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Przedmiotowy System Oceniania w SP 77 

w klasach IV - VI 

religia  
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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:  

- posiadł maksymalną wiedzę i umiejętności przekazane na lekcjach w danej klasie, 

samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia; 

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych i praktycznych z programu nauczania religii, proponuje rozwiązania 

nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania danej 

klasy 

- osiąga sukcesy w konkursach katechetycznych, konkursach wiedzy religijnej, 

konkursach piosenki religijnej lub posiada inne porównywalne osiągnięcia; 

- z obowiązków dotyczących prowadzenia zeszytu i wykonywania zadań domowych 

wywiązuje się w zakresie przewyższającym postawione wymagania; 

- wyróżnia się twórczą aktywnością w grupie katechetycznej; 

  
Ocena bardzo dobra: 

- opanował w pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem 

katechezy, potrafi je samodzielnie objaśnić i powiązać w całość; 

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych i praktycznych z programu nauczania religii, 

- wykazuje się twórczą aktywnością podczas katechezy; 

- w sposób pełny wywiązuje się z obowiązków dotyczących prowadzenia zeszytu, 

wykonywania zadań domowych; 
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- bierze udział w szkolnych konkursach katechetycznych,  

- podejmuje zadania katechetyczne o charakterze dobrowolnym. 

 
Ocena dobra: 

- opanował wiadomości i umiejętności, określone programem katechezy; 

- dysponuje dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości; 

- przejawia aktywność na katechezie i jest do niej przygotowany; 

- prowadzenie zeszytu i realizacja zadań domowych nie pozostawia większych 

zastrzeżeń 

 
 Ocena dostateczna 

- dysponuje przeciętną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem; w 

jego wiadomościach są luki, jednak opanował wiadomości i umiejętności 

umożliwiające zdobywanie dalszej wiedzy; 

- rozwiązuje typowe zadania praktyczne i teoretyczne o średnim stopniu trudności; 

- prowadzi zeszyt i realizuje zadania domowe w sposób budzący zastrzeżenia; 

- nie wykazuje samodzielnej aktywności. 

  
Ocena dopuszczająca 

- dysponuje minimalną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem 

katechetycznym danej klasy, w jego wiadomościach i umiejętnościach są luki - 

umożliwiają mu one jednak dalsze zdobywanie wiedzy; 

- wykonuje zadania w sposób budzący poważne zastrzeżenia 

- proste zadania o niewielkim stopniu trudności rozwiązuje przy pomocy katechety; 

- jest bierny, okazyjnie wykazuje aktywność pod wpływem oddziaływań katechety 

  

Ocena niedostateczna 
- nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w minimum programowym 

i braki te uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy; 

- nie jest w stanie wyjaśnić prostych problemów, wykonać zadań o niewielkim 

stopniu trudności; 

- jest bierny, odmawia wszelkiej współpracy 
 

IV. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów 

1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:  
- wypowiedzi ustne  

- zadania domowe  

- aktywność na lekcji premiowana plusami  

- kartkówki  

- sprawdziany  

- karty pracy i zeszyt 
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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 

 

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 ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej z prac klasowych oraz sprawdzianów 

kompetencyjnych a także odpowiedzi w terminie ustalonym z nauczycielem. Uczeń, który nie 

pisał pracy klasowej z przyczyn losowych, zobowiązany jest do napisania jej w ciągu dwóch 

tygodni od powrotu na zajęcia szkolne. 

 

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

Sprawdziany oraz prace klasowe 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   

- Uczniowie, którzy mają szanse uzyskać na semestr ocenę celującą, mogą 
potwierdzić swoją wysoką wiedzę poprzez udział i osiąganie zadawalających 
wyników w konkursach  

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

 

Opracowała nauczycielka religii 

 Grażyna Strzałkowska 


