
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

z Religii 

w klasach 4-8 

 

I. Przedmiotowe zasady oceniania zostały skonstruowane w oparciu o następujące 

dokumenty: 

 

1. Statut Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce 

2. Regulamin organizacji zdalnego nauczania w szkole podstawowej im. Kawalerów 

Orderu Uśmiechu w Dąbrówce 

 

II. Zasady ogólne: 

 

Obowiązują dwa tryby nauczania: tryb stacjonarny oraz tryb zdalny. 

 

III. Przedmiotem oceny są: 

 

Wiedza i umiejętności ucznia 

Wkład pracy ucznia i jego zaangażowanie 

Umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej. 

 

Ocenianiu nie podlegają praktyki religijne ucznia. 

 

 

IV. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów: 

a) Pisemne - sprawdzian, kartkówka, karta pracy, zadanie w zeszycie 

b) Ustne  - odpowiedź ustna, prezentacja, sprawdzenie wiadomości z poprzednich zajęć,  

c) Znajomość „Małego katechizmu” - wg dołączonego wykazu modlitw, wynikającego 

z programu nauczania 

d) prace plastyczne 

e) aktywność na lekcji, 

f) praca w grupach 

g) praca dodatkowa – np. udział w konkursach, wykonanie albumu, modelu, 

 

V. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności: 

 

 Zaangażowanie i aktywność ucznia zarówno w lekcjach stacjonarnych, jak i online 

poprzez platformę Google Classroom. 

 Terminowe wykazywanie się znajomością „Małego Katechizmu”  

 Sprawdziany są zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Obejmuje 

określony przez nauczyciela zakres materiału. 

 Kartkówki - mogą być  niezapowiedziane, obejmują zakres materiału co najwyżej z 3 

ostatnich lekcji 

 Prace plastyczne oceniane pod katem zaangażowanie ucznia w przygotowanie danej 

pracy. 

 Aktywność na lekcji oceniana plusami – Każdorazowo, po zdobyciu 6 plusów uczeń 

otrzymuje ocenę „6” . Przed wystawieniem ocen śródrocznych i rocznych – uczeń, który 

zdobył 5 plusów otrzymuje „5”, za 4 plusy  -„4” 



 W przypadku nauczania online zapoznawanie się na bieżąco z materiałami 

zamieszczanymi na platformie, kontakt z nauczycielem poprzez mobiDziennik, Google 

Classroom w formie mailowej lub poprzez zamieszczanie komentarza pod lekcją lub 

zadaniem. 

Przy ocenianiu prac pisemnych stosuje się następujące zasady przeliczania punktów 

na ocenę 

  0 - 34% - niedostateczny 

 35 - 44% - dopuszczający 

 45 -  49% - dopuszczający plus 

 50 - 52% -  dostateczny minus 

 53 - 61% - dostateczny 

 62 - 67% - dostateczny plus 

 68 - 70% - dobry minus 

 71 - 81% - dobry 

 82- 86% - dobry plus 

 87 - 89% bardzo dobry minus 

 90 - 96% bardzo dobry 

 97 - 99% - bardzo dobry plus 

 100% - celujący 

 

VI. Skala i waga ocen. 

Uczniowie oceniani są w skali 1-6 z uwzględnieniem plusów i minusów (np. 5-, 4+). 

Większość ocen posiada wagę 1. Wyjątkiem są oceny za znajomość Małego 

Katechizmu oraz oceny za prace dodatkowe, które mają wagę 2 oraz sprawdziany, które 

posiadają wagę 3. 

  

VII. Ocena śródroczna i roczna. 

 

Ocena śródroczna i roczna jest wynikiem średniej ocen uzyskanej w semestrze przez 

ucznia oraz jego aktywności przedmiotowej. 

 

VIII. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 
 

Tryb uzyskania oceny śródrocznej i rocznej wyższej niż przewidywana ocena 

klasyfikacyjna jest zgodny z ocenianiem wewnątrzszkolnym zawartym w Statucie 

szkoły i uzgadniany z nauczycielem, co do terminu i tematu wykonania zaległych prac 

lub wykonania prac dodatkowych.  

IX. Kryteria oceniania w stosunku do uczniów z dysfunkcjami. 

 

Nauczyciel wprowadza dostosowanie materiału oraz wymagań zgodnie z opinią 

i zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

 

X. Zasady uzupełnienia braków i poprawy ocen. 

 

Uzupełnienia braków oraz poprawa oceny odbywają się po uzgodnieniu z nauczycielem 

terminu, formy i tematu wykonania pracy. 

 



XI. Nieprzygotowanie do lekcji: 

 

Uczeń ma prawo zgłosić trzy nieprzygotowania w ciągu półrocza, informując o tym 

nauczyciela w momencie rozpoczęcia zajęć. W momencie, gdy uczeń wykorzysta 

wszystkie nieprzygotowania, nauczyciel wpisuje w dzienniku uwagę z zachowania. 

 

 

XII. Zasady oceniania obowiązujące w okresie zdalnego nauczania: 

 

Podczas nauczania online ocenie podlega głównie zaangażowanie i aktywność ucznia, 

które obejmują: 

 udział w lekcjach online poprzez platformę Google Classroom, 

 wykonywanie zadań interaktywnych  zadanych przez nauczyciela, 

 zapoznawanie się na bieżąco z materiałami zamieszczanymi na platformie, 

 kontakt z nauczycielem poprzez mobiDziennik, Google Classroom, w formie mailowej 

lub poprzez zamieszczenie komentarza do lekcji. 

 

Kontakt z nauczycielem możliwy jest zarówno dla uczniów jak i rodziców poprzez 

mobiDziennik. Ponadto uczniowie kontaktować mogą się poprzez platformę Google 

Classroom. 

W przypadku dłuższych problemów z brakiem dostępu do komputera/Internetu rodzic 

zobowiązany jest do poinformowania szkoły o tym fakcie w celu określenia innych 

kanałów komunikacji. 

 

 

 

XIII. Inne: 

 

 

 

 

Podpisy: 

Karina Serafin 

Jolanta Stefańska 

Alina Wolna-Sobczak 

Anna Wendeker 
 

 

Wymagania edukacyjne: 

Religia klasa 4 

Religia klasa 5 

Religia klasa 6 

Religia klasa 7 

Religia klasa 8 
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