
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII 

DLA KLAS  IV - VIII   SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR 4  W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ 

 

I. Zasady obowiązujące nauczyciela i ucznia. 

1. Prace pisemne i odpowiedzi ustne są obowiązkowe. 

2. Prace pisemne (sprawdziany i kartkówki) są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem                          

i podany jest zakres sprawdzanych wiadomości i umiejętności. Uczniowie otrzymują sprawdzone                       

i ocenione prace do wglądu na lekcji w przeciągu dwóch tygodni. Jeżeli uczeń nie jest obecny na 

sprawdzianie ma obowiązek napisać go w przeciągu dwóch tygodni. 

3. W czasie semestru uczeń może poprawić ocenę z prac pisemnych, a także ocenę z dowolnej formy 

sprawdzania wiadomości lub umiejętności na wyższą ocenę pod warunkiem rzetelnego przygotowania 

się do poprawy. Uczeń poprawia ocenę tylko raz. Poprawa powinna się odbyć nie później niż miesiąc 

od otrzymania oceny. 

4. Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej jednego tygodnia) uczeń ma prawo nie być oceniany przez 

tydzień i w tym czasie powinien uzupełnić wszystkie zaległości. 

5. Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru nie przygotowania się do lekcji  (brak zeszytu, brak 

pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi). Fakt ten zgłasza nauczycielowi na początku lekcji.                 

Po wykorzystaniu limitu  za każde kolejne  nieprzygotowanie otrzymuje ocenę niedostateczną. 

6. Aktywność na lekcji nagradzana jest „plusami”. Za pięć plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. 

7. Nauczyciel może zmienić przewidywaną ocenę na semestr lub na koniec roku. Przewidywana ocena 

może ulec podwyższeniu lub obniżeniu jeśli wyniki z prac pisemnych przeprowadzonych  na lekcji po 

wystawieniu oceny będą różniły się o średnio jedną ocenę. 

8. Przewidywana ocena może ulec obniżeniu także w przypadku braku lub bardzo niestarannego 

prowadzenia zeszytu przedmiotowego. 

9. Ocena na koniec roku szkolnego będzie wypadkową ocen cząstkowych oraz oceny za pierwszy semestr. 

10. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia. 

 

II. Narzędzia pomiaru osiągnięć ucznia i częstotliwość ich stosowania. 
 

FORMY AKTYWNOŚCI CZĘSTOTLIWOŚĆ W SEMESTRZE 

Prace pisemne: sprawdzian lub kartkówka 2   

Odpowiedzi ustne 1 – 2  

Zadania domowe 1 – 2  

Zeszyt ucznia (ćwiczenia)  1    

Katechizm: 

- Prawdy wiary  

- modlitwy  

- pieśni liturgiczne i piosenki religijne 

  na bieżąco 

Aktywność: 

 - praca na lekcji 

 - praca samodzielna 

 - praca w grupach 

 - praca dodatkowa 

 na bieżąco 

Przygotowanie do lekcji na bieżąco 

 

III. W razie zdalnego lub hybrydowego nauczania. 
 

 Uczeń będzie miał wysyłane zadania do wykonania (np. karty pracy, ćwiczenia itp.), które będą 

systematycznie oceniane zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły. Nauczyciel udostępnia materiały do pracy 

zdalnej wykorzystując platformy edukacyjne lub/i inne narzędzia internetowe. 

  

Zespół nauczycieli religii 

 


