
P Z O  
 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII 

DLA KLAS 4-5 SP W SPzOI W ŁOMNICY 

 

§ 1.Założenia wstępne 

1. Przedmiot oceny z religii zawiera kryteria poznawcze, kształcące i wychowawcze.  

2. W wartościowaniu oceny z religii nauczyciel uzupełnia dydaktyczny zakres oceny wymiarem duszpasterskim, 

czyli ideałem życia chrześcijańskiego. 

3. Przedmiotowe Zasady Oceniania (zwane dalej PZO) wynikają ze Szczegółowych Zasad Wewnątrzszkolnego 

Oceniania w SPzOI w Łomnicy (SZWO), uwzględniają jednak specyfikę oraz cel katechezy szkolnej 

(przedmiotu zwanego potocznie religia). 

4. Dla uczniów, których rodzice wyrazili wolę udziału w lekcjach religii w obrządku rzymskokatolickim zajęcia 

te traktowane są jako obowiązkowe, to znaczy, że ocena jest wliczana do średniej. 

5. Ocena nie obejmuje tylko wiadomości ucznia. Oceniając ucznia nauczyciel bierze pod uwagę także inne 

elementy. 

§ 2.Elementy wchodzące w zakres oceny z religii: 

1. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości; 

2. Zainteresowanie przedmiotem; 

3. Stosunek do przedmiotu; 

4. Pilność i systematyczność; 

5. Umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu; 

6. Postawa ucznia. 

 

Kontrola i ocena w religii nie dotyczy wyłącznie sprawdzenia wiadomości, lecz także wartościowania 

umiejętności, postaw, zdolności twórczych, rozwoju zainteresowań, motywacji uczenia się, a głównie cech 

charakteru, woli, odpowiedzialności za swoje czyny, dokładności, wytrwałości, pracowitości, kultury osobistej, 

zgodności postępowania z przyjętą wiarą. 

 

§ 3. Czynności obligatoryjne nauczyciela: 

1. Nauczyciel na początku roku szkolnego przedstawia uczniom opracowany przez siebie (wybrany) program 

nauczania w danej klasie uwzględniający profil i specyfikę zespołu.   

2. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o:   

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania;  

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;  

 

 

 



§ 4. Obowiązujące zasady w ocenianiu z religii: 

1. Zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie, przy zajęciach 

edukacyjnych odbywających się w wymiarze 2 godzin tygodniowo – minimum jedna ocena w ciągu 6 jednostek 

lekcyjnych, 

2. Zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres  

materiału przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;   

3. Zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom trudności i 

dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen;  

4. Zasada otwartości – PZO podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację;  

5. Zasada instruktywności – wskazanie na występujące braki, 

6. Zasada kreatywności - mobilizacja do dalszej pracy, 

7. Zasada obiektywności - zastosowanie jednolitych norm i kryteriów oceniania z uwzględnieniem 

indywidualnych możliwości ucznia, 

8. Zasada naprawcza – uczeń ma prawo poprawić swoje oceny cząstkowe w terminie i na zasadach określonych 

przez nauczyciela. Nauczyciel może postawić zadania, których ocena nie ulega poprawie. Uczeń może się 

ubiegać o ocenę końcowo roczną wyższą od proponowanej przez nauczyciela. 

9. Zasada oceny ważonej – ocena klasyfikacyjna śródroczna lub roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen 

cząstkowych. Ocenę ważoną oblicza się jako iloraz. W liczniku ułamka sumujemy oceny pomnożone przez 

ich wagi a w mianowniku sumujemy ilości ocen pomnożone przez przypisane im wagi, wg wzoru:  

 

    
(suma_ocen_wagi5) x5 + (suma_ocen_wagi3) x 3+ (suma_ocen_wagi2) x 2 

       (ilosc_ocen_wagi5) x 5 + (ilosc_ocen_wagi3) x 3 + (ilosc_ocen_wagi2) x 2 

 

a) Ocena ważona uwzględnia różne formy aktywności ucznia, którym przyporządkowuje się odpowiednie wagi:  

Formy aktywności Waga 

Ocena za I semestr 
5 

 

Zaangażowanie w parafii 5 

Zaangażowanie w szkole 5 

Udział w konkursach 5 

Praca klasowa 5 

Sprawdzian 
5 

 

Kartkówka 
3 

 

Odpowiedź ustna 3 

Praca na lekcji 2 

Zadanie domowe 2 

Aktywność na zajęciach 2 

Zeszyt ucznia 2 

 

