
Przedmiotowy System Oceniania z religiidlaklas I–III 

 
 

PrzedmiotowySystemOcenianiazreligiiobejmuje: 
 

1. formułowanieprzeznauczycielawymagańedukacyjnychniezbędnychdo 

uzyskaniaśródrocznych irocznychocenklasyfikacyjnychz religii 

2. ocenianiebieżąceiustalanieśródrocznychocenklasyfikacyjnychzreligii 

3. ustalanierocznychocenklasyfikacyjnychzreligii 

4. ustalaniewarunkówitrybuuzyskaniawyższychniżprzewidywanerocznychocen

klasyfikacyjnychzreligii 

5. ustalaniewarunkówisposobuprzekazywania rodzicom/ 

prawnymopiekunominformacjiopostępachitrudnościachuczniawnauce 

 
 

Kryteriaoceniania 
 

Formyocenianiawynikającezespecyfikiprzedmiotu: 
 

1. Formysprawnościowe: 

 
 umiejętnośćposługiwaniasięPismemŚwiętymiKatechizmemKościołaKatolickiego; 

 samodzielneprzygotowanieiprzedstawienieokreślonychtreściwformieprezentacjimultimedialnych. 

2. Aktywnośćnalekcjachreligii,udziałwkonkursach 

iolimpiadachteologicznychorazzaangażowanie w przygotowaniu szkolnych rekolekcji 

wielkopostnych i 

uroczystościszkolnych/międzyszkolnychocharakterzereligijnymipatriotycznymprzewidz

ianychw planiewychowawczymszkoły. 



Ocenyklasyfikacyjne  

 
Oceny klasyfikacyjne 
 
1,75 – 2,74 dopuszczający 
2,75 – 3,74 dostateczny 
3,75 – 4,74 dobry 
4,75 – 5,74 bardzo dobry 
5,75 – 6,00 celujący 
 
Ocenę celującą otrzymujerównież uczeń ze średnią ważoną 5,0 – 6,0, który ponadtowykazał się w trakcie 
trwania półrocza szczególną aktywnością, twórczym podejściem doprzedmiotu, brał udział w konkursach, 
olimpiadach, przygotowywał interesujące projekty,opracowania lub wykonywał inną dodatkową działalność 
pozalekcyjną podlegającą pozytywnej ocenie nauczyciela . 
 
Ustalenie ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych 
 
Ustalenie ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych przeprowadza się w oparciu ooceny cząstkowe z 
zachowaniem ich hierarchii wynikającej ze specyfiki przedmiotu.  Określa się następujące wagi ocen:  
       1-normalna  

2- ważna  
3- bardzo ważna  

 

Forma oceniania  Waga  

Prace kontrolne w tym: sprawdziany, testy, 

wypracowania  

3  

Szczególne osiągnięcia w konkursach 

przedmiotowych  

3  

Kartkówki   2  

Odpowiedzi ustne  2  

Inne formy   

Aktywność  1 

Zadanie domowe  1 

Praca w grupie:  

-dużej  

-małej/ w parach  

 

1  

2  

Referat/prezentacja  1  

Zadania wykonywane z 

wykorzystaniem edukacyjnych 

platform internetowych  

1  

Udział w konkursie przedmiotowym  

Uzyskanie tytułu laureata/uczestnika etapu 

centralnego 

1 

3     

 
 
 



Nauczycieloceniaosiągnięciaedukacyjneuczniazwykorzystaniemróżnorodnychformyoceni

ania,takichjak: 

1) kartkówki-
krótkiepracepisemne,sprawdzającewiadomościiumiejętnościuczniazjednej,dwóchlubco
najwyżejtrzechostatnichlekcji, 

 
2) odpowiedziustne, 

 
3) odpowiedziwynikającezwłasnejinicjatywyucznia; 

 
4) odpowiedzipisemno-ustne, 

 
5) pracekontrolnetj. praceklasowe/sprawdziany/testy- 
pracepisemnesprawdzającewiadomościiumiejętnościuczniazwięcejniżtrzechlekcji, 

 
6) udziałwkonkursachprzedmiotowych 

 
7) aktywnyudziałwzajęciachdodatkowych, 

 
8) zadaniawykonywanezwykorzystaniemedukacyjnychplatforminternetowych 

 
9) inneformywypracowaneprzeznauczycielaiuczniów(zadaniadomowe,referaty,prez
entacje,praca indywidualnaizespołowa,projekty). 

