
                            PRZEDMIOTOWY  SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII 

         w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Długosza w Radomiu 

 

Przedmiotowe ocenianie opracowano na podstawie dokumentów: 

 Wewnątrzszkolnego Oceniania, 

 Podstawy programowej kształcenia ogólnego, 

 Programu nauczania religii nr AZ-2-01/10 klasy IV–VI  i nr AZ-3-01/10 klasy VII-

VIII  

 

Uczniowie na początku każdego roku szkolnego informowani są o wymaganiach 

edukacyjnych i sposobach sprawdzania osiągnięć przez nauczyciela przedmiotu podczas zajęć 

lekcyjnych. 

 

1. Wymagania dotyczące podręczników. 

Nauczyciel informuje uczniów i rodziców o wymaganych podręcznikach i zeszytach ćwiczeń 

oraz ewentualnie zeszycie przedmiotowym. 

 

2. Sprawdzaniu podlegają następujące formy uczestnictwa uczniów w zajęciach i 

osiągnięcia: 

 Sprawdziany z działu, 

 Kartkówki z trzech ostatnich lekcji, 

 Prace domowe, 

 Odpowiedzi ustne np. tajemnice różańca, stacje Drogi Krzyżowej itp. 

 Prowadzenie ćwiczeniówki lub zeszytu 

 Aktywność na zajęciach – oznaczona w dzienniku znakiem plus (+) lub minus (-) 

Za trzy plusy uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobry, za pięć celujący. Za trzy minusy 

uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Minusy może otrzymać za: brak zeszytu 

ćwiczeń lub zeszytu, nieuważanie na lekcji, niewykonywanie ćwiczeń lub poleceń 

zadanych przez nauczyciela.  Z aktywności na lekcji może również otrzymać ocenę.      

 Aktywność w liturgii Kościoła np. czyta wezwania modlitwy wiernych na Mszy            

świętej, rozważania tajemnic różańca itd. – otrzymuje plusy lub oceny. 

 Udział w konkursach religijnych 

 

Uczeń ma obowiązek uzupełnić notatki z zajęć i odrobić prace domowe za czas swojej 

nieobecności i jak najszybciej po powrocie do szkoły. 

Uczeń ma prawo do dwóch nieprzygotowań w trakcie trwania półrocza. Nieprzygotowanie 

zgłaszane jest zawsze na początku lekcji. Uczeń ma prawo zgłoszenia trzeciego 

nieprzygotowania na prośbę rodzica zapisaną w dzienniczku lub Librusie. Za każde następne 

otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 

3. Ogólne kryteria ocen bieżących, klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych: 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 Opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej z religii; 

 Jest zainteresowany przedmiotem, o czym świadczy jakość prezentowanych       

wiadomości, aktywnie uczestniczy w lekcjach; 

 Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program religii własnego poziomu 

edukacji;  

 Samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych;  

 Wzorowo wykonuje prace domowe i zadania dodatkowe; 

 Angażuje się w prace pozalekcyjne np. przedstawienia, pomoce katechetyczne; 



 Uczestniczy w konkursach i olimpiadach wiedzy religijnej, ma w nich osiągnięcia; 

 Poznane prawdy wiary stosuje w życiu; 

 Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 Opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności określony poziomem nauczania 

religii; 

 Prezentuje poziom wiadomości powiązanych ze sobą w logiczny układ; 

 Umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela; 

 Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi; 

 Cechuje go pełna znajomości pacierza;  

 Wzorowo prowadzi zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy i odrabia prace domowe; 

 Aktywnie uczestniczy w katechezach; 

 Bierze udział w konkursach o tematyce religijnej; 

 Jego postępowanie nie budzi żadnych zastrzeżeń;  

 Jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem; 

 Odpowiedzialnie włącza się w  przeżycia roku liturgicznego. Stara się być świadkiem      

wyznawanej wiary;  

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 W większości opanował materiał programowy z religii;  

 Prezentuje wiadomości powiązane związkami logicznymi;  

 Poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska podane 

przez nauczyciela; 

 Stosuje wiedzą w sytuacjach teoretycznych i praktycznych podanych przez nauczyciela; 

 Wykazuje się dobrą znajomością pacierza;  

 Systematycznie prowadzi zeszyt ćwiczeń, odrabia prace domowe;  

 Podczas lekcji posiada określone pomoce (podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt 

przedmiotowy i inne)i korzysta z nich;  

 Systematycznie uczestniczy w zajęciach religii;  

 Jest zainteresowany przedmiotem; 

 Wykazuje się dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości; 

 Postawa ucznia nic budzi wątpliwości;  

 Stara się być aktywnym podczas lekcji; 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 Częściowo opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej; 