           Średnia ważona = 



b) Na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w I semestrze nauczyciel wystawia ocenę śródroczną. Ocenę 

końcoworoczną lub końcową wystawia się na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w II semestrze oraz 

oceny za I semestr liczonej w II semestrze jako ocena cząstkowa z wagą 5.  

c) Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę śródroczną lub roczną w następujący sposób: 

 

Średnia ważona 
Ocena śródroczna 

       (końcowa) 

do 1,99 
niedostateczny  

 

od 2,00 do 2,60 
dopuszczający  

 

od 2,61 do 3,60 dostateczny 

od 3,61 do 4,60 
dobry  

 

od 4,60 do 5,50 bardzo dobry 

od 5,51 
celujący  

 

 

§ 5. Tryb oceniania i skala ocen. 

1. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala się według następującej skali:   

a) stopień celujący               -      6;   

b) stopień bardzo dobry       -      5;  

c) stopień dobry                   -      4;  

d) stopień dostateczny         -      3;  

e) stopień dopuszczający     -      2;  

f) stopień niedostateczny     -      1.   

 

2. Przy zapisie ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „–” przyporządkowując im 

odpowiednie wartości według skali: 

 

Ocena: 6 6- 5+ 5 5- 4+ 4 4- 3+ 3 3- 2+ 2 2- 1+ 1 

Wartość: 6 5.75 5.5 5 4.75 4.5 4 3.75 3.5 3 2.75 2.5 2 1.75 1.5 1 

 

  

 

§ 6. Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są: 

1.  Prace pisemne:  

a) praca klasowa (sprawdzian diagnostyczny) obejmująca większą partię materiału, określoną przez nauczyciela.  

b) sprawdzian dotyczący materiału z trzech ostatnich tematów realizowanych na maksymalnie pięciu (5) 

ostatnich lekcjach.   

c) kartkówka dotycząca materiału z ostatniego tematu realizowanego maksymalnie na trzech (3) ostatnich  

lekcjach (nie musi być zapowiadana);  

d) Prace pisemne ( sprawdziany ) przechowywane są do końca września następnego roku szkolnego.  

 

2. Odpowiedzi ustne objęte zakresem materiału z trzech ostatnich lekcji. 

 

3. Wypowiedzi w trakcie lekcji, powtórzenia itp. 



4. Praca domowa: krótkoterminowa i długoterminowa (w tym dodatkowe prace wykraczające ponad wymagania  

programowe nagradzanie oceną celującą). 

 

5. Znajomość podstawowych prawd wiary zdobywana podczas odpowiedzi ustnej lub pisemnej (tzw. Mały  

Katechizm). 

6. Zeszyt sprawdzany podczas odpowiedzi i według decyzji nauczyciela. Jeden raz w semestrze kompleksowa  

ocena zeszytu. 

7. Pilność, systematyczność, postawy, umiejętności (osiągnięcia ucznia zapisywane w dzienniku lekcyjnym  

    ( tzw. Aktywność na lekcji ). 

8. Przygotowania do poszczególnych katechez. 

9. Korzystanie z Pisma Świętego, podręcznika i innych materiałów katechetycznych. 

10.  Praca plastyczna (przy ustalaniu oceny pracy plastycznej nauczyciel bierze pod uwagę w szczególności   

wysiłek wkładany przez ucznia, a nie tylko efekt końcowy i wynik).   

11.  Praca domowa;  

12. Twórcze rozwiązywanie problemów. 

10. Zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzanie uroczystości szkolnych o charakterze religijnym, 

zaangażowanie w przygotowania gazetek szkolnych, udział w konkursach religijnych, współpraca ze wspólną 

parafią, zaangażowanie w prace grup duszpasterskich w parafii. 

 

§ 7. Postanowienia końcowe 

1. Pozostałe kwestie oceniania ucznia, nie ujęte w niniejszy PZO, regulują postanowienia WSO. 

2. PZO w katechezie szkolnej kierują się nade wszystko dobrem człowieka. Ocenianie ucznia ma na celu 

afirmację jego osoby. 

3. Proces edukacji religijnej zakłada dobrą wolę wychowanka w podejmowaniu wymagań stawianych 

przez katechetę, tak, by coraz bardziej stawać się człowiekiem na wzór Jezusa Chrystusa. 

4. Katechizowany, przez swoje zaangażowanie osobiste, powinien być modelowany w procesie 

edukacyjno-wychowawczym.  

 

 

 

 

 

 


