
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA – RELIGIA 
 

W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań 
(ocenę wyższą otrzymać może ten uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane ocenom niższym). 

 
Wymagania dotyczące poszczególnych ocen z uwzględnieniem: wiedzy, umiejętności, przejawów zastosowania ich w życiu. 
 
                        UCZEŃ    NA OCENĘ   
KRYTERIUM NIEDOSTATECZNĄ DOPUSZCZAJĄCĄ DOSTATECZNĄ DOBRĄ BARDZO DOBRĄ CELUJĄCĄ 
ZESZYT - brak zeszytu - prowadzi zeszyt 

przedmiotowy niestarannie, 
liczne luki w zapisie 

- na bieżąco prowadzi 
zeszyt przedmiotowy 
- zeszyt czytelny 
- brak notatek i prac 
domowych (do 40% 
tematów) 

- na bieżąco i estetycznie 
prowadzi zeszyt 
przedmiotowy z zadaniami 
domowymi 
- sporadyczne luki w 
zapisach (brak 5 tematów) 

- starannie i estetycznie 
prowadzi zeszyt 
przedmiotowy 
- odrabiane pisemne prace 
domowe 

- na bieżąco i estetycznie 
prowadzi zeszyt 
przedmiotowy, 
uzupełniając zapisy 
lekcyjne z katechez, w 
których nie uczestniczył 
- odrabia twórczo zadania 
domowe (ilustracje, 
materiały) 

ZADANIA DOMOWE - brak zadania domowego 
- zadanie nie na temat 

- uzyska ocenę co najmniej 
2 z połowy sprawdzonych 
zadań  
-praca związana z tematem 

- uzyska ocenę co najmniej 
3 z połowy sprawdzonych 
zadań 
- praca na temat 
 

- uzyska ocenę co najmniej 
4 z połowy sprawdzonych 
zadań 
- praca wskazuje na 
rozumienie tematu 

- uzyska ocenę co najmniej 
5 z połowy sprawdzonych 
zadań 
- prace merytorycznie 
zgodne z tematem lekcji 
- staranne, rzeczowe, 
czytelne 
-wykonuje zadanie 
dodatkowe 

- uzyskał ocenę 5 z 
wszystkich sprawdzonych 
domowych zadań 
- starannie wykonane, 
twórcze treści z różnych 
źródeł 
- wykonuje wszystkie 
zadania dodatkowe 

AKTYWNOŚĆ - nie bierze udziału w lekcji  - niechętny udział w lekcji 
- wykonuje proste 
polecenia katechety 
- orientuje się w toku lekcji 

- mało aktywny na lekcjach 
- zdobywa oceny 
pozytywne za aktywność 

- stara się być 
przygotowany do lekcji 
- chętnie uczestniczy w 
lekcji 
- zdobył co najmniej 2 
oceny pozytywne za 
aktywność 

- jest zawsze przygotowany 
do zajęć 
- często zgłasza się do 
odpowiedzi 
- wypowiada się rzeczowo 

- wyróżnia się aktywnością 
na lekcji 
- korzysta z materiałów 
zgromadzonych 
samodzielnie 

ODPOWIEDZI USTNE - nie zna podstawowych 
modlitw, prawd wiary 

- zna kerygmat, 
podstawowe modlitwy i 
prawdy wiary 
- proste zadania wykonuje 
przy pomocy katechety 

- rozumie i umie wyjaśnić 
czym jest chrześcijaństwo 
w życiu codziennym 
- dysponuje przeciętną 
wiedzą z zakresu materiału 
przewidzianego 
programem, umożliwiającą 
mu dalsze postępy w nauce 
- wykonuje zadania, potrafi 
odtworzyć zagadnienia z 
ostatniej lekcji 
- zna treści wyznaczonych 
pieśni 

- zna kerygmat, 
podstawowe modlitwy i 
prawdy wiary 
- rozumie go i potrafi 
zastosować w sytuacjach 
życia codziennego 
- opanował wiadomości i 
umiejętności, które 
pozwalają na rozumienie 
wielu relacji między 
elementami wiedzy 
religijnej oraz powodują 
stałe postępy w życiu 

