
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

Z RELIGII KATOLICKIEJ

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W WIELUNIU

OGÓLNE ZASADY OCENIANIA

1. Katecheta wystawia ocenę w porozumieniu z uczniami.
2. W  ciągu  jednego  półrocza  wystawia  każdemu  uczniowi  oceny  cząstkowe

zaplanowane na dany okres.
3. Ocenianie  ucznia  powinno  się  dokonywać  systematyczne.  Uczeń  powinien  mieć

możliwość   poprawiania  ocen  cząstkowych  w  ciągu  pierwszego  oraz  drugiego
półrocza . W wyjątkowych sytuacjach uczeń może poprawiać podczas wystawiania
oceny śródrocznej lub końcoworocznej. Poprawianie może odbywać się w formie
pisemnej lub ustnej z zakresu określonego indywidualnie.

4. Uczeń może być niesklasyfikowany z religii, jeżeli istnieje brak podstaw do ustalenia
oceny  klasyfikacyjnej  z  powodu  nieobecności  ucznia  na  zajęciach  edukacyjnych
przekraczającej  połowę  czasu  przeznaczonego  na  te  zajęcia  w  szkolnym  planie
edukacji.

Oceny wyrażane w stopniach dzielą się na: 
 Bieżące -  (określają poziom wiadomości, umiejętności ucznia ze zrealizowanej

części programu) 
 klasyfikacyjne  -  śródroczne i  roczne -  (określają  ogólny poziom wiadomości  i

umiejętności  ucznia przewidzianych  w programie nauczania pierwsze i  drugie
półrocze) 

Ocena bieżąca i klasyfikacyjna wyraża się w stopniach według skali:

Celujący
Bardzo dobry

Dobry
Dostateczny
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Niedostateczny
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 Ocena śródroczna i roczna jest średnią ważoną ustaloną wg następującej skali:

1. Technikum:

a) 1 – 1,70 – ocena niedostateczna,

b) 1,71 – 2, 60 – ocena dopuszczająca,

c) 2,61 – 3,60 – ocena dostateczna,

d) 3,61 – 4,60 – ocena dobra,
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e) 4,61 – 5,00 – ocena bardzo dobra,

f) 5,45 – 6,00 – ocena celująca.

2. Branżowa Szkoła I Stopnia:

a) 1,00 – 1,60, pozostałe jak w technikum.

b) 1,61 – 2, 60 – ocena dopuszczająca,

c) 2,61 – 3,60 – ocena dostateczna,

d) 3,61 – 4,60 – ocena dobra,

e) 4,61 – 5,00 – ocena bardzo dobra,

f) 5,45 – 6,00 – ocena celująca.

Średnia ważona nie jest wyznacznikiem oceny śródrocznej lub rocznej  – ostateczna
decyzja należy do nauczyciela

POMIAR OSIĄGNIĘĆ UCZNIA ODBYWA SIĘ WEDŁUG ZASAD POMIARU
DYDAKTYCZNEGO ZA POMOCĄ NASTĘPUJĄCYCH NARZĘDZI:

1. Prace pisemne (sprawdziany i testy) 

 otwarte (krótka odpowiedź, teksty z luką) 

 zamknięte (na dobieranie, jednokrotnego oraz wielokrotnego wyboru, prawda - 
fałsz) 

2. Kartkówki

Zapowiedziane i niezapowiedziane 

3. Odpowiedzi ustne 

Polegają  na  sprawdzeniu  umiejętności  ucznia  w  zakresie  rozumienia  problemu,
postaw  i  przekonań.  Ocenie  podlega  zawartość  merytoryczna,  argumentacja,
wyrażanie  sądów,  uzasadnianie,  sposób  prezentacji.  Dodatkowe  pytania
naprowadzające wpływają na obniżenie oceny.

4. Zeszyt przedmiotowy

5. Aktywność ucznia na lekcji 

6. Praca ucznia na lekcji (indywidualna lub grupowa) 

Ocenie podlegają umiejętności: 
 planowania, organizowania własnego uczenia się 

 skutecznego komunikowania w różnych sytuacjach 

 efektywnego współdziałania w grupie 

 rozwiązywania problemów w twórczy sposób 

 efektywnego posługiwania się technologią informacyjną 
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7. Prace dodatkowe (np. referat, prezentacja multimedialana, pomoce 
dydaktyczne, inne) 

KRYTERIA POSZCZEGÓLNYCH FORM AKTYWNOŚCI UCZNIA

1. Sprawdzian pisemny musi być zapowiedziany przynajmniej na dwa tygodnie przed
jego przeprowadzeniem. 

 Uczniowie  są  zobowiązani  do  uczestnictwa  w  sprawdzianie  w  wyznaczonym
terminie. 

