
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII  

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim 

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania mają na celu wspieranie rozwoju intelektualnego, 

osobowościowego i religijnego ucznia. 

PZO uwzględnia ramy i systemy wartości określone w wewnątrzszkolnym ocenianiu. 

Opracowany został na podstawie: 

 Rozporządzenia MEN z 22 lutego 2019r 

 Programu nauczania 

 Materiałów opracowanych przez Komisję Episkopatu ds. Wychowania 

 Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce 

 

    I.  Cele edukacyjne przedmiotu 

 opanowanie podstawowych wiadomości z religii, 

 przygotowanie do bycia bardziej dojrzałym chrześcijaninem w życiu codziennym, 

 opanowanie podstawowych prawd wiary. 

 

    II.             Podstawa programowa 

               Program nauczania religii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych                                           

i ponadpodstawowych  

   Program Świadek Chrystusa  nr AZ-4- 01/10 

 

   III.           Podręczniki do: 

 liceum trzyletniego i technikum czteroletniego 

 Świadek Chrystusa w Kościele kl. I, pod red. ks. Jan Szpet, D. Jackowiak, 

Wydawnictwo. św. Wojciech 

 Świadek Chrystusa w świecie kl. II, pod red. ks. Jan Szpet, D. Jackowiak, 

Wydawnictwo. św. Wojciech 

 Świadek Chrystusa w rodzinie kl. III i IV pod red., ks. Jan Szpet,                    

D. Jackowiak, Wydawnictwo  św. Wojciech  

 liceum czteroletniego i technikum pięcioletniego 

 Żyć w miłości Boga kl. I pod red., ks. Jan Szpet, D. Jackowiak,  



Wydawnictwo  św. Wojciech 

 

 IV.         Obszary oceniania 

 wiadomości 

 umiejętności wnioskowania i interpretacji faktów 

 postawa-aktywność, systematyczność 

 samodzielnie opracowany materiał poszerzający wiadomości 

 

    V .        Formy pracy podlegające ocenie 

 prace pisemne- kartkówki, krzyżówki, wypowiedzi na określony temat 

 odpowiedzi ustne 

 zadania domowe 

 prace dodatkowe 

 

VI. Kryteria na poszczególne oceny: 

CELUJĄCA  

- uczeń  spełnia określone wymagania w zakresie oceny bardzo dobrej, 

- wykazuje się posiadaniem wiadomości wykraczającymi poza program religii własnego 

poziomu nauczania, 

- angażuje się w prace pozalekcyjne np. jasełka, akcje charytatywne, gazetki religijne, 

pomoce katechetyczne, uczestniczy w olimpiadach i konkursach wiedzy religijnej, 

- jego pilność i systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi 

zastrzeżeń, 

- poznane prawdy wiary stosuje w życiu, 

- posiada inne osiągnięcia indywidualne zasługujące na ocenę celującą. 

BARDZO DOBRA  

- uczeń opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności, określony poziomem 

nauczania religii, 

- wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe, 

- aktywnie uczestniczy w lekcjach religii, 

- jego stosunek do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń, 

- wykazuje inne osiągnięcia indywidualne zasługujące na ocenę bardzo dobrą. 

DOBRA  

- uczeń opanował wiedzę religijną w swoim zakresie edukacyjnym na poziomie dobrym, 



- uzyskuje postępy podczas prowadzonych zajęć, 

- w zeszycie posiada wszystkie notatki i prace domowe, 

- podczas lekcji posiada określone pomoce, 

- jest zainteresowany przedmiotem, 

- postawa ucznia nie budzi wątpliwości, 

DOSTATECZNA  

- uczeń opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości, 

- wykazuje dostateczną znajomość pacierza oraz prawd katechizmowych, 

- w zeszycie ucznia występują braki w notatkach i pracach domowych, 

- ma poprawny stosunek do religii. 

DOPUSZCZAJĄCA  

- uczeń opanował podstawowe pojęcia religijne,  

 - w zeszycie ucznia występują braki w notatkach i pracach domowych w stopniu                   

powyżej  50%, 

- posiada problemy ze znajomością pacierza i podstawowymi prawdami katechizmowymi, 

- biernie zaznacza swój udział w katechezie.  

