
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 
Z RELIGII

dla klas 4-6

Przedmiotowy  system  oceniania  może  ulegać  modyfikacji  w  trakcie  roku
szkolnego  w przypadku wykrycia jego niezgodności ze statutem szkoły.

1. Podczas zajęć uczeń powinien posiadać: podręcznik, zeszyt ćwiczeń/zeszyt 
przedmiotowy. 

2 .  Uczeń może korzystać z  telefonu komórkowego wyłącznie na wyznaczonej lekcji
oraz ze wskazanych przez nauczyciela stron internetowych.

3. Ocenianiu podlegają następujące obszary aktywności uczniów: 

- odpowiedzi ustne : katechizm, modlitwy, pieśni , wyznaczone cytaty

- zapowiedziane i niezapowiedziane kartkówki z zakresu opanowania i rozumienia 
treści programowych z trzech ostatnich lekcji (odpowiedzi ustnej jest równoważna 
kartkówka), 

- prace domowe (prace różnego typu do samodzielnego wykonania w domu), 
- praca na lekcji, aktywność, zaangażowanie

- prace długoterminowe

- prace dodatkowe (nadobowiązkowe),  

- zeszyt ćwiczeń - zwracana jest uwaga na poprawność wykonywanych zadań, 
jakość włożonej pracy, estetykę, systematyczność sporządzania notatek. Praca 
niedokończona lub niewykonana na lekcji oznaczona jest ,,-”. Uczeń jest 
zobowiązany ja uzupełnić lub otrzymuje ocenę ndst. 

- przygotowanie do lekcji – posiadanie zeszytu ćwiczeń/zeszytu przedmiotowego, 
podręcznika oraz innych potrzebnych materiałów podlegają ocenie z zachowania

- aktywność – nauczyciel bierze pod uwagę częste zgłaszanie się i udzielanie 
poprawnej odpowiedzi. Aktywność na lekcji, to częste zgłaszanie się i udzielanie 
prawidłowych odpowiedzi, samodzielne rozwiązywanie zadań na lekcji, aktywna 
praca, współdziałanie w grupie. Aktywność na lekcji nagradzana jest plusami. Za 
każde trzy  zgromadzonych w ten sposób plusy uczeń otrzymuje ocenę bardzo 
dobrą. Na koniec półrocza uczeń, który zgromadził 6 ocen bardzo dobrych otrzymuje 
premię,czyli  ocenę celującą  z aktywności.



4. Uczeń nieobecny w szkole ma obowiązek uzupełnić materiał realizowany w czasie
jego nieobecności (notatki z lekcji, zadania domowe). Duże braki w notatkach , 
zadaniach skutkują obniżeniem oceny za zeszyt lub ćwiczenia.

5. Brak zadania domowego albo przygotowania do zajęć uczeń zgłasza 
nauczycielowi podczas sprawdzania obecności. Uczeń ma prawo wykorzystać 
dwie ,,Z” 

6.  Oceny ustalane są w stopniach szkolnych w skali od 1 do 6 zgodnie z opisem
wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania.

7. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń jest nieobecny i nie może napisać pracy 
klasowej z całą klasą ma wpisane ,,NB” w rubryce ,,kartkówka”. W tej powinien to 
uczynić w terminie dwutygodniowym od pierwszego terminu kartkówki. 

8. Ocenę śródroczną (roczną) wystawia się na podstawie uzyskanych ocen w ciągu 
całego semestru, jest  ona średnią arytmetyczną ocen uzyskanych przez uczniów.

9. Wymagania ogólne oraz edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych 
ocen śródrocznych  i rocznych znajdują się w osobnym dokumencie .

                                                                                                 Joanna Sosna


