 

Przy wystawieniu oceny śródrocznej i końcowej przyjmuje się następujące zasady: 
 Uczen , kto ry wziął udział w konkurśie i pomyś lnie  ukon czył etap pozaśzkolny (np. 

diecezjalny) moz e otrzymac  ocenę wyz śzą o jeden śtopien . 
 Uśtne uzaśadnienie oceny śemeśtralnej winno naśtąpic  na tydzien  przed klaśyfikacyjną Radą 

Pedagogiczną i zośtac  przedśtawione uczniowi. 
 Informacja o groz ącej ocenie niedośtatecznej z przedmiotu winna byc   przekazana uczniowi i 

jego rodzicom ( prawnym opiekunom) na mieśiąc przed klaśyfikacją. Katecheta przedśtawia 
moz liwoś ci poprawy  oceny poprzez uzupełnienie niezbędnych wiadomoś ci i umiejętnoś ci. 
  

KRYTERIA OCEN Z RELIGII W GIMNAZJUM 
Kryterium Uczeń na ocenę 

 
2 3 4 5 

Ześzyt Prowadził ześzyt 
przedmiotowy 
(piśmo nieśtaranne, 
liczne luki w 
zapiśach  temato w). 
 

Na biez ąco 
prowadził ześzyt 
przedmiotowy 
(ześzyt czytelny, 
braki w zapiśach–
powyz ej 5). 

Na biez ąco i 
eśtetycznie  
prowadził ześzyt 
przedmiotowy 
(ześzyt śtaranny, 
śporadyczne luki 
w zapiśach- do 5 
temato w). 

Ześzyt śtarannie 
prowadzony 
(wśzyśtkie tematy i 
notatki, prace 
domowe). 

Aktywnoś c  Nie brał aktywnego 
udziału w lekcjach, 
ale uczen  
wykonywał prośte 
polecenia katechety. 
 
 

Mało aktywny na 
lekcjach. Pracował z 
tekśtem z ro dłowym 
(wyśzukiwał, 
tłumaczył, 
odczytywał itp.). 

Starał śię byc  
aktywny na 
katechezie, 
chętnie w niej 
ucześtniczył, 
potrafił śkorzyśtac  
ze zdobytej 
wiedzy. 
 

Uczen  jeśt aktywny 
na lekcji, dzielił śię 
śwoją wiedzą, brał 
udział dyśkuśjach, 
wypowiada śię 
rzeczowo 
(analizował, 
dokonywał 
śyntezy). 

Aktywnoś c  
pozalekcyj
na 

Nie bierze udziału 
w z yciu parafii i 
ro z nych formach 
z ycia religijnego. 
Nie wykonuje zadan  
poza lekcjami (np. 
gazetek). 

Niezbyt chętnie 
wykonuje zadania 
poza lekcjami, ale 
nie unika ich 
zupełnie. 
Ucześtniczy w 
rekolekcjach 
śzkolnych. 

 Pilnie i terminowo wykonywał 
powierzone zadania, przejawiał 
duz o właśnej inicjatywy, śam 
zgłaśzał śię do wypełniania 
ro z nych zadan . 

 Przygotował jaśełka lub inną 
uroczyśtoś c  śzkolną,  parafialną 
pod kierunkiem katechety. 

 Był zaangaz owany w z ycie parafii 
(np.: pełnił śłuz bę miniśtrancką, 
ś piewał w ścholii, ucześtniczył w 



 

naboz en śtwach, liturgii Mśzy ś w., 
rekolekcjach, itp.). 

 Wziął udział w konkurśie 
zaproponowanym przez 
katechetę. 

 Brał udział w zajęciach, 
działaniach proponowanych 
przez katechetę, np. wynikających 
z biez ących potrzeb śzkoły, 
parafii, Koś cioła. 

 Wykazał śię znajomoś cią 
wybranych kśiąg Nowego 
Teśtamentu (lektura 
obowiązkowa). 

 
UWAGA: Na ocenę bdb uczen  śpełnia 3 a 
na cel 4 wybrane kryteria. 
 

Wiadomoś 
ci i 
umiejętnoś 
ci 

Opanował treś ci 
najłatwiejśze, 
najczęś ciej 
śtośowane, 
śtanowiące 
podśtawę do dalśzej 
edukacji. 
Nie potrafi 
śamodzielnie 
wyjaś nic  tematu 
bądz  problemu. 
Ma problemy ze 
znajomoś cią 
pacierza  i 
podśtawowych 
prawd 
katechizmowych. 
Pod kierunkiem 
katechety wykonuje  
zadania o 
niewielkim śtopniu 
trudnoś ci. 

Opanował 
podśtawowe treś ci 
najbardziej 
przyśtępne, 
najprośtśze, 
najbardziej 
uniwerśalne, 
niezbędne na 
danym etapie 
kśztałcenia i na 
wyz śzych etapach. 
 Potrafi wyjaś nic  
temat a zdobytą 
wiedzę powiązac  w 
całoś c . 
Wykazuje śię 
podśtawową 
znajomoś cią 
pacierza i prawd 
katechizmowych, 
rozumie je. 
Samodzielnie 
rozwiązuje i 
wykonuje typowe 
zadania o 
niewielkim śtopniu 
trudnoś ci. 
 

Opanował 
więkśzoś c   
wiadomoś ci  
religijnych 
wynikających z 
programu 
nauczania . 
Poprawnie 
śtośował zdobyte 
wiadomoś ci. 
Rozwiązywał 
problemy  
teoretyczne i z 
z ycia wzięte.. 
Wykazał śię dobrą 
znajomoś cią 
pacierza i prawd 
katechizmowych. 
Samodzielnie 
korzyśtał z Piśma 
S więtego na lekcji i 
w domu. 

Prezentował pełny 
zakreś wiadomoś ci 
religijnych 
wynikających z 
programu 
nauczania. 
Zdobyte 
wiadomoś ci 
wykorzyśtywał na 
lekcji, potrafił je 
połączyc  w jedną 
całoś c , śprawnie śię 
nimi pośługiwał. 
Prezentowane 
wiadomoś ci   
wśkazywały na ich 
rozumienie. 
 
Wykazał śię biegłą 
znajomoś cią 
pacierza i prawd 
katechizmowych. 
Samodzielnie 
korzyśtał z ro z nych 
z ro deł informacji 
(np. praśy, 
katolickich śtron 
internetowych). 
 



 

Pośtawa 
chrześ cijan 
śka 

Wykazuje choc by 
minimalne 
zaintereśowanie 
przedmiotem i 
gotowoś c  
wśpo łpracy z 
katechetą i w 
grupie. 
Bardzo częśto jeśt 
nieprzygotowany 
do zajęc , ma 
lekcewaz ący 
śtośunek do 
przedmiotu i wiary. 
 

Opuś cił pojedyncze 
katechezy  bez 
uśprawiedliwienia 
(makśymalnie 5). 
Prezentuje 
przeciętną pilnoś c  
na katechezie. 
Nie uz ywa 
pozdrowien  
chrześ cijan śkich w 
śzkole i poza nią. 
Zdarza mu śię, z e 
jeśt 
nieprzygotowany 
do katechezy. 
 

Nie zaniedbuje 
ucześtnictwa w 
katechezie. 
Jego pośtawa jako 
ucznia i 
chrześ cijanina nie 
budzi zaśtrzez en . 
Z reguły jeśt 
przygotowany do 
katechezy. 

Nie opuśzcza 
katechezy bez 
uśprawiedliwienia. 
Jego pośtawa 
chrześ cijan śka nie 
budzi abśolutnie 
z adnych zaśtrzez en . 
Zachowuje 
śzacunek dla „ 
ś więtych” 
przedmioto w, 
miejśc, znako w 
religijnych. 
Zawśze jeśt 
przygotowany do 
zajęc . 
Jego pośtawa wobec 
innych jeśt 
wzorowa. 
Jeśt pilny, 
śyśtematyczny, 
zaintereśowany 
przedmiotem. 
Zawśze bardzo 
chętnie i two rczo 
podejmuje śię  
zadan  w z yciu 
liturgicznym 
Koś cioła 
Poznawane prawdy 
śtośuje w z yciu. 
Wśzechśtronnie 
dba o rozwo j śwojej 
ośobowoś ci i 
podejmuje zadania 
apośtolśkie. 
 

 
UWAGA: Ocenę niedostateczną 
otrzymuje uczen , kto ry nie 
śpełnia kryterio w  uśtalonych dla 
oceny dopuśzczającej. 
 

 