  Samodzielnie wykonuje tylko zadania łatwe, trudniejsze rozwiązuje przy pomocy 

nauczyciela; 

 Potrafi stosować wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy 

nauczyciela;  

  Rzadko aktywnie uczestniczy w lekcjach; 

  Wykonuje obowiązkowe prace domowe, ale popełnia w nich błędy; 

 Wykazuje się podstawową znajomością pacierza; 

 W zeszycie są niewielkie braki notatek czy prac domowych; 

 Prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem. 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 



 Opanował w niewielkim stopniu umiejętności programowe z religii; 

 Większość zadań, nawet łatwych wykonuje przy pomocy nauczyciela; 

 Pracuje niesystematycznie, wymaga stałej zachęty do pracy; 

 Często nie potrafi samodzielnie wykonać pracy domowej, ale podejmuje próby; 

 Prowadzi zeszyt ćwiczeń, jednak ma braki, nie zawsze odrabia prace domowe; 

 Ma problemy ze znajomością pacierza; 

 Wykazuje poprawny stosunek do religii. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który 

 Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą; 

 Wykazuje rażący brak wiadomości programowych;  

 Odznacza się zupełnym brakiem umiejętności stosowania wiedzy; 

 Nie wykazuje się znajomością pacierza;  

 Nie posiada zeszytu lub dość często nie przynosi go na lekcję; 

 Lekceważy przedmiot, często opuszcza lekcje; 

 Wyraża lekceważący stosunek do wartości religijnych.  

     

4. Zasady przeprowadzania sprawdzianów. 

Ocena ze sprawdzianu lub kartkówki wystawiana jest według następującej skali: 

Celujący -                 100% - 97%                                                                                                                         

Bardzo bobry -          96% - 87%                                                                                                                        

Dobry –                      86% - 73%                                                                                                         

Dostateczny –            72% - 54%                                                                                                                        

Dopuszczający –        53% - 39%                                                                                                     

Niedostateczny -        38% - 0% 

 

Niezapowiedziane kartkówki obejmują obszar wiedzy i umiejętności do trzech ostatnich 

lekcji. Prace pisemne powyżej 15 minut (sprawdziany) muszą zostać zapowiedziane co 

najmniej tydzień wcześniej – wpis w e- dzienniku. 

Uczniowie dokonują poprawy sprawdzianów na lekcji. 

Uczeń, który nie był obecny w szkole w dniu, w którym pisano sprawdzian wykonuje to 

zadanie w ciągu 14 dni następujących po jego powrocie do szkoły. 

Uczeń ma prawo do poprawy oceny bieżącej w terminie i na zasadach ustalonych przez 

nauczyciela. 

Sprawdzian obejmujący więcej niż trzy lekcje uczeń poprawia w tej samej formie również  

w ciągu 14 dni od otrzymania oceny.  Dopuszcza się poprawę oceny niedostatecznej, 

dopuszczającej, dostatecznej i dobrej. Stopnie ze sprawdzianu i poprawy są wpisywane do 

dziennika. Przy wystawieniu oceny śródrocznej/ rocznej pod uwagę bierze się obydwie 

oceny. Ocenę można poprawić tylko jeden raz. 

 

5. Ocenianie zeszytu ćwiczeń i zeszytu przedmiotowego. 

Na ocenę mają wpływ następujące czynniki: estetyka, kompletność notatek i ćwiczeń, 

poprawność merytoryczna, gramatyczna, ortograficzna, interpunkcyjna. 

Oceny otrzymuje uczeń za wybrane prace domowe. 

 

 



6. Wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia z pisemną opinią Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej.  

Uczniowie z opinią z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o specyficznych trudnościach 

w uczeniu się oraz uczniowie z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego są 

oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne 

do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia zgodnych z opinią poradni Psychologiczno 

– Pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się. 

 

 

 Zaktualizowano 11.09.2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bardzo proszę o aktualizację przedmiotowych systemów oceniania na stronie szkoły; 

nieprzekraczalny termin termin: 15.09.2019 r. 

 

Przedmiotowy system oceniania nie może być skopiowany z wydawnictwa; powinien  być 

napisany w Wordzie (np. Liberation Serif 12) przez grupę nauczycieli/nauczyciela uczących/ 

uczącego przedmiotu/przedmiotów 

i musi być zbieżny z zapisami statutu dotyczącymi WO. 

 



PSO tworzycie/aktualizujecie Państwo wg zaproponowanego przeze mnie lub wybranego 

przez Was wzoru/przykładu; należy pamiętać, by graficznie i kompozycyjnie był jednolity dla 

wszystkich przedmiotów. 

 

Przykładowy PSO z polskiego znajduje się w pokoju nauczycielskim. 

Serdecznie pozdrawiam - Urszula Imbor 


