
Przedmiotowe Zasady Oceniania z Religii w klasie IV 
szkoły podstawowej 

1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z religii zostały opracowane z uwzględnieniem: 

 
1) Ustawy o systemie oświaty (Stan prawny aktualny na dzień: 23.09.2021) 

Dz.U.2020.0.1327 tj. - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
Rozdział 3a. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach 
publicznych 

 

2) ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 22 lutego 2019 r.  
w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 
publicznych  
 

3) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r.  
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy 
programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (…) 
 

4) Zapisów Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie  (Rozdział 
13  - Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania) 
 

2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia ucznia: 
 
1) Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 

nauczyciela przedmiotu, poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia 
wiadomości i umiejętności w stosunku do: 
● wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego  

z religii 
● wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania  

„Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość”. 
 

3. Cele przedmiotowego oceniania: 
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach  

w tym zakresie 
 
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji  

o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć 
 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju 
 

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu 
 

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach  
w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia 
 

6) umożliwienie nauczycielowi przedmiotu doskonalenia organizacji i metod pracy 
dydaktyczno-wychowawczej. 

 

https://lexlege.pl/ustawa-o-systemie-oswiaty/rozdzial-3a-ocenianie-klasyfikowanie-i-promowanie-uczniow-w-szkolach-publicznych/9165/
https://lexlege.pl/ustawa-o-systemie-oswiaty/rozdzial-3a-ocenianie-klasyfikowanie-i-promowanie-uczniow-w-szkolach-publicznych/9165/
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4. Obszary aktywności ucznia podlegające ocenianiu: 

a) wiedza 

 - wiedza, umiejętności i postawy ucznia 

 - rozumienie podstawowych pojęć religijnych  
- znajomość katechizmu i posługiwania się Pismem Świętym 

 - praca w grupie 

 - prace dodatkowe (inicjatywy twórcze, przygotowanie pomocy, udział w 
konkursach) 
 - aktywność na terenie parafii : schola, ministrantura, przygotowanie oprawy 
liturgicznej Mszy św.(czytania, śpiew psalmu, modlitwa powszechna) 

 b) Uczeń jest oceniany za: 
 - wypowiedzi ustne 

 - aktywność na katechezie 

 - prace domowe i prace w grupie 

 - kartkówki i klasówki  
- zeszyt ucznia, karty pracy  
- prace dodatkowe (przygotowanie pomocy, prezentacje, udział w konkursach )  
- aktywność na terenie parafii: schola, ministrantura, przygotowanie oprawy 
liturgiczne Mszy św. (czytania, śpiew psalmu, modlitwa powszechna)  
c) Ocenianie wspomagające:  
Uczeń może otrzymać plus  za: 
 -aktywność na lekcji  
-prace o małym stopniu trudności  
-dodatkowe proste zadania nieobowiązkowe 

 Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie 2 razy w ciągu semestru przed rozpoczęciem 
lekcji. 
 Uczeń może otrzymać minus  za:  
-kolejne zgłoszone nieprzygotowanie  
-brak pracy domowej 
 -brak zeszytu, podręcznika i kart pracy 

 -brak notatek  
 

5. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów. 
 

5.1 Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych:  
− odpowiedzi ustne  
− odpowiedzi pisemne: testy, sprawdziany,  
− praca domowa (krótka) 
− samodzielna praca na lekcji 
− zeszyt przedmiotowy 
− zeszyt ćwiczeń 

− ćwiczenia praktyczne,  
− udział w konkursach przedmiotowych 
− ocena pracy zespołowej w oparciu o następujące kryteria: 

• sposoby podejmowania decyzji, 

• współdziałanie w grupie, 
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• planowanie pracy zespołowej, 

• umiejętność prowadzenia negocjacji          

• umiejętność rozwiązywania problemów 

 

5.2 Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych: 
 

− ocena dokonana przez nauczyciela 
− samoocena 
− ocena koleżeńska 

 
6. Oceny ucznia : 

 
6.1 Uczniowie w klasie IV z religii otrzymują oceny: 

− bieżące 
− klasyfikacyjne śródroczne  
− klasyfikacyjne roczne 

 
6.2  Oceny bieżące mają formę ocen kształtujących( opisowych). 

 

6.3  Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne  z religii ustala się w stopniach według 
następującej skali: 
1) stopień celujący – 6; 
2) stopień bardzo dobry – 5; 
3) stopień dobry – 4; 
4) stopień dostateczny – 3; 
5) stopień dopuszczający – 2; 
6) stopień niedostateczny – 1. 
 

6.4 Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców 
 

6.5 Ocena kształtująca( opisowa): 
− przyjmuje formę informacji zwrotnej obejmującej następujące elementy: 

 
✔ wskazanie dobrych elementów w pracy ucznia 
✔ wskazanie co wymaga poprawy 
✔ wskazówki, jak należy poprawić błędy 
✔ wskazówki,  w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej 

 
− Informacja zwrotna jest ściśle połączona z celami lekcji i kryteriami 

sukcesu, które są przekazywane uczniom w czasie danej lekcji 

 

7. Forma informacji zwrotnej 

 

a) Na lekcjach religii będzie stosowana w formie: 

a) ustnej 

b) pisemnej,  
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b) Zasady zapowiadania kartkówek i klasówek . 

- Klasówki zapowiadane są co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem 

- Informację o terminie ich przeprowadzenia nauczyciel podaje rodzicom poprzez 

wpis w dzienniku elektronicznym.  

- Kartkówki i odpowiedzi ustne są niezapowiedzianymi formami kontroli.  

-Uczeń, który nie uczestniczył w klasówce w wyznaczonym terminie, jest 

zobowiązany napisać ją w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. 

Nauczyciel przechowuje sprawdziany uczniów przez dany rok szkolny. 

c)  Poprawa ocen  

- Uczeń poprawia oceny zgodnie z zasadami zapisanymi w PZO.  

d) Sposób wystawiania oceny semestralnej i rocznej. 

- Oceny semestralne i roczne są wystawiane stopniem od 1-6. 

e) Prowadzenie zeszytów i kart pracy. 

 Zeszyt ucznia i karty pracy są sprawdzane co najmniej 1 raz w semestrze.  

Każdy zeszyt i karty pracy są sprawdzane pod kątem kompletności notatek i 

poprawności merytorycznej oraz estetyki i zadań prac domowych. 

 Uczeń ma obowiązek uzupełniania notatek w zeszycie i kartach pracy, za czas 

swojej nieobecności w szkole. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel ma 

prawo zwolnić go z tego obowiązku lub określić, które partie notatek mogą być 

pominięte.  

8. Wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego programu nauczania  

„Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świat”. 

 
 

 

 