 Nieobecność  może  być  usprawiedliwiona  przez  rodziców  lub  opiekunów
prawnych. 

 Uczeń,  który  z  przyczyn  losowych  nie  może  pisać  sprawdzianu z  całą  klasą
powinien wywiązać się z zaległości na pierwszej  lekcji  po powrocie do szkoły
albo w uzgodnieniu z nauczycielem w ciągu dwóch tygodni od powrotu ucznia.

 W sytuacji nieobecności nieusprawiedliwionej, ucieczki z lekcji lub ściągania na
sprawdzianie  uczeń  otrzymuje  ocenę  niedostateczną  ,  która  także  może
podlegać poprawie. 

 Ocenę  otrzymaną  ze  sprawdzianu  uczeń  może  poprawić  w  terminie
wyznaczonym  przez  nauczyciela  ale  nie  później  niż  dwa  tygodnie  od  wpisu
oceny do dziennika.

 Poprawy odbywać się mogą na lekcji, lub na zajęciach dodatkowych

 Sprawdziany  są  poprzedzone   powtórzeniem,  które  może  przybierać  różną
formę.

Punktacja sprawdzianu testowego:

 0- 29 % możliwych do uzyskania punktów 
30- 49 % 
50- 69 % 
70- 89 % 
90- 100 % 

niedostateczny
dopuszczający

dostateczny
dobry

bardzo dobry

2. Kartkówki obejmują maksymalnie trzy ostatnie tematy lekcyjne. Wybór formy należy
do  nauczyciela.  Oprócz  kartkówek  zapowiedzianych  nauczyciel  może  zrobić  tzw.
kartkówkę niezapowiedzianą z materiału objętego zadaniem domowym. Zgłoszenie
nieprzygotowania nie dotyczy kartkówek zapowiedzianych. Kartkówka może odbyć
się  zarówno  na  początku  zajęć  lekcyjnych,  lub  w  każdym  innym  momencie  ich
trwania . 
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 Poprawa oceny przez ucznia jest dobrowolna .Poprawienie oceny przez ucznia
nie przekreśla poprzednio zdobytej  oceny ,  nauczyciel  nie wpisuje z poprawy
oceny niedostatecznej.

 W  sytuacji  nieobecności  nieusprawiedliwionej,  ucieczki  z  lekcji  lub  ściągania
uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną 

 Ocenę niedostateczną otrzymaną z kartkówki uczeń może poprawić w terminie
dwóch tygodni od oddania kartkówki 

Punktacja kartkówki:

0- 49 % możliwych do uzyskania punktów 
50- 65 % 
66- 80 % 
81- 95 % 
96- 100 % 

Niedostateczny
Dopuszczający

Dostateczny
Dobry

Bardzo dobry

3. Ocena odpowiedzi ustnej obejmuje maksymalnie 3 ostatnie tematy lekcyjne. 

 Ocenę otrzymaną z odpowiedzi ustnej uczeń  może poprawić.

4. Zeszyt  przedmiotowy  oceniany  jest  na  podstawie  zapisanych  w  nim  tematów,
notatek z lekcji oraz wykonanych prac domowych.

 Za brak zeszytu uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną
 Ocenę otrzymaną z zeszytu i pracy domowej uczeń może poprawić

 
5.  Aktywność ucznia na lekcji oceniana oceną. Przez aktywność na lekcji rozumiemy:

częste zgłaszanie się na lekcji  i  udzielanie poprawnych odpowiedzi,  stosunek do
poruszanej tematyki, wykazanie się wiedzą i dociekliwością. Ocenianie aktywności
ucznia na lekcji przejawiające się gotowością do udział w zajęciach (uczestnictwo w
dyskusji,  stawianie  pytań,  udzielanie  odpowiedzi  ,  formułowanie  problemów  do
dyskusji,  wyciąganie  i  formułowanie  wniosków,  wyrażanie  własnych  poglądów,
argumentowanie swoich przekonań, posługiwanie się innymi źródłami wiedzy). 

6. Praca na lekcji ucznia może być także oceniona negatywnie. 

7. Na ocenę pracy dodatkowej składają się następujące elementy: gromadzenie i dobór
źródeł informacji, stopień ich opracowania, merytoryczna wartość pracy, oryginalność
prezentacji.
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OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA

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.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

a) nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, (i)

b) odmawia wszelkiej współpracy, (i)

c) ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary.

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
katechetom 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: 
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a) posiadł  wiedzę  i  umiejętności  znacznie  wykraczające  poza  program  nauczania
przedmiotu w danej klasie, 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,  rozwiązuje  także  zadania  wykraczające  poza  program
nauczania tej klasy, 

c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach kwalifikując się do finałów na szczeblu
powiatowym,  regionalnym,  wojewódzkim  albo  krajowym  lub  posiada  inne
porównywalne osiągnięcia. 

Dopuszcza się stosowanie dodatkowych zapisów informacji przy ocenianiu
ucznia (indywidualna decyzja nauczyciela; stosowna adnotacja w dzienniku)

 Osiągnięcia ucznia nauczyciel na bieżąco odnotowuje w DE
 Każda ocena wpisana  z odpowiednią kategorią i wagą
 Ocena jest jawna dla ucznia, rodziców, opiekunów prawnych 
 Rodzic  ma  wgląd  w  prace  ucznia  na  terenie  szkoły  ,  podczas  konsultacji  z

nauczycielami 
 Termin przeprowadzania testów, sprawdzianów ustalany jest wcześniej 
 Termin oddania pracy przez nauczyciela - 14 dni 
 Prace pisemne ucznia gromadzone są przez nauczyciela 
 Uczeń  ma  prawo  zgłosić  w  semestrze  jedno   nieprzygotowanie  do  zajęć

lekcyjnych (fakt ten dokumentowany jest odpowiednim zapisem w dzienniku). 
 Nieprzygotowanie do lekcji  nie musi być zgłoszone przez ucznia w przypadku

nieobecności usprawiedliwionej trwającej dłużej niż tydzień 
 Uczeń może zgłosić jeden brak pracy domowej przed lekcją, jeśli tego nie zrobi,

otrzymuje  ocenę  niedostateczną.  W  przypadku  nieobecności  ucznia  praca
domowa  musi  zostać  przez  niego  uzupełniona  .  W  przypadku  nieobecności
dłuższej trwającej ponad 1 tydzień, usprawiedliwionej uczeń nie musi zgłaszać
braku pracy domowej . 

 Notatki z lekcji są zapisywane w zeszycie i są obowiązkowe, ich brak oznacza
ocenę niedostateczną

NAUCZANIE ZDALNE:

1. Nauczanie zdalne prowadzone jest za pomocą platformy MS TEAMS.
2. Czas trwania jednostki lekcyjnej w nauczaniu zdalnym wynosi 35-45 min.
3. Nauczyciel w trakcie prowadzenia lekcji zdalnej ma prawo kontrolować faktyczną

obecność  ucznia  na  niej,  w  związku  z  tym  odmowa  włączenia  kamery  bądź
mikrofonu  może  być  traktowana  jako  nieobecność.  Dopuszcza  się  także
potwierdzenia obecności poprzez wpis na czacie.

4. Na  lekcjach  on-line  oceniany  jest  wkład  i  zaangażowanie  ucznia  oraz  prace
domowe,  praca  na  lekcji,  aktywność,  test,  sprawdzian,  odpowiedzi  ustne,
zadania.
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5. Uczeń  ma  obowiązek  pracować  zgodnie  ze  wskazówkami  nauczyciela  i
wykonywać  w  terminie  wszystkie  zlecone  przez  niego  zadania,  przy
uwzględnieniu indywidualnych możliwości.

6. Uczeń prowadzi zeszyt przedmiotowy, wklejając bądź zapisując podany materiał
na bieżąco.

Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym wprowadza się w celu umożliwienia realizacji
podstawy programowej oraz monitorowania postępów edukacyjnych uczniów w okresie,
w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa do kontynuowania.

Wszystkie sprawy sporne, nieujęte w PZO rozstrzygane będą zgodnie z WZO oraz
rozporządzeniami MEN. 

.
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