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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MARII KONOPNICKIEJ 

W ŚWIEBODZICACH  

 

 
Przedmiotowy system oceniania z religii stanowi integralną część Wewnątrzszkolnego Systemu 

Oceniania Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Świebodzicach. Wszystkie ustalenia 

tam zawarte dotyczą również przedmiotu „religia”.  

 

I. CELE  

 

1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnieć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.  

2. Wspieranie rozwoju ucznia przez diagnozowanie jego osiągnieć́ w odniesieniu do wymagań́ 

edukacyjnych przewidzianych w programie nauczania.  

3. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju intelektualnego i duchowego.  

4. Dostarczenie uczniom, rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o  

postępach, osiągnieciach oraz trudnościach ucznia.  

5. Motywowanie uczniów do samodzielnego uczenia się̨, kształtowanie odpowiedzialności za  

proces uczenia się̨.  

6. Zainteresowanie uczniów przesłaniem Bożym.  

7. Pomoc w otwarciu się̨ na Boga w modlitwie i życiu codziennym.  

8. Pogłębienie przeżywania roku liturgicznego i sakramentów.  

9. Pomoc w odkrywaniu zadań w Kościele, rodzinie, grupie szkolnej.  

 

II. ZASADY OCENIANIA 

 

1. Nauczyciel, na początku roku szkolnego, informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) 

o wymaganiach edukacyjnych z katechezy, wynikających z realizowanego programu nauczania 

oraz o sposobach sprawdzania osiągnieć́ edukacyjnych uczniów, o warunkach uzyskania oceny 

rocznej wyższej niż przewidywana.  

2. Praktyki religijne nie podlegają̨ ocenie.  

3. Każda ocena jest jawna dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów), a także  

wystawiana według ustalonych kryteriów.  

4. Oceny bieżące wyrażone są̨ w stopniach w skali 1–6.  

5. Do wystawienia oceny śródrocznej wymagane są minimum trzy oceny bieżące.  

6. Uczeń może być niesklasyfikowany w przypadku ponad 50% nieusprawiedliwionych  

nieobecności.  

7. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych  

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia rozwojowe 

lub specyficzne trudności w uczeniu się̨, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.  

8. Prace klasowe, sprawdziany są̨ obowiązkowe. Kartkówki (obejmujące materiał z trzech 

ostatnich lekcji) nie muszą być zapowiedziane przez katechetę̨. Sprawdzian jest 

udokumentowany wcześniejszym wpisem w dzienniku. Sprawdzone i poprawione prace 

nauczyciel winien oddać w ciągu dwóch tygodni. Wszystkie prace pisemne uczniów są 

przechowywane do końca roku szkolnego.   

9. Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia i noszenia zeszytu i katechizmu przedmiotowego oraz 

do systematycznego odrabiania prac domowych.  

10. Sprawdziany wiedzy odbywają̨ się̨ minimum raz w semestrze i są zapowiadane z tygodniowym 

wyprzedzeniem. Sprawdziany są obowiązkowe, jeśli uczeń́ w tym czasie był nieobecny na 

lekcji, powinien zaliczyć sprawdzian w terminie późniejszym, uzgodnionym z nauczycielem.  

11. W przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek uzupełnić braki w ciągu 2 tygodni od powrotu 

do szkoły.  
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12. W przypadku wystąpienia poważnych przyczyn losowych, które przeszkodziły w 

przygotowaniu się ucznia do lekcji, uczeń nie ponosi żadnych konsekwencji, jeżeli są one 

potwierdzone pisemnie lub ustnie przez rodzica (opiekuna) przed lekcją.  

13. Jeśli uczeń ma trudności w opanowaniu materiału, ma prawo do pomocy ze strony nauczyciela 

lub innego ucznia. Warunkiem jest aktywna obecność na lekcjach lub usprawiedliwiona dłuższa 

nieobecność.  