 

 
Zasadyoceniania 

1. Rodzice/prawni opiekunowie mogą uzyskać informacje o ocenach ucznia w ciągu całego 

rokuszkolnego za pośrednictwem e- dziennika, u nauczycieli na konsultacjach lub podczas spotkań 

zwychowawcą. 

2. Nauczyciel ma obowiązek zapoznania ucznia ze sprawdzoną i ocenioną pracą kontrolną w 16 

dnipracyLiceum.Terminmożeulecwydłużeniuzpowoduusprawiedliwionejnieobecnościnauczyciela 

wszkole. 

3. Wciągu 

tygodniawdanejklasiemogąbyćprzeprowadzoneniewięcejniżtrzypracekontrolne.Wciągujedneg

odnia uczeńmożemieć tylkojedną pracę kontrolną. 

4. O terminie planowanej pracy kontrolnej nauczyciel informuje uczniów oraz zapisuje w 

e-dziennikuminimum7dnipracyLiceumwcześniej. 

5. Wprzypadkuprzekroczeniaterminuoddaniasprawdzonychprackontrolnychnauczycielwpi

suje dodziennika tylkoocenypozytywne. 

6. Jeżeli uczeń z powodu nieobecności usprawiedliwionej lub klasa w związku z udziałem w 

innychzajęciach dydaktyczno- wychowawczych nie pisała pracy kontrolnej w wyznaczonym 



terminienauczycielwyznaczadodatkowyterminsprawdzeniaosiągnięć. 



7. Kartkówkadotyczynajwyżejtrzechostatnichjednosteklekcyjnychimożebyćprzeznaucz

yciela niezapowiedziana. 

 
8. Pracakontrolnaobejmujewiększyzakresmateriałuujętegowprogramie nauczania. 

 
8. Niewykonaniepracydomowejjestpodstawąpostawieniacząstkowejocenyniedostatecznej. 

9. Uczeńmożezgłosićwdanymsemestrzebrakprzygotowaniadolekcjiwgzasadustalonychprzeznauczy

ciela danegoprzedmiotunapoczątkurokuszkolnego. 

10. Prawozgłaszanianieprzygotowanadolekcjinieprzysługujewdniu,wktórymnauczycielzapowiedział 

prace kontrolną lub inną formę sprawdzania wiedzy i umiejętności. Wyjątek stanowiąuczniowie, 

którzy są obecni w Szkole po chorobie trwającej dłużej niż okres zapowiedzenia 

pracykontrolnejlubinnejzapowiedzianejformysprawdzania wiedzyiumiejętności. 

11. Ocenianieodbywasięsystematycznie. 

12. Minimalna liczba ocen cząstkowych na podstawie, których wystawia się ocenę 

klasyfikacyjnąwynosi: 3 oceny, jeżeli zajęcia odbywają się jeden lub dwa razy w tygodniu, 4 oceny, 

jeżeli zajęciaodbywają się trzy razy w tygodniu, 5 ocen, jeżeli zajęcia odbywają się więcej niż trzy 

razy wtygodniu. 

13. Na 12 dni pracy liceum przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem 

radypedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca 

klasy sąobowiązani wystawić i wpisać do dziennika elektronicznego, propozycje śródrocznych i 

rocznychocenklasyfikacyjnychzzajęćedukacyjnych 

iprzewidywaneśródoczneiroczneocenyklasyfikacyjnez zachowania. Informacja o tych ocenach jest 

przekazywana uczniom i rodzicom poprzez wpis 

dodziennikaelektronicznego(wspecjalnie,przeznaczonejdo tegokolumnie).Obowiązkiem 

rodzicówjestśledzeniewpisówwdziennikuelektronicznym. 

14. 12 dni pracy liceum przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem 

radypedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne zawiadamiają 

ucznia 

ijegorodzicówozagrożeniuocenąniedostatecznąizagrożeniunieklasyfikowaniem.Informacjaozagr

ożeniu jest przekazywana przez wpis oceny „1 ” lub „ nk” do dziennika elektronicznego 

(wspecjalnie,przeznaczonejdotegokolumnie).Obowiązkiemrodzicówjestśledzeniewpisów 

wdziennikuelektronicznym. 

15. Uczniowie klas pierwszych mają przez okres dwóch pierwszych tygodni września 

okresadaptacyjny,podczasktóregonauczycieleniepowinnistawiaćimocenniedostatecz



nych. 



