
 

PRZEDMIOTOWE  ZASADY  OCENIANIA 
R  e  l  i  g  i  a 

 
Przy ustalaniu ocen z religii na poziomie kl. IV, V i VIII SP bierze się pod uwagę: 

 

1. wiedzę zdobytą w procesie katechizacji 
2. umiejętności teoretyczne i praktyczne 
3. postawę ucznia (dotyczącą przedmiotu i Podmiotu  nauczania). 

 

Ocenę  CELUJĄCĄ  otrzymuje uczeń, który: 
1. Zna i rozumie zakres „małego katechizmu” 
2. W pełni opanował zakres wiedzy programowej danej klasy 
3. Prowadzi zeszyt wzorowo (100% tematów) 
4. Samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia 
5. Biegle korzysta z Pisma świętego i innych pomocy dydaktycznych 
6. Bierze aktywny udział w lekcji 
7. Daje świadectwo chrześcijańskiego życia poprzez zaangażowanie, pilność i sumienność 

                ORAZ: 
a. osiąga sukcesy w konkursach o charakterze religijnym (wiedza, poezja, śpiew, jasełka 

...) 
    LUB: 

b. w sposób aktywny uczestniczy w życiu liturgicznym parafii 
          LUB: 
c. ubogaca lekcję zdobytymi  przez siebie wiadomościami 
 

                              LUB: 
d. angażuje się w przygotowanie materiałów dekoracyjnych do gazetki szkolnej czy 

parafialnej,               wystroju sali lekcyjnej  itp. 
 

Ocenę  BARDZO  DOBRĄ  otrzymuje uczeń, który: 
1. Zna i rozumie zakres „małego katechizmu” 
2. W pełni opanował zakres wiedzy programowej danej klasy 
3. Prowadzi zeszyt starannie (100% tematów) 
4. Biegle korzysta z Pisma świętego i innych pomocy dydaktycznych 
5. Bierze aktywny udział w lekcji 
6. Daje świadectwo chrześcijańskiego życia poprzez aktywność, pilność i sumienność 

 

Ocenę  DOBRĄ  otrzymuje uczeń, który: 
1. Zna i rozumie zakres „małego katechizmu” 
2    Nie opanował w pełni zakresu wiedzy programowej danej klasy 
3.   Prowadzi zeszyt (co najmniej 90% tematów) 
4.   Potrafi korzystać z  Pisma świętego i innych pomocy dydaktycznych 
5.   Zadowalająco daje świadectwo chrześcijańskiego życia  

 

 Ocenę  DOSTATECZNĄ   otrzymuje uczeń, który: 
1. Zna zakres „małego katechizmu” 
2. Na poziomie podstawowym opanował zakres wiedzy programowej danej klasy 
3. Prowadzi zeszyt (jest niekompletny – co najmniej 75% tematów) 
4. Zadowalająco potrafi korzystać z Pisma świętego i innych pomocy dydaktycznych 
5. Ma trudności w dawaniu świadectwa chrześcijańskiego życia  

 

Ocenę  DOPUSZCZAJĄCĄ   otrzymuje uczeń, który: 
1. W stopniu zadowalającym zna zakres „małego katechizmu” 
2. Ma poważne lecz przezwyciężalne braki w zakresie wiedzy programowej danej klasy 
3. Prowadzi zeszyt (jest niekompletny – mniej niż 50% tematów) 
4. Ma trudności w  korzystaniu z Pisma świętego i innych pomocy dydaktycznych 
5. Ma poważne trudności w dawaniu świadectwa chrześcijańskiego życia  
 

Ocenę  NIEDOSTATECZNĄ  otrzymuje uczeń, który: 
1. Nie zna zakresu „małego katechizmu” 



2. Nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności objętych programem 
nauczania 

3. Nie prowadzi zeszytu 
4. Nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności 
5. Swoją postawą daje antyświadectwo religijnego życia 
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