- opanował w sposób 
twórczy pełny zakres 
wiedzy i umiejętności 
określonych programem 
katechezy, potrafi je 
samodzielnie objaśnić i 
powiązać w całości 
- posada biegłą znajomość 
Małego Katechizmu 
(kerygmat, modlitwy, 
prawdy wiary), posiada 
umiejętność zastosowania 
go w życiu codziennym 

- posiada wiedzę i 
umiejętności znacznie 
przekraczające program 
katechezy 
- twórczo rozwija własne 
uzdolnienia oraz dba o 
własną formację religijną 
- biegle posługuje się 
zdobytymi umiejętnościami 
wiedzą w rozwiązywaniu 
problemów teoretycznych i 
praktycznych, potrafi 
zastosować je we własnym 



religijnym 
- potrafi odpowiedzieć 
samodzielnie na wszystkie 
pytania związane z 
tematem katechezy 
- bardzo dobrze zna treści 
wyznaczonych pieśni 

życiu, służy radą innym, 
jest świadkiem wiary 
- wypowiada się logicznie i 
wyczerpująco na dany 
temat 

WIADOMOŚCI - nie uczestniczy w 
sprawdzianie lub otrzymuje 
oceny niedostateczne ze 
sprawdzianów, kartkówek 

- uzyskuje minimalne 
wyniki za sprawdzianów, 
kartkówek, testów (1,2) 

- uzyskuje minimalne 
wyniki za sprawdzianów, 
kartkówek, testów (2,3) 

- uzyskuje minimalne 
wyniki za sprawdzianów, 
kartkówek, testów (3,4) 

- uzyskuje minimalne 
wyniki za sprawdzianów, 
kartkówek, testów (4,5) 

- uzyskuje minimalne 
wyniki za sprawdzianów, 
kartkówek, testów (4,5,6) 

UMIEJĘTNOŚCI - nie potrafi posługiwać się 
Pismem Świętym 
- brak szacunku do Pisma 
Świętego 

- pod kierunkiem 
nauczyciela potrafi 
posługiwać się Pismem 
Świętym 

- przy niewielkiej pomocy 
nauczyciela korzysta z 
Pisma Świętego na lekcji 

- samodzielnie korzysta z 
Pisma Świętego na lekcji 
- zachowuje szacunek do 
świętych przedmiotów, 
miejsc i znaków religijnych 

- samodzielnie korzysta z 
Pisma Świętego przy 
wykonywaniu prac 
domowych 
- bierze udział w zajęciach 
scholii w czasie rekolekcji 
- przygotowuje jasełka lub 
inną uroczystość szkolną 
pod kierunkiem katechety 
- aktywnie uczestniczy w 
życiu małych grup 
parafialnych (ministranci, 
oaza, schola, wolontariat 
Caritas) 
- reprezentuje szkołę w 
konkursach 
zaproponowanych przez 
katechetę 
- wykonuje gazetki 
tematyczne do gabloty 
szkolnej 
- wykonuje plansze 
związane z treścią 
materiału 
- wykonuje referat lub 
prezentację multimedialną 
na zadany przez katechetę 
temat 
(uczeń spełnia wybrane 
dwa kryteria) 

- korzysta ze wstępów 
komentarzy do Pisma 
Świętego 
- bierze udział w zajęciach 
scholii w czasie rekolekcji 
- przygotowuje jasełka lub 
inną uroczystość szkolną 
pod kierunkiem katechety 
- aktywnie uczestniczy w 
życiu małych grup 
parafialnych (ministranci, 
oaza, schola, wolontariat 
Caritas) 
- reprezentuje szkołę w 
konkursach 
zaproponowanych przez 
katechetę 
- wykonuje gazetki 
tematyczne do gabloty 
szkolnej 
- wykonuje plansze 
związane z treścią 
materiału 
- wykonuje referat lub 
prezentację multimedialną 
na zadany przez katechetę 
temat 
(uczeń spełnia wybrane trzy 
kryteria) 

Przy wystawieniu oceny semestralnej bierze się pod uwagę wszystkie oceny, ale najważniejsze są oceny ze sprawdzianów i wiadomości zeszytu, odpowiedzi ustnych i pisemnych zadań 
domowych. Ocenę końcowo-roczną tworzy się tak samo jak ocenę semestralną uwzględniając tą ocenę. 


