
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu

1. Ocenę  z  religii  ustala  się  w  oparciu  o  kryteria  poznawcze,  kształcące  i
wychowawcze. 

2. Ocena z religii, zarówno cząstkowa, jaki i semestralna i końcowo roczna jest: 
a. obiektywna, czyli stosuje się przy jej ustalaniu jednolite norm i kryteria.
b. jawna, czyli podawana uczniowi na bieżąco do wiadomości.
c. instruktywna,  czyli  uczeń  otrzymuje  informację  zwrotną  ze  wskazaniem  na

występujące braki, ale również na mocne strony.
d. mobilizująca do dalszej pracy.
3. Ocenie podlegają:

a.   pisemne  prace  klasowe  obejmujące  większą  partię  materiału  (zadania
zamknięte lub otwarte);
b.  kartkówki  z  małego  zakresu  materiału  -  zapowiedziane  lub
niezapowiedziane;
c. odpowiedzi ustne; 
d.  prace  pisemne  w  formie  referatów  –  wygłaszane  podczas  lekcji  lub
oddawane nauczycielowi do sprawdzania;
e. karty pracy;
f. prezentacje multimedialne przygotowane przez uczniów na zadany temat;
g. lekcje przygotowane i przeprowadzone przez uczniów – na zadany temat;
h. aktywność w przebiegu lekcji;
i.  zeszyt  -   sprawdzany  podczas  odpowiedzi  i  według decyzji  nauczyciela.
Jeden raz w semestrze kompleksowa ocena zeszytu; 
j. przygotowanie do lekcji;
k. korzystanie z Pisma Świętego;
l. zaangażowanie w inicjatywy pozalekcyjne, np.:
 udział w olimpiadach i konkursach związanych z przedmiotem;
 przygotowanie / przeprowadzenie uroczystości szkolnych o charakterze 

religijnym (jasełka, rekolekcje, itp.);
 zaangażowanie w przygotowanie gazetki parafialnej, współpraca ze 

wspólnotą parafialną.

4. Przy wystawieniu oceny śródrocznej i rocznej przyjmuje się następujące zasady:
Ocena  nie  będzie  miała  charakteru  średniej  arytmetycznej  ocen  cząstkowych.  
Uczeń, który przystąpi do olimpiady czy konkursu religijnego i pomyślnie ukończy



co najmniej etap szkolny, będzie mógł uzyskać podniesienie oceny semestralnej lub
końcoworocznej.

Przy wystawianiu oceny semestralnej i końcoworocznej stosowane będą również
wagi,  które  nie  obligują  jednak  nauczyciela  do  zastosowania  średniej
arytmetycznej,  a  dają  mu  wskazówkę  o  postępach  i  zaangażowaniu
ucznia:

praca klasowa – waga 3
aktywność – waga 2
zadania domowe, ćwiczenia pisemne – waga 1

O wadze  stosowanej  dla  innych  typów zadań  nauczyciel  każdorazowo  informuje
uczniów. 
5. Oceny cząstkowe, semestralne i końcoworoczne według skali:

celujący (6)
bardzo dobry (5)
dobry (4)
dostateczny (3)
dopuszczający (2)
niedostateczny (1)

6. Kryteria oceniania na poszczególne oceny: 
 
Ocena niedostateczna: 

Uczeń:
• wykazuje rażący brak wiadomości programowych;
• nie potrafi logicznie powiązać podawanych wiadomości;
• prezentuje zupełny brak rozumienia uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania 
zjawisk;
• wykazuje zupełny brak umiejętności stosowania zdobytej wiedzy;
• popełnia bardzo liczne błędy podczas przekazywania informacji;
• prezentuje rażąco niepoprawny styl wypowiedzi
• nie posiada zeszytu. 
Ocena dopuszczająca:

Uczeń:
• opanował konieczne pojęcia religijne;
• luźno wiąże ze sobą wiadomości programowe;
• prezentuje mało zadawalający poziom postaw i umiejętności;
• wykazuje brak rozumienia podstawowych uogólnień;
• wykazuje brak podstawowej umiejętności wyjaśniania zjawisk;



• często nie potrafi stosować wiedzy, nawet przy pomocy nauczyciela;
• popełnia podczas przekazywania wiadomości liczne błędy;
• prowadzi zeszyt z licznymi uchybieniami.

 Ocena dostateczna:

Uczeń:
• opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości, postawy i umiejętności;
• prezentuje podstawowe treści materiału programowego z religii;
• wykazuje się wiadomościami podstawowymi, które łączy w logiczne związki;
• dość poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia oraz wyjaśnia ważniejsze 
zjawiska z pomocą nauczyciela;
• potrafi – przy pomocy nauczyciela – wykorzystać zdobyte wiadomości dla celów 
praktycznych i teoretycznych;
• popełnia niewielkie i nieliczne błędy w przekazywaniu wiadomości z religii;
• ma sporadyczne braki notatek i prac domowych;
• prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem.

Ocena dobra:

Uczeń:
• opanował materiał programowy z religii;
• prezentuje wiadomości powiązane związkami logicznymi;
• poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska 
wskazane przez nauczyciela;
• stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych inspirowanych przez 
nauczyciela;
• podczas wypowiedzi nie popełnia rażących błędów merytorycznych;
• w zeszycie posiada wszystkie notatki i prace domowe.
• podczas lekcji wykorzystuje poprawnie określone pomoce (Pismo Święte)
• systematycznie i aktywnie uczestniczy w zajęciach religii;
• wykazuje się dobrą umiejętnością stosowania zdobytych wiadomości.

 Ocena bardzo dobra:

Uczeń:
• opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności określony poziomem 
nauczania religii;
• prezentuje poziom wiadomości powiązanych ze sobą w logiczny układ;
• właściwie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska bez 
ingerencji nauczyciela;
• umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela;
• wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe;



• aktywnie uczestniczy w przebiegu lekcji;
• jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem;
 
Ocena celująca:

Uczeń:
• spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej;
• wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program religii własnego 
poziomu edukacji;
• prezentuje wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ;
• samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych;
• wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi, swobodą w posługiwaniu się 
terminologią przedmiotową i inną;
• włącza się w prace pozalekcyjne, np. w przygotowanie gazetek religijnych, pomocy
katechetycznych itp.;
• uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej;
• twórczo uczestniczy w życiu szkoły np.: w przygotowaniu jasełek, lub rekolekcji 
wielkopostnych;
• jego pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi 
żadnych zastrzeżeń.

Na ocenę celującą mogą wskazywać również inne indywidualne osiągnięcia ucznia, 
kwalifikujące do tej oceny.

Opracował mgr Robert Schmelter
01.09.2020r.
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