16. Uczeń nie może być oceniany oceną przedmiotową za zachowanie, chyba że swoim 

zachowaniemuniemożliwia sprawdzenie wiadomości, np. wagarując, ściągając czy spóźniając się. Z 

zasady tejwynikająnastępującekonsekwencje: 

1) nieusprawiedliwionawterminienieobecnośćnadiagnozie,maturzepróbnej,pracykontrolnej i 

innej zapowiedzianej formie sprawdzania wiedzy i umiejętności pociąga zasobą 

ocenęniedostateczną bezmożliwościpoprawy, 

2) ściąganiejesttraktowanejakobrakwiedzyipociągazasobąocenęniedostatecznąbezmożli

wościpoprawy 

3) jeżelispóźnienie nadiagnozę,maturępróbną,pracękontrolną 

iinnązapowiedzianąformęsprawdzania wiedzy i umiejętności uniemożliwiło sprawdzenie 

wiedzy i umiejętnościucznia,jest traktowane 

podobniejaknieobecnośćnieusprawiedliwiona. 

17.  Uczeń ma obwiązek przystąpienia do jednokrotnej próby poprawienia oceny niedostatecznej 

zkażdejpracykontrolnejzwyjątkiemdiagnozyimaturypróbnejwtrybieustalonymprzeznauczycielazuw

zględnieniem§47k,ust.16,pkt1-

.3Nauczycielwyznaczaterminsprawdzianupoprawkowegowciągu16dnipracyLiceumoddnia 

oddaniapracykontrolnej. 

18. Uczeńmapraworazwsemestrzedojednokrotnejpróbypoprawieniaocenyinnejniżniedostateczny z 

każdej pracy klasowej z wyjątkiem diagnozy i matury próbnej w trybie ustalonymprzez 

nauczycielazuwzględnieniem§47k,ust. 16,pkt1-.3 

19. Poprawaocenionychpracmożesięodbyćnaprośbęuczniówwterminiewskazanymprzeznauczyciela, 

jednak nie później niż 16 dni pracy Liceum od otrzymania sprawdzonej i ocenionejpracy. 

20. Terminpoprawy jestjednocześnieterminem ostatecznym zaliczeniaprzez       uczniów,którzyz 

przyczynusprawiedliwionychniepisalipracykontrolnejw pierwszymterminie.Oznaczato, 

żedlatychuczniówniewyznaczasięjużnowegoterminupoprawkowego 

21. Poprawiona ocena odnotowana jest w e-dzienniku obok poprawianej bez względu na to, 

czyjestpozytywna,czynegatywna.Obie ocenyotrzymują taką samą wagę. 



Skala oceniania kontrolnych prac pisemnych: 

ocena niedostateczna  0 – 44% 

ocena dopuszczająca - 45 – 49% 

ocena dopuszczający  50 – 54% 

ocena dopuszczający + 55 – 57% 

ocena dostateczny -  58 – 59% 

ocena dostateczny  60 - 65% 

ocena dostateczny +  66 – 69% 

ocena dobry -   70 - 74% 

ocena dobry   75 – 79% 

ocena dobry +   80 – 84% 

ocena bardzo dobry -  85% – 88% 

bardzo dobry   89% - 93% 

ocena bardzo dobry +  94% - 97% 

ocena celujący -  98% - 99% 

ocena celujący   100%



Ocenianiunalekcjachzreligiipodlega: 
 

 Ilośćijakośćprezentowanychwiadomości. 

 Zainteresowanieprzedmiotem. 

 Stosunekdoprzedmiotu. 

 Pilnośćisystematyczność. 

 Umiejętnośćzastosowaniapoznanychwiadomościwżyciu. 

 Postawa. 

 
 

Ocenianieodpowiedzi: 

Przyocenianiuodpowiedzinauczycielbierzepoduwagęnastępująceczynniki: 

 sprawdzeniewiadomości, 
 

 wartościowanieumiejętności,postaw,zdolnościtwórczych,rozwojuzainteresowań,motywacji 

uczeniasię, 

 kształtowaniecechcharakteru,woli, 

 odpowiedzialnośćzaswojeczyny, 

 
 dokładność, 

 wytrwałość, 

 pracowitość, 

 kulturaosobista, 

 zgodnośćpostępowaniazprzyjętąwiarą. 

 
ZałącznikiemdoPrzedmiotowegoSystemuOcenianiasąWymaganianaposzczególneocenyz religii 

 
Ocenianierealizowanejestwskaliiformachprzyjętych w 

ZasadachOcenianiaWewnątrzszkolnegozawartychwStatucieszkoły. 

 
WewszystkichkwestiachnieuregulowanychniniejszymPrzedmiotowymSyste

memOcenianianależyposłużyć się Statutemszkoły. 
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