14. O ocenie niedostatecznej śródrocznej czy rocznej uczeń informowany jest ustnie, a jego rodzice 

(prawni opiekunowie) w formie pisemnej na miesiąc przed radą pedagogiczną klasyfikacyjną. 

Za pisemne poinformowanie rodzica (prawnego opiekuna) odpowiada wychowawca. 

Szczegółowe postepowanie określa Wewnątrzszkolny System Oceniania.  

 

III. OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE 

 

1. Wiadomości i umiejętności określone w programie nauczania:  

o Formy ustne: odpowiedzi ustne, opowiadania odtwórcze i twórcze, dialog.  

o Formy pisemne: sprawdziany, testy, kartkówki, zadania domowe, ćwiczenia wykonane 

na lekcji.  

o Poprawne stosowanie podstawowych pojeść religijnych.  

o Rozumienie znaczenia poznanych zagadnień́ i zastosowanie ich w praktyce.  

o Łączenie elementów wiedzy z życiem.  

2. Aktywność na lekcji:  

o Zainteresowanie tematem katechezy.  

o Kreatywność, inicjatywa.  

o Pilność, samodyscyplina.  

o Współpraca w zespole.  

3. Przygotowanie do katechezy, prowadzenie zeszytu:  

o Staranne i estetyczne prowadzenie zeszytu przedmiotowego.  

4. Praca domowa:  

o Stopień́ i poprawność́ zrozumienia i wykonania zadania.  

o Samodzielność w wykonaniu zadania.  

5. Aktywność dodatkowa, pozalekcyjna:  

o Udział w konkursach religijnych (szkolnych i pozaszkolnych).  

o Za zajecie I, II, III miejsca lub wyróżnienia w konkursach religijnych otrzymuje ocenę̨  

celującą.  

o Za bardzo dobre wyniki nauczania, zajecie najwyższych miejsc lub wyróżnień w  

konkursach przedmiotowych z religii (np. Konkurs Biblijny) na etapie dekanalnym,  

diecezjalnym, ogólnopolskim otrzymuje ocenę̨ celującą śródroczną lub roczną.  

o Wykonywanie pomocy dydaktycznych, realizacja projektów szkolnych.  

o Podejmowanie działań́ wynikających z głównego celu katechezy.  

 

IV. WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA OCENIANIA  

 

Oceny bieżące stanowią̨ o śródrocznej i rocznej ocenie ucznia. Powiadomienie rodziców o ocenach ich 

dzieci odbywa się̨ zgodnie z przyjętymi zasadami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.  

 

W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań (ocenę wyższą 

otrzymać może uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane ocenom niższym). Ocenie 

podlega wiedza i umiejętności ucznia oraz przejawy ich zastosowania w życiu codziennym, przede 

wszystkim w szkole.  
 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą  

b) odmawia wszelkiej współpracy,  

c) ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary. 
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Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne: 

a) w zakresie wiadomości i umiejętności opanował treści najłatwiejsze, najczęściej stosowane, 

stanowiące podstawę do dalszej edukacji,  

b) wykazuje choćby minimalne zainteresowanie przedmiotem i gotowość współpracy z 

nauczycielem i w grupie. 
 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe: 

a) opanował treści najbardziej przystępne, najprostsze, najbardziej uniwersalne, niezbędne na danym 

etapie kształcenia i na wyższych etapach, 

b) uczestniczy w rozwiązywaniu problemów oraz umiejętnie słucha innych. 
 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające: 

a) opanował treści umiarkowanie przystępne oraz bardziej złożone, 

b) ukierunkowany jest na poszukiwanie prawdy i dobra oraz szanuje poglądy innych, 

c) aktywnie realizuje zadania wykonywane w grupie. 
 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania dopełniające: 

a) opanował treści obejmujące elementy trudne do opanowania, złożone i nietypowe, 

b) wykazuje własną inicjatywę w rozwiązywaniu problemów swojej społeczności 

c) wszechstronnie dba o rozwój swojej osobowości i podejmuje zadania apostolskie. 
 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

a) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,  

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub 

praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe,  

 