OCENA NIEDOSTATECZNA  

- uczeń nie opanował podstawowych pojęć religijnych, 

- uczeń nie prowadził zeszytu, 

- nie wykazuje się znajomością podstawowych modlitw, 

- wyraża lekceważący stosunek do wartości religijnych oraz przedmiotu, 

- dobrowolnie opuszcza lekcje religii, 

- inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazują na ocenę niedostateczną. 

 

W przypadku prac pisemnych punktowanych stosuje się następującą skalę: 

 celujący                       100% + zadanie dodatkowe 

 bardzo  dobry            90-100%   

 dobry                          75-89%     

 dostateczny                55-74%   

 dopuszczający           40-54%    

 niedostateczny           0-39% 

    

 VII.  Kontrakt 

 sprawdziany  oraz  testy  zapowiadane  są  z  co  najmniej  tygodniowym  wyprzedzeniem   

i  są  obowiązkowe  dla  każdego  ucznia; 

 uczeń  nieobecny  na  sprawdzianie  lub teście  z  przyczyn  usprawiedliwionych  

powinien    napisać go  w  ciągu  dwóch  tygodni  od  dnia  powrotu  do  szkoły;  termin  



ustala  nauczyciel     z  uczniem, a  w  przypadku  jego  niedotrzymania  uczeń  powinien  

napisać  zaległą  pracę  na  wezwanie  nauczyciela; odmowa  napisania  pracy  lub  

nieobecność   nieusprawiedliwiona  na  sprawdzianie  lub  teście  obowiązkowym  jest  

podstawą  do  wstawienia  cząstkowej oceny niedostatecznej; 

 kartkówki  obejmują  materiał  z  trzech  ostatnich  tematów  i  nie  muszą  być  

zapowiadane,    ocen  z  kartkówek  nie  poprawia  się; 

 za  aktywność  na  lekcjach  uczeń  otrzymuje  plusy  lub  minusy, których  ilość  decyduje   

o  ocenie  cząstkowej  wstawianej  do  dziennika ; 

 brak  notatek  podawanych  przez  nauczyciela  do  zeszytu  przedmiotowego  może  być  

podstawą  do  wstawienia  cząstkowej  oceny  niedostatecznej; 

 zeszyt ucznia sprawdzany jest podczas odpowiedzi i według decyzji nauczyciela; 

 w  ciągu  każdego  semestru  uczeń  może  dwa  razy  zgłosić  nieprzygotowanie  do  

lekcji (nieopanowane  wiadomości, brak  zadania  domowego)  bez  konsekwencji  

otrzymania  oceny  niedostatecznej, za  wyjątkiem  lekcji, na  które  zapowiedziane  są  

obowiązkowe  prace  pisemne; 

 ocenę  śródroczną  i  końcowo roczną  ustala  się  na  podstawie  ocen  cząstkowych, 

zachowując  ich  hierarchię (najwyższą  wagę  przypisuje  się  ocenom  z  prac  pisemnych  

obejmujących  szerszy  zakres  materiału); 

 prace  dodatkowe, udział  w  konkursach  i  olimpiadach  ma  korzystny  wpływ  na  ocenę  

końcową  ucznia; 

 śródroczna  ocena  niedostateczna  powinna  być poprawiona  przez  ucznia  najpóźniej  

do  końca  lutego, w  formie  uzgodnionej  z  nauczycielem; końcowo roczna  ocena  

niedostateczna  może  być  zmieniona  jedynie  w  wyniku   egzaminu  poprawkowego; 

 w ciągu semestru nauczyciel wystawia każdemu uczniowi co najmniej cztery oceny 

cząstkowe. 

 śródroczne i roczne oceny z religii wystawiane są w skali  ocen od 1 do 6; 

 dopuszcza się dodawanie do ocen znaku "+" lub "-". 

                                                                                   

 

                                                                                      Opracowała: Małgorzata Radke 

 

 


