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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII DOSTOSOWANE DO WZO 
 
SP3 Goleniów 
Nauczyciel: Piotr Stefaniak 
 
Przedmiot oceny z religii zawiera kryteria poznawcze, kształcące i wychowawcze.  Kontrola i ocena w 
religii nie dotyczy wyłącznie sprawdzenia wiadomości, lecz także wartościowania umiejętności, 
postaw, zdolności twórczych, rozwoju zainteresowań, motywacji uczenia się, a głównie kształtowania 
cech charakteru, woli, odpowiedzialności za swoje czyny, dokładności, wytrwałości, pracowitości, 
kultury osobistej, zgodności postępowania z przyjętą wiarą. 
Elementy wchodzące w zakres oceny z religii:  
 

1. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości. 
2. Zainteresowanie przedmiotem. 
3. Stosunek do przedmiotu. 
4. Pilność i systematyczność. 
5. Postawa na lekcji. 

 
ZASADY OCENIANIA 
 
Ocenie podlegają: 
 
1.  Sprawdzian (klasy 4-8; min 1 w semestrze) zapowiedziany   na   tydzień  przed, informacja  w  
dzienniku (także elektronicznym). Czas   trwania   45   minut;   ocena   wpisana   do   dziennika   
kolorem czerwonym, waga 3. Sprawdziany po sprawdzeniu i zapoznaniu się z nimi przez uczniów, 
wracają do nauczyciela i są  są przez niego przechowywane w szkole do czasu wystawienia oceny 
śródrocznej lub rocznej, z możliwością do wglądu uczniów oraz rodziców na ich zapotrzebowanie. Po 
każdym sprawdzianie uczniowie otrzymują dla rodziców informację zwrotną o ocenie. 
Ponadto kartkówki (klasy I-VIII); zakres ich materiału obejmuje nie więcej niż trzy tematy,  
zapisywane w dzienniku kolorem zielonym. Waga 2 
Forma sprawdzianu w klasach młodszych (1-3) może być inna niż pisemna. 
2. Odpowiedzi ustne objęte zakresem materiału z zakresu trzech ostatnich lekcji. Waga 2 
3. Wypowiedzi w trakcie lekcji, podczas dyskusji, powtórzenia itp. Waga 1 
4. Praca domowa: krótkoterminowa i długoterminowa, kontrolowana na bieżąco. 
5.  Posiadanie i korzystanie z obowiązkowych Kart Pracy. 
6. Zeszyt: sprawdzany według ustaleń nauczyciela; przynajmniej jeden raz w semestrze kompleksowa 
ocena zeszytu. 
7. Dodatkowe zadania wyznaczone przez nauczyciela. 
8. Udział uczniów w konkursach religijnych.  
7. Pilność, systematyczność. 
8.  Postawa na lekcji i stosunek do przedmiotu. 
 
UMOWA Z UCZNIAMI 
 
1. Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji.  
Kolejny brak przygotowania powoduje wpisanie do dziennika oceny niedostatecznej.  
Nieprzygotowanie może dotyczyć braku  zadania  domowego,  podręcznika, Karty Pracy, zeszytu i 
przyborów koniecznych do zajęć. 
2. Sprawdziany są obowiązkowe o raz poprawa oceny niedostatecznej. 
3.Uczeń ma prawo do tylko jednej poprawy sprawdzianu, w terminie wyznaczonym przez 
nauczyciela. 
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Otrzymana ocena zostaje wpisana do dziennika obok oceny pierwotnej. Jeśli jest to ocena 
niedostateczna,  to  wpisana  nie  będzie,  ale fakt   braku   poprawy   będzie odnotowany skrótem b.p 
W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego pisania kartkówki czy sprawdzianu, uczeń otrzymuje 
ocenę niedostateczną bez możliwości jej poprawy. 
4. Poprawa sprawdzianu odbywa się  w formie ustnej lub pisemnej. 
5. Sprawdzone i ocenione sprawdziany przechowuje do końca roku szkolnego.  
Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel umożliwia wgląd w pracę i uzasadnia ocenę. 
 
