
 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  

Z RELIGII W KLASACH 1 - 8   

ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK NR 1   
 Przedmiotowe zasady oceniania z religii są zgodne z warunkami i sposobem wewnątrzszkolnego 

oceniania uczniów. W sprawach nieuwzględnionych w poniższym PZO zastosowanie mają zapisy 

Statutu Szkoły Podstawowej nr 12 w Katowicach.   

I. Zasady pracy - kontrakt między nauczycielem i uczniem   

    

1. Uczeń ma obowiązek zgłosić nauczycielowi na początku lekcji każde nieprzygotowanie do 

zajęć.  

2. Uczeń ma prawo do zgłoszenia dwóch nieprzygotowań w semestrze. W przypadku braku 

zgłoszenia lub przekroczenia limitu określonego powyżej, uczeń otrzymuje minus.   

3. Uczeń powracający po dłuższej nieobecności (co najmniej 1 tygodnia) ma obowiązek 

poinformować nauczyciela o swoim nieprzygotowaniu do lekcji. Zaległości musi uzupełnić, 

a termin ich uzupełnienia uzgadnia z nauczycielem przedmiotu na pierwszych zajęciach po 

powrocie do szkoły.  

4. Aktywność na lekcji nagradzana jest oceną lub „plusem”. Ocenę celującą otrzymuje uczeń 

za poprawną odpowiedź dotyczącą sytuacji problemowej (np.: analizuje, wnioskuje, 

interpretuje, tworzy własną ocenę problemu).     

 
5. Uczeń, który nie pracuje na lekcji, np. nie wykonuje zleconych zadań, nie zapisuje notatki w 

zeszycie przedmiotowym, wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu, otrzymuje 

„minus”. Za pięć zgromadzonych „minusów” uczeń otrzymuje ocenę „niedostateczny” z 

pracy na lekcji.   

 
6. Uczeń, który podczas prac pisemnych (sprawdzianów, kartkówek) łamie zasady dyscypliny 

pracy samodzielnej (przepisuje ze ściągi, zeszytu lub podręcznika, odwraca się, rozmawia), 

otrzymuje ostrzeżenie równoznaczne z obniżeniem oceny o jeden stopień. Jeśli uczeń 

zostanie upomniany po raz drugi, nauczyciel odbiera mu pracę i wpisuje ocenę 

niedostateczną.  

7. Wszelkie zaległości - nienapisane sprawdziany, kartkówki, braki zadań - są oznaczane w 

dzienniku elektronicznym znakiem „X” z odpowiednim komentarzem, czego dotyczą.   

                                                        

8. W klasach pierwszych prac pisemnych z religii nie przeprowadza się.   

9. W klasach 1-3 przy wystawianiu oceny semestralnej i rocznej nie ma zastosowania średnia 

ważona.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  PLUSÓW  CELUJ Ą CY  

5  PLUSÓW BARDZO DOBRY  

4  PLUSY DOBRY  

5  MINUSÓW NIEDOSTATECZNY  



 

 

II. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów i ich ocena  

a) Formy sprawdzania wiadomości i ich waga  

 
b) Ocena prac pisemnych  

• Zadania zawarte w pracach pisemnych punktowane będą w zależności od stopnia trudności. 

Liczba zdobytych punktów będzie przeliczaną na ocenę zgodnie z zapisem w Statucie Szkoły 

Podstawowej nr 12 im.I.J.Paderewskiego w Katowicach.  

• Poprawione i ocenione prace pisemne uczniowie otrzymują do domu bez obowiązku zwrotu. 

W terminie do 5 dni roboczych od oddania prac rodzice mogą wyjaśnić wątpliwości związane 

z ich poprawą lub oceną.   

• Uczeń ma możliwość jednorazowego poprawienia oceny ze sprawdzianu w miejscu, czasie i 

zakresie treści ustalonymi przez nauczyciela. W tej sytuacji brana jest pod uwagę średnia obu 

ocen.  

c) Ocena znajomości modlitw  

• Ocenie będzie podlegać znajomość modlitw wynikających z programu nauczania.  

• Ocenianie znajomości modlitw może odbywać się w formie ustnej (odpowiedź) lub pisemnej.  

d) Ocena prac dodatkowych    

• Za wykonanie pracy dodatkowej, zleconej przez nauczyciela, uczeń otrzymuje ocenę celującą 

z wagą 5.   

• Za awans do drugiego i kolejnego etapu w międzyszkolnym konkursie religijnym uczeń 

otrzymuje ocenę celującą z wagą 5.  

• Za zajęcie I, II lub III miejsca w konkursach religijnych - ocenę celującą z wagą 5.    

Forma aktywno ś ci Waga  

Sprawdziany 5  

Kartkówki 3  

Znajomo ść  modlitw  3  

Praca na lekcji (w tym praca samodzielna) 3  

Aktywno ść  na lekcji 3  

Zadania domowe (dla ch ę tnych) 1  

Prace dodatkowe indywