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WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA NA RELIGII 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W SANOKU 
 

1. Przedmiotowy system oceniania na religii w Szkole Podstawowej nr 4 
w Sanoku stanowi integralną część Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. 
Wszystkie ustalenia tam zawarte dotyczą także przedmiotu „Religia”. 

2. Kontrola i ocena na religii nie dotyczy wyłącznie sprawdzenia wiadomości, 
lecz także wartościowania umiejętności, postaw, zdolności twórczych, 
rozwoju zainteresowań, motywacji uczenia się, a głównie kształtowania cech 
charakteru, woli, odpowiedzialności za swoje czyny, dokładności, 
wytrwałości, pracowitości, kultury osobistej, zgodności postępowania 
z przyjętą wiarą.  

3. W ciągu jednego semestru nauczyciel wystawia każdemu uczniowi co 
najmniej cztery oceny cząstkowe. 

4. Ocenie podlegają: 

a) Pisemny sprawdzian przynajmniej jeden w ciągu semestru, 
obejmujący więcej niż trzy jednostki lekcyjne, zapowiedziane z co 
najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, sprawdzane przez 
nauczyciela do dwóch tygodni. Ponadto kartkówki; zakres ich materiału 
obejmujący nie więcej niż trzy jednostki lekcyjne lub materiał 
podstawowy (m. in tzw. „Mały Katechizm”). Pisemne prace kontrolne są 
do wglądu uczniów, a rodziców na ich zapotrzebowanie.  

b) Odpowiedzi ustne dotyczące materiału z zakresu trzech ostatnich 
lekcji. 

c) Wypowiedzi w trakcie lekcji, podczas dyskusji, powtórzenia itp. 

d) Praca domowa: krótkoterminowa i długoterminowa, kontrolowana na 
bieżąco. 

e) Ocena ze znajomości podstawowych prawd wiary zdobywana 
podczas odpowiedzi ustnej lub pisemnej. 

f) Zeszyt: sprawdzany podczas odpowiedzi i według decyzji 
nauczyciela. Jeden raz w semestrze kompleksowa ocena zeszytu.  

g) Przygotowanie do poszczególnych katechez. 

h) Korzystanie z Pisma Świętego, podręcznika i innych materiałów 
katechetycznych. 

i) Zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości 
szkolnych o charakterze religijnym, zaangażowanie w Szkolnym Kole 
Caritas, w przygotowanie gazetek szkolnych, udział w konkursach 
religijnych, współpraca ze wspólnotą parafialną. 

j) Inne działania wskazujące możliwość oceniania. 

5. Kryteria oceniania: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wybitnie 
starannie prowadzi zeszyt, zbiera w nim dodatkowe materiały, ilustracje, 
wypisy. Zadania domowe przygotowuje w sposób twórczy, treści w nim 
zawarte wskazują na poszukiwania w różnych materiałach, Podczas 
sprawdzianów  rozwiązuje zadania dodatkowe,  wiadomości zawarte  
w podręczniku i zeszycie uzupełnia wiedzą z poza programu nauczania . 
Uczestniczy szczególnie czynnie w SKC lub innych grupach przy parafii.  
Reprezentuje szkołę w Olimpiadzie religijnej i na konkursach.  

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń spełniający do 80 % wymagań 
podstawowych, dobrą -  Ok. 70% zadań podstawowych, 
dostateczną - ok 50 % wiedzy z zakresu wymagań podstawowych, 
dopuszczającą - ok 40% wiedzy z zakresu wymagań podstawowych 
(rozwiązuje zadania bardzo łatwe, niezbędne w dalszej edukacji).  Ocenę 
niedostateczną może otrzymać uczeń, który udziela mniej niż  30% 
odpowiedzi dotyczących wiedzy podstawowej. Do otrzymania oceny 
pozytywnej uczeń musi wykazać się prowadzeniem zeszytu. 

6. Nieprzygotowanie do katechezy: Uczeń ma prawo do zgłoszenia 2 razy 
w czasie semestru nieprzygotowania do lekcji (za wyjątkiem wcześniej 
zapowiedzianych form sprawdzania wiedzy). Uczniowie zgłaszają 
nieprzygotowanie na początku lekcji, podając katechecie kartkę  
z wypisanymi osobami. Przez nieprzygotowanie lekcji rozumiemy: brak 
pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi lub brak zeszytu. Uczeń, który 
opuścił lekcję, ma obowiązek nadrobić braki w wiadomościach na najbliższe  
zajęcia. W przypadku nieobecności dłuższej niż tydzień, termin uzupełnienia 
braków należy ustalić z nauczycielem.  

7. Poprawianie:  Sprawdziany podlegają jednokrotnej poprawie. Uczeń nie 
obecny na sprawdzianie powinien napisać go w ciągu dwóch tygodni od 
powrotu do szkoły, w terminie uzgodnionym z nauczycielem. W przypadku 
niedopełnienia tego obowiązku otrzymuje ocenę niedostateczną.  
W przypadku uzyskania z pracy domowej oceny niedostatecznej uczeń 
zobowiązany jest w terminie do jednego tygodnia napisać poprawnie 
zadanie, licząc się z możliwością dodatkowej kontroli ze strony katechety. 
Oceny z odpowiedzi ustnych podlegają poprawie po wcześniejszym 
ustaleniu z nauczycielem. 
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