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ZASADY PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA  

Z RELIGII  

W ZESPOLE SZKÓŁ ZAKONU PIJARÓW W POZNANIU 

 

 
o. Piotr Jałako SP 

o. Dawid Borkowski SP 

br. Maciej Lewczuk SP 

 

 
            Ocenianie jest źródłem informacji o osiągnięciach i motywacji ucznia do 

postępów w nauce. Jeśli uczeń rozumie i współuczestniczy w ewaluacji swych postępów, 

wówczas wartościowanie jego osiągnięć posiada również wielką wartość wychowawczą. 

Oceniając uczniów, odnosimy się przede wszystkim do osiągnięć przedstawionych w 

podstawie programowej z religii.  

            Nauczyciel ustala, co uczeń wie, potrafi, jakie jeszcze wymagania powinien 

spełnić, w czym może jeszcze mu pomóc. Celowość informacji zakłada wartościowanie 

aktualnego poziomu edukacyjnego ucznia oraz zmotywowanie jego potrzeby 

zdobywania wiadomości, postaw i umiejętności. 

 

W OCENIANIU Z RELIGII OBOWIĄZUJĄ PONIŻSZE ZASADY:  

Obiektywność − zastosowanie jednolitych norm i kryteriów ocieniania.  

Jawność − podawanie na bieżąco wyników pracy ucznia (LIBRUS).  

Instruktywność − wskazanie na występujące braki i mobilizacja do dalszej pracy. 

 

1) SPRAWDZIAN PISEMNY (waga 3) 

 

• Zapowiedziany w terminarzu Librusa jako sprawdzian z co najmniej z tygodniowym 

wyprzedzeniem i z podaniem zakresu materiału. 

• Uczeń, który nie pisał sprawdzianu oraz ten, który otrzymał ze sprawdzianu ocenę 

niedostateczną ma obowiązek zaliczenia materiału w okresie nie przekraczającym 

2 tygodnie od daty oddania sprawdzianu przez nauczyciela lub od daty zakończenia 

okresu ochronnego po dłuższej nieobecności ucznia. W uzasadnionych wypadkach (np.: 

konieczności nadrobienia przez ucznia zaległości z wielu przedmiotów lub 

przygotowywania się do konkursów przedmiotowych na etapie rejonowym 

i wojewódzkim) termin nadrabiania sprawdzianów może zostać przesunięty.  
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• Uczeń, który nie uzupełnił w terminie sprawdzianu, otrzymuje ocenę niedostateczną. 

Uczeń, który nie poprawił oceny niedostatecznej otrzymanej za pierwszym razem, nie 

otrzymuje kolejnej oceny. 

 

2) ESEJ SEMESTRALNY (waga 2) 

• Uczniowie mają przynajmniej miesiąc na oddanie pracy. 

• Zakres merytoryczny i jakościowy pracy nauczyciel omawia na początku każdego 

semestru. 

• Na poprawienie pracy nauczyciel ma czas do końca semestru. 

• W przypadku nieoddania pracy w terminie (o ile nie ma ważnych okoliczności 

usprawiedliwiających) uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 

3) MAŁY TEST BIBLIJNY (waga 2) 

 

• Zapowiedziany w terminarzu Librusa z co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem z 

podaniem zakresu materiału. 

• Testy są pisemne i mogą być przeprowadzane w klasie lub na Szkolnej Platformie 

Edukacyjnej. 

• Uczeń, który nie pisał Małego Testu Biblijnego, ma obowiązek go napisać  

w przeciągu 2 tygodni od powrotu do szkoły.  

• Uczeń, ma możliwość poprawienia oceny z testu w okresie nie przekraczającym 2 

tygodnie od daty oddania testu przez nauczyciela lub od daty zakończenia okresu 

ochronnego po dłuższej nieobecności ucznia. 

 

4) ODPOWIEDŹ USTNA (waga 2) 

 

• Obejmuje materiał z ostatnich trzech tematów lekcyjnych. 

• Nie jest zapowiadana. 

 

5) KATRKÓWKA (waga 2) 

 

• Obejmuje materiał z ostatnich trzech tematów lekcyjnych. 

• Nie jest zapowiadana. 

 

6) RECYTACJA I OPANOWANIE PAMIĘCIOWE TEKSTÓW (waga 1) 

 

• Obejmuje tekst wskazany przez katechetę. 
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7) AKTYWNOŚĆ / PRACA NA LEKCJI (waga 1) 

 

Jest oceniana znakami „+” lub „-” oraz pełnymi ocenami (według zasad zapowiedzianych 

w danym momencie przez katechetę).  

 

8) ZADANIE DOMOWE / REFERATY (waga 1) 

 

9) KONKURSY  

• Za udział w konkursach biblijnych i olimpiadach teologicznych uczeń otrzymuje 

ocenę proporcjonalnie do stopnia konkursu i osiągniętego wyniku.  

 

10) OCENA ZA PROWADZENIE ZESZYTU I ĆWICZEŃ (waga 1) 

 

Ocenie podlega kompletność notatek i staranność w prowadzeniu zeszytu. 

 

Uczeń ma prawo do zgłoszenia NIEPRZYGOTOWANIA: 

1) z odpowiedzi i kartkówek według jednego ze sposobów (wybranych wspólnie 

przez klasę): 

a) dwukrotnie w ciągu semestru, wpisując się na wspólną listę przygotowaną przez 

dyżurnego i przekazywaną katechecie na początku lekcji; 

b) jednokrotnie w ciągu semestru w momencie wywołania do odpowiedzi lub 

rozpoczęcia kartkówki. 

2) raz w semestrze w przypadku braku zadania. 

Na lekcjach religii każdego ucznia obowiązuje zeszyt i katechizm. Jeśli będzie potrzeba 

korzystania z Biblii lub Katechizmu Kościoła Katolickiego będą one przynoszone przez 

dyżurnych. 

Nauczyciel ocenia sprawdzian w ciągu 10 dni roboczych od daty napisania. 

Poprawione sprawdziany i testy są do wglądu u nauczyciela katechezy. Uczniowie nie 

otrzymują prac pisemnych do domu. 

Ocena klasyfikacyjna jest podsumowaniem zdobytych przez ucznia w danym okresie 

wiadomości i umiejętności zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi.  

Uczeń, który chce otrzymać wyższą ocenę klasyfikacyjną niż przewidywana musi 

wykazać się w formie ustalonej przez nauczyciela (ustnej lub pisemnej) opanowaniem 

wiadomości i umiejętności wymaganych na daną ocenę oraz przedstawić zeszyt (zeszyt 

ćwiczeń itp.) prowadzone w ciągu całego roku. 
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W przypadku przyłapania Ucznia na nieuczciwej, niesamodzielnej pracy lub 

samodzielnej zmianie grupy na sprawdzianie czy kartkówce, a także za plagiat uczeń 

otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy. 

 


