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W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania 

wymagań (ocenę wyższą otrzymać może uczeń, który spełnia wszystkie 

wymagania przypisane ocenom niższym). Oceniamy wiedzę i umiejętności 

ucznia oraz przejawy ich zastosowania w życiu codziennym, przede 

wszystkim w szkole. Gdy uczeń ubiega się o ocenę celującą, bierzemy pod 

uwagę również jego zaangażowanie religijno-społeczne poza szkołą. 

Ocenie podlegają: 

1. Pisemne prace kontrolne  

2. Odpowiedzi ustne/ pisemne  z zakresu trzech ostatnich lekcji. 

3. Wypowiedzi w trakcie lekcji, podczas dyskusji, powtórzenia itp. 

4. Praca domowa: krótkoterminowa i długoterminowa, kontrolowana na 

bieżąco. 

5. Ocena ze znajomości podstawowych prawd wiary zdobywana podczas 

odpowiedzi ustnej lub pisemnej (Pacierz / Mały Katechizm) 

6. Zeszyt: sprawdzany podczas odpowiedzi i według decyzji nauczyciela. 

7. Przygotowanie do poszczególnych katechez. 

8. Korzystanie z Pisma Świętego, podręcznika i innych materiałów 

katechetycznych. 

9. Zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości szkolnych 

o charakterze religijnym, zaangażowanie w przygotowanie gazetek szkolnych, 

udział w konkursach religijnych, współpraca ze wspólnotą parafialną. 

10. Uczeń ma prawo do zgłaszania jednego nieprzygotowania w semestrze. 



Poprawianie: Promuje się systematyczne ocenianie w ciągu semestrów 

połączone z możliwością poprawiania. 

Klasyfikacja: Uczeń może być niesklasyfikowany z religii, jeżeli brak jest 

podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na 

zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te 

zajęcia w szkolnym planie edukacji. Uczeń niesklasyfikowany (z powodu 

usprawiedliwionej nieobecności)może na podstawie uzyskanych wcześniej 

ocen otrzymać klasyfikację. 

Przy wystawieniu oceny śródrocznej i rocznej przyjmuje się następujące 

zasady:  

- ocena nie będzie miała charakteru średniej arytmetycznej ocen 

cząstkowych 

- znaczący wpływ mają przede wszystkim oceny uzyskane (w semestrze lub 

w ciągu całego roku szkolnego) z podstaw Małego Katechizmu, zeszytu, 

zaangażowania poza szkołą i innych form pracy o charakterze samodzielnym. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, 

- Nie wykazuje się znajomością pacierza. 

- Nie posiada zeszytu lub dość często nie przynosi go na lekcję. 

- Lekceważy przedmiot. 

- Nieodpowiednio zachowuje się na lekcji. 

- Wyraża lekceważący stosunek do wartości religijnych. 

- Opuszcza lekcje religii. 

- Inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazujące na ocenę 

niedostateczną. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania 

konieczne: 

- Opanował konieczne pojęcia religijne. 

- w zakresie wiadomości i umiejętności opanował treści najłatwiejsze, 

najczęściej stosowane, stanowiące podstawę do dalszej edukacji,  

- wykazuje choćby minimalne zainteresowanie przedmiotem i gotowość 

współpracy z nauczycielem i w grupie. 

-Zeszyt prowadzony niestarannie, liczne luki w zapisach słabe wiązanie 

faktów 

i wiadomości 



-Wykazuje brak rozumienia podstawowych uogólnień. 

-Nie potrafi stosować wiedzy, nawet przy pomocy nauczyciela. 

- Podczas przekazywania wiadomości popełnia liczne błędy, wykazuje  

niepoprawny styl wypowiedzi, posiada trudności w wysławianiu. 

- Posiada problemy ze znajomością pacierza. 

- Wykazuje poprawny stosunek do religii. 

- Inne możliwości indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dopuszczającą. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania 

podstawowe: 

- opanował treści najbardziej przystępne, najprostsze, najbardziej 

uniwersalne, 

niezbędne na danym etapie kształcenia i na wyższych etapach, 

- Wykazuje się wiadomościami podstawowymi, połączonymi związkami 

logicznymi. 

-Dość poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia oraz wyjaśnia ważniejsze  

zjawiska z pomocą nauczyciela. 

- Potrafi stosować wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy  

pomocy nauczyciela. 

- W przekazywaniu wiadomości z religii popełnia niewielkie i nieliczne błędy. 

- Wykazuje się podstawową znajomością pacierza. 

- W zeszycie ucznia sporadyczne braki notatek, prac domowych. 

- Prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie 

przedmiotem. 

- Stara się uczestniczyć w życiu parafii. 

- Inne możliwości indywidualne ucznia wskazujące ocenę dostateczną. 

 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające: 

 

- Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej. 

- Stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych inspirowanych  

przez nauczyciela. 

- Podczas wypowiedzi nie popełnia rażących błędów stylistycznych. 

- Wykazuje się dobrą znajomością pacierza. 

- W zeszycie posiada wszystkie notatki i prace domowe. 

- Podczas lekcji posiada określone pomoce (podręcznik, zeszyt i inne) i 

korzysta  

z nich. 

- Systematycznie uczestniczy w zajęciach religii. 

- Jest zainteresowany przedmiotem. 



- Włącza się w przeżycia i dynamikę roku liturgicznego. 

- Wykazuje się dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości. 

- Postawa ucznia nie budzi wątpliwości. 

- Stara się być aktywnym podczas lekcji. 

- Inne osiągnięcia indywidualne ucznia promujące ocenę dobrą.  

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania 

dopełniające: 

- Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej. 

- Opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności określony poziomem  

nauczania religii. 

- Umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji  

nauczyciela. 

- Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi. 

- Posiada pełną znajomość pacierza. 

- Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe. 

- Aktywnie uczestniczy w religii. 

- Postępuje bez żadnych zastrzeżeń, jest pilny, systematyczny, 

zainteresowany  

przedmiotem. 

- Chętnie i systematycznie uczestniczy w życiu parafii. 

- starannie wykonuje powierzone przez katechetę zadania 

- Stara się być świadkiem wyznawanej wiary. 

- Inne możliwości indywidualne ucznia promujące ocenę bardzo dobrą. 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

- Spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej. 

- Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program religii własnego 

poziomu edukacji. 

- Prezentuje wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ. 

- Samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych. 

- Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi, swobodą w posługiwaniu się 

Terminologią przedmiotową i inną. 

- Angażuje się w pracach pozalekcyjnych, np. gazetki religijne, montaże 

sceniczne, 

Pomoce katechetyczne itp. uczeń wyróżnia się aktywnością na lekcji, 

- Jego pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu 

nie budzi żadnych zastrzeżeń. 

-korzysta z materiałów zgromadzonych samodzielnie 

- Poznane prawdy wiary stosuje w życiu. 



- Inne osiągnięcia indywidualne ucznia promujące ocenę celującą. 

- reprezentuje szkołę (parafię) w rekolekcjach, konkursach 
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