
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII  

W KLASACH IV – VIII 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

 

1. Na lekcje religii uczeń przychodzi przygotowany, ma książkę i zeszyt. W ciągu 

półrocza  uczeń może być 2 razy nieprzygotowany ( brak podręcznika, zeszytu, zadania 

domowego, itp.), jednakże zgłasza ten fakt nauczycielowi na samym początku lekcji. Z 

kolejnych nieprzygotowań będą wyciągane konsekwencje według ustaleń poszczególnych 

nauczycieli danej klasy.  Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalniaja ucznia z pracy na lekcji 

oraz z pisania zapowiedzianych prac pisemnych. W przypadku braku zeszytu ma on 

obowiązek notować na kartce lub w brudnopisie,     a na następnej lekcji pokazać uzupełniony 

zeszyt. 

 

2. Formami sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia są: udział w projektach, 

konkursach, samodzielna praca na lekcji, praca w grupie, odpowiedzi ustne, zadania domowe, 

wyznaczone dodatkowe prace, katrkówki, sprawdziany, prowadzenie zeszytu, zadania dla 

chętnych, aktywność na lekcji. 

 

3.Uczeń ma prawo jednorazowo poprawić każdą ocenę pozytywną na zasadach ustalonych 

przez nauczyciela (chęć poprawy uczeń deklaruje w terminie do tygodnia po uzyskaniu 

oceny).     W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej lub nie pisania sprawdzianu bądź 

zapowiedzianej kartkówki,  ma obowiązek zaliczenia materiału w ciągu dwóch tygodni od 

otrzymania oceny          w formie ustalonej przez nauczyciela. 

 

4. Ocena z poprawy pracy pisemnej niższa lub taka sama jak uzyskana wcześniej, zostanie 

wpisana do dziennika, ale nie będzie liczona do średniej. 

 

5. Zeszyt będzie sprawdzany według ustaleń nauczyciela, przynajmniej jeden raz w 

semestrze. 

 

6. W razie nieobecności uczeń ma obowiązek uzupełnić notatki i zadania domowe. 

 

7. Sprawdziany i kartkówki są oceniane według skali procentowej jednakowej dla wszystkich 

przedmiotów w szkole, natomiast waga ocen z religii jest następująca: 

 

Procenty Ocena 

0-25% 1 

 26-29%  1+  

30-35%  2-  

36-42%  2 

43-49% 2+ 

 50-54%   3-  

55-60%  3 

 61-66%  3+  

67-70%   4- 



71-77%  4 

78-82% 4+  

83-88%  5-  

89-94%   5 

95-97% 5+  

98-99%  6-  

100%    6  

 

8. Waga ocen z religii jest następująca: 

 

Za co Waga 

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub olimpiady 

przedmiotowej 

7 

Konkursy pozaszkolne  4 

Osiągnięcia w konkursach szkolnych 3 

Sprawdzian, test, praca klasowa  4 

Zadania dla chętnych  3 

kartkówka 2 

Odpowiedź ustna  1 

Zadania domowe  1 

Samodzielna praca na lekcji  2 

Praca w grupie  1 

Prowadzenie zeszytu  1 

Aktywność 1 

 

9. Uwzględniając systematyczność pracy ucznia, jego aktywność, wywiązywanie się z 

obowiązku pisania sprawdzianów oraz postawę i zaangażowanie w czasie modlitwy, 

nauczyciel ma prawo wystawić śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną inną niż wynikająca 

ze średniej ważonej. 
 