Prace pisemne są oceniane za pomocą punktów przeliczanych na oceny według następujących 
progów punktowych: 
1) celujący 100% i rozwiązanie zadania dodatkowego, którego zakres nie wykracza poza program 
nauczania; 
2) bardzo dobry powyżej 90%-do 100%; 
3) dobry powyżej 75%-90%; 
4) dostateczny powyżej 50%-75%; 
5) dopuszczający powyżej 30%-50%; 
6) niedostateczny 0%-30%; 
 
Minimalna ilość ocen na semestr: 4 
 
 
KRYTERIA OCENIANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z RELIGII W KLASACH  I-VI 
 
Śródroczną i roczną ocenę: 
 
1.celującą otrzymuje uczeń, który:  
 
a. w  pełni  opanował  wiedzę  i  umiejętności  przewidziane  w  programie  nauczania przedmiotu w 
danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 
b. biegle  posługuje  się  zdobytymi  wiadomościami  w  rozwiązywaniu  problemów teoretycznych   i   
praktycznych   z   programu   nauczania   danej   klasy,   proponuje rozwiązania  nietypowe,  
rozwiązuje  także  zadania  wykraczające  poza  program nauczania tej klasy, 
c. osiąga  sukcesy   w   konkursach religijnych (przynajmniej poziom szkolny; Min 2 konkursy. Dotyczy 
tylko klas IV-VI) 
d. prowadzi na bieżąco i estetycznie zeszyt z religii, 
e. korzysta z obowiązkowych Kart Pracy, 
f. jego postawa i stosunek do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń.  (zachowanie na lekcji, 
zaangażowanie w przedmiot, kultura osobista) 
 
2. bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  
 
a. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej 
klasie, 
b. sprawnie  posługuje  się  zdobytymi  wiadomościami,  rozwiązuje  samodzielnie problemy  
teoretyczne  i  praktyczne  ujęte  programem  nauczania,  potrafi zastosować posiadaną wiedzę do 
rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, 
c. prowadzi na bieżąco i estetycznie zeszyt z religii, 
d. korzysta z obowiązkowych Kart Pracy, 
e. jego postawa i stosunek do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń.  (zachowanie na lekcji, 
zaangażowanie w przedmiot, kultura osobista) 
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3.dobrą otrzymuje uczeń, który:  
 
a. opanował  wiadomości  i  umiejętności  w  zakresie  pozwalającym  na  rozumienie większości 
relacji między elementami wiedzy z przedmiotów nauczania, 
b. poprawnie    stosuje wiadomości,  samodzielnie  rozwiązuje  typowe  zadania teoretyczne i 
praktyczne, 
c. prowadzi na bieżąco i estetycznie zeszyt z religii, 
d. korzysta z obowiązkowych Kart Pracy, 
e. jego postawa i stosunek do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń.  (zachowanie na lekcji, 
zaangażowanie w przedmiot, kultura osobista) 
 
4. dostateczną otrzymuje uczeń, który:  
 
a. opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym  postępy w dalszym uczeniu 
się, 
b. rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy  pomocy nauczyciela, 
c. prowadzi na bieżąco  zeszyt z religii, 
d. korzysta z obowiązkowych Kart Pracy, 
e. jego postawa na lekcji nie budzi zastrzeżeń (zachowanie na lekcji, zaangażowanie w przedmiot, 
kultura osobista) 
 
 
 

6. dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  
 
a. w  ograniczonym  zakresie  opanował  podstawowe  wiadomości  i  umiejętności, a braki nie 
przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z przedmiotów wciągu dalszej 
nauki, 
b. rozwiązuje często przy pomocy nauczyciela zadania  typowe,  o  niewielkim  stopniu trudności, 
c. prowadzi na bieżąco  zeszyt z religii, 
d. korzysta z obowiązkowych Kart Pracy, 
e. jego postawa na lekcji nie budzi zastrzeżeń (zachowanie na lekcji, zaangażowanie w przedmiot, 
kultura osobista) 
 

7. niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 
 
a. nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych  
programem  nauczania  przedmiotu    w    danej    klasie,    a    braki w wiadomościach uniemożliwiają 
dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, 
b. nie  jest  w  stanie,  nawet  przy  pomocy  nauczyciela,  rozwiązać  zadania o niewielkim 
(elementarnym) stopniu trudności. 
 
KRYTERIA OCENIANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z RELIGII W KLASACH  VII-VIII 
 
Śródroczną i roczną ocenę: 
 
1.celującą otrzymuje uczeń, który:  
 
a. w  pełni  opanował  wiedzę  i  umiejętności  przewidziane  w  programie  nauczania przedmiotu w 
danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 
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b. biegle  posługuje  się  zdobytymi  wiadomościami  w  rozwiązywaniu  problemów teoretycznych   i   
praktycznych   z   programu   nauczania   danej   klasy,   proponuje rozwiązania  nietypowe,  
rozwiązuje  także  zadania  wykraczające  poza  program nauczania tej klasy, 
c. osiąga  sukcesy   w   konkursach religijnych (przynajmniej poziom szkolny min 2 konkursy), 
d. prowadzi na bieżąco i estetycznie zeszyt z religii, 
e. korzysta z obowiązkowych Kart Pracy, 
f. jego postawa i stosunek do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń.  (zachowanie na lekcji, 
zaangażowanie w przedmiot, kultura osobista) 
 
2. bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  
 
a. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej 
klasie, 
b. sprawnie  posługuje  się  zdobytymi  wiadomościami,  rozwiązuje  samodzielnie problemy  
teoretyczne  i  praktyczne  ujęte  programem  nauczania,  potrafi zastosować posiadaną wiedzę do 
rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, 
c. prowadzi na bieżąco i estetycznie zeszyt z religii, 
d. korzysta z obowiązkowych Kart Pracy, 
e. jego postawa i stosunek do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń.  (zachowanie na lekcji, 
zaangażowanie w przedmiot, kultura osobista) 
 
3.dobrą otrzymuje uczeń, który:  
 
a. opanował  wiadomości  i  umiejętności  w  zakresie  pozwalającym  na  rozumienie większości 
relacji między elementami wiedzy z przedmiotów nauczania, 
b. poprawnie    stosuje wiadomości,  samodzielnie  rozwiązuje  typowe  zadania teoretyczne i 
praktyczne, 
c. prowadzi na bieżąco i estetycznie zeszyt z religii, 
d. korzysta z obowiązkowych Kart Pracy, 
e. jego postawa i stosunek do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń.  (zachowanie na lekcji, 
zaangażowanie w przedmiot, kultura osobista) 
 
4. dostateczną otrzymuje uczeń, który:  
 
a. opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym  postępy w dalszym uczeniu 
się, 
b. rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy  pomocy nauczyciela, 
c. prowadzi na bieżąco  zeszyt z religii, 
d. korzysta z obowiązkowych Kart Pracy, 
e. jego postawa na lekcji nie budzi zastrzeżeń (zachowanie na lekcji, zaangażowanie w przedmiot, 
kultura osobista) 
 
 
 

1. dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  
 
a. w  ograniczonym  zakresie  opanował  podstawowe  wiadomości  i  umiejętności, a braki nie 
przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z przedmiotów wciągu dalszej 
nauki, 
b. rozwiązuje często przy pomocy nauczyciela zadania  typowe,  o  niewielkim  stopniu trudności, 
c. prowadzi na bieżąco  zeszyt z religii, 
d. korzysta z obowiązkowych Kart Pracy, 
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e. jego postawa na lekcji nie budzi zastrzeżeń (zachowanie na lekcji, zaangażowanie w przedmiot, 
kultura osobista) 
 

2. niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 
 
a. nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych  
programem  nauczania  przedmiotu    w    danej    klasie,    a    braki w wiadomościach uniemożliwiają 
dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, 
b. nie  jest  w  stanie,  nawet  przy  pomocy  nauczyciela,  rozwiązać  zadania o niewielkim 
(elementarnym) stopniu trudności. 
 
 
WAGI I ŚREDNIA WAŻONA 
 
 Przy ustalaniu oceny semestralnej i rocznej nauczyciel religii bierze pod uwagę stopnie ucznia  
z poszczególnych obszarów działalności według następującej kolejności i wag: 
  
1. sprawdziany - waga 3 
2. kartkówki - waga 2 
3. odpowiedź ustna - waga 2 
4. rozwiązywanie zadań dodatkowych przygotowywanych przez nauczyciela - waga 2 
5. zadanie domowe (w tym  zadania  rozwiązane  z  wykorzystaniem  platformy edukacyjnej) - waga 1 
6. aktywność w czasie lekcji - waga 1 
7. zadania do wykonania w czasie trwania lekcji - waga 1 
Średnia ważona jest oceną wyjściową do wystawienia oceny semestralnej i końcowo-rocznej. 
Przyjmuje się następujące kryteria przy jej wystawieniu. 
Średnia ważona 
 
Ocena semestralna: 
1,61 ≤ W ≤ 2,60 - dopuszczająca 
2,61 ≤ W ≤ 3,60 - dostateczna 
3,61 ≤ W ≤ 4,60 - dobra 
4,61 ≤ W ≤ 5,50 - bardzo dobra 
W ≥5,51- celująca 
 
Powyższy system oceniania jest dostosowany do WZO (Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania) Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Goleniowie i może ulec zmianie np. w przypadku uczniów, którzy posiadają 
orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej. W ich wypadku ocenianie przybiera charakter 
indywidualny w zależności od zaleceń wystawionych w poradni. Ponadto o sposobie sprawdzania 
wiedzy i umiejętności decyduje nauczyciel. Liczba ocen na semestr nie może być mniejsza niż 4. 
 


