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Przedmiotowy System Oceniania w SP 77 
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I. Główne założenia PSO 

Przedmiot oceny z religii zawiera kryteria poznawcze, kształcące i wychowawcze. 
W wartościowaniu oceny z religii nauczyciel uzupełnia dydaktyczny zakres oceny wymiarem 
duszpasterskim, czyli ideałem życia chrześcijańskiego.  
 

II. Obszary aktywności podlegające ocenie 

W ramach przedmiotu religia ocenie podlegają: 

- przyrost umiejętności i wiedzy ucznia  

- wkład pracy ucznia i jego zaangażowanie 

- przejmowanie własnej inicjatywy 

- umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej 

Kontrola i ocena z religii nie dotyczy wyłącznie sprawdzenia wiadomości i umiejętności 
ucznia, ale również jego aktywności, wytrwałości i pracowitości. 
Ocenianiu nie podlegają praktyki religijne ucznia. 
 

III. Wymagania na poszczególne oceny z uwzględnieniem poziomu 

wiadomości i umiejętności 

Ocena celująca:  

- uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej. 
- posiada inne osiągnięcia indywidualne promujące oceną celującą. 

  
Ocena bardzo dobra: 

- uczeń spełnia wymagania w zakresie oceny dobrej. 
- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony poziomem nauczania 

religii. 
- opanował znajomość „małego katechizmu” i modlitw. 
- wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe. 
- wyróżnia się aktywnością na tle grupy katechetycznej. 
- jest pilny, systematyczny i zainteresowany przedmiotem. 
- zachowuje szacunek do czasu modlitwy, słuchania słowa bożego i znaków 

religijnych, a jego postawa moralna nie budzi wątpliwości. 
 
Ocena dobra: 

- uczeń spełnia wymagania w zakresie oceny dostatecznej. 
- opanował wiedzę religijną w swoim zakresie edukacyjnym na poziomie 

dobrym. 
- wykazuje się dobrą znajomością „małego katechizmu” i modlitw. 
- w zeszycie/kartach pracy posiada wszystkie notatki i zadania domowe. 
- systematycznie uczestniczy w katechezie i jest zainteresowany przedmiotem. 
- stara się być aktywny podczas lekcji. 
- wykazuje się dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości. 
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 Ocena dostateczna 

- uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny dopuszczającej. 
- uczeń opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości i umiejętności 

umożliwiające zdobywanie dalszej wiedzy. 
- wykazuje się dostateczną znajomością „małego katechizmu”. 
- w zeszycie/kartach pracy ucznia występują sporadyczne braki notatek i prac 

domowych. 
- prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie 

przedmiotem. 
  
Ocena dopuszczająca 

- uczeń opanował podstawowe pojęcia religijne. 
- prowadzi zeszyt/karty pracy. 
- posiada problemy ze znajomością wymaganych modlitw. 
- ma poprawny stosunek do religii. 

  
Ocena niedostateczna 

- uczeń nie opanował podstawowych pojęć religijnych. 
- nie wykazuje się znajomością wymaganych modlitw. 
- nie posiada zeszytu/kart pracy. 
- lekceważy przedmiot. 
- wyraża lekceważący stosunek do wartości religijnych. 
- opuszcza lekcje religii. 

 

IV. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów 

1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:  
 

- wypowiedzi ustne  
- zadania domowe  
- aktywność na lekcji premiowana plusami  
- kartkówki (kl. II-III) 
- karty pracy i zeszyt 

 

2. Procentowy próg wypowiedzi pisemnych: 

 

Progi procentowe 
ocena 

Skrót 
nazwy 
oceny 

Oznaczenie 
cyfrowe 
oceny od do 

0% 40% niedostateczna ndst 1 

41% 55% dopuszczająca dop 2 

56% 69% dostateczna dst 3 

70% 83% dobra db 4 

84% 97% bardzo dobra bdb 5 

98% 100% celująca cel 6 
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V. Sposób informowania o postępach lub ich braku 

Uczniowie na bieżąco odnotowują otrzymane stopnie w dzienniczku ucznia. Nauczyciel 
podpisuje oceny i sprawdza czy rodzice także na bieżąco dokonują podpisów. W przypadku 
braku podpisów przy ocenie niedostatecznej nauczyciel zgłasza problem wychowawcy klasy 
lub bezpośrednio kontaktuje się z rodzicami (opiekunami) ucznia.  
 

VI. Zasady poprawiania ocen 

Uczeń pragnący poprawić ocenę niedostateczną może poprawić ją po uzgodnieniu z 

nauczycielem. 

Oceny negatywne z zadań domowych lub odpowiedzi ustnych uczeń może poprawić na 
każdej następnej katechezie. 
 

 

VII. Zasady wglądu uczniów, rodziców/opiekunów do prac pisemnych 

Kartkówki uczniowie zanoszą do domu, aby rodzice obejrzeli je i podpisali. Podpisane przez 

rodziców prace przechowywane są w szkole do końca roku szkolnego. 

 

VIII. Ustalenia końcowe 

 

- ocena roczna uwzględnia oceny za pierwszy i drugi semestr   

- ocenianiu nie podlegają praktyki religijne ucznia, lecz jego wiedza. 

 

 

 

Opracowała nauczycielka religii 

 Grażyna Strzałkowska 


