
Przedmiotowe  zasady  oceniania  z  religii 

w  klasie V w roku szkolnym 2021/2022 

 

1. Sposób oceniania: 

1.  Na katechezie uczniowie będą odpytywani na bieżąco z trzech ostatnich lekcji. 

2.  Krótkie kartkówki z trzech ostatnich lekcji nie muszą być zapowiadane. 

3.  Uczniowie otrzymują oceny z wybranych zadań domowych. 

4.  Za aktywność na katechezie uczeń otrzymuje tzw. plusy i minusy, które zamieniane 

są na  oceny. 

5.  Uczniowie otrzymują oceny za staranne prowadzenie zeszytu. 

6. W ciągu roku szkolnego przewidziano kilka pisemnych sprawdzianów.  

Sprawdzian – obejmuje materiał jednego działu, zapowiedziany z tygodniowym 

wyprzedzeniem i potwierdzony wpisem do dziennika, poprzedzony lekcją 

powtórzeniową, czas trwania do 45 minut. 

Oceniany jest według skali punktowej określonej przez nauczyciela i przeliczany jest 

na skalę procentową odpowiadającą skali ocen:  

100% i wiadomości dodatkowe – ocena celująca (6) 

100% - 91% -ocena bardzo dobra (5) 

90% - 71% -ocena dobra (4) 

70% -51% -ocena dostateczna (3) 

50% -31% -ocena dopuszczająca (2) 

30% -0% -ocena niedostateczna (1) 

W razie nieobecności uczeń może pisać sprawdzian w innym terminie, lub też w 

uzasadnionym przypadku może być z niego zwolniony. 

7. Każdy uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej w ciągu dwóch tygodni od 

oddania sprawdzianu. 

8. Uczeń ma prawo w ciągu semestru być dwa razy nieprzygotowany do zajęć, po 

wykorzystaniu limitu otrzymuje ocenę niedostateczną. 

9. Ocena semestralna i końcowa nie jest  średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

 

 

2. Kryteria wymagań na poszczególne oceny śródroczne i roczne: 
 

Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który: 

 spełnia kryteria wymagane na ocenę bardzo dobry, 

 posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza poziom danej klasy, 

 biegle posługuje się zdobytą wiedzą, chętnie służy pomocą innym, jest świadkiem 

wiary, 

 wzorowo prowadzi zeszyt, ćwiczenia, 

 twórczo rozwija własne uzdolnienia, dba o rozwój duchowy,  

 bierze czynny udział w konkursach, grupach parafialnych, przedstawieniach 

religijnych, rekolekcjach i imprezach religijnych organizowanych przez katechetów. 

 

Ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

 opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem danej klasy, 

 wykazuje się biegłą znajomością „Małego Katechizmu”, 

 bierze aktywny udział w katechezie, jest zawsze przygotowany, starannie prowadzi 

zeszyt, ćwiczenia, 



 jest apostołem w swoim środowisku, zachowanie w szkole i poza nią nie budzi 

zastrzeżeń, bierze aktywny udział w rekolekcjach. 

 

Ocenę dobry otrzymuje uczeń który: 

 opanował wiadomości i umiejętności na poziomie podstawy programowej, 

 zna prawdy wiary i stosuje je w swoim życiu, 

 potrafi wypowiedzieć się samodzielnie, 

 systematycznie prowadzi zeszyt, ćwiczenia, 

 uczestniczy w rekolekcjach 

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

 zna podstawowe prawdy wiary,  

 w małym stopniu opanował dany zakres wiedzy, 

 nie wykazuje zainteresowania przedmiotem, 

 posiada zeszyt, ćwiczenia. 

 

Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który:  

 posiada minimalną wiedzę, 

 wykonuje proste zadania przy pomocy nauczyciela, 

 wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu, 

 posiada poważne braki w zeszycie, ćwiczeniach, 

 nieregularnie uczęszcza na katechezę. 

 

Ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

 odmawia współpracy, 

 nie wykonuje prostych zadań o niewielkim stopniu trudności nawet przy pomocy 

katechety, 

 nie opanował podstawy programowej, 

 często opuszcza katechezę, 

 nie posiada zeszytu, 

 ma lekceważący stosunek do religii i symboli religijnych 

 

Wagi ocen: 
 

waga 2 – zadania domowe, ćwiczenia na lekcji , aktywność 

waga 3 – kartkówki, odpowiedź ustna, zeszyt 

waga 4 – sprawdziany, prace dodatkowe, konkurs 

 

Podczas nauczania na odległość obowiązują te same zasady oceniania przy 

czym:  

- uczeń może odpowiadać ustnie podczas spotkania w aplikacji teams ( podczas 

odpowiedzi zobowiązany jest do  włączenia kamery ), nauczyciel może także 

poprosić ucznia o indywidualną rozmowę np. po spotkaniu z klasą w celu 

uzyskania odpowiedzi ustnej na ocenę. 

- zadania domowe uczeń ma obowiązek przesyłać poprzez panel zadania w 

wyznaczonym terminie, o problemach technicznych należy poinformować 



nauczyciela jak najszybciej i wówczas przesłać zadanie. Zadania nieczytelne np. 

przesłane w formie zdjęć nie będą oceniane.  

- sposób przesłania i rozwiązania przez uczniów sprawdzianów  i kartkówek  

każdorazowo będzie uzgadniany z uczniami, prace kontrolne przygotowane 

będą poprzez dostępne portale i aplikacje np. forms. 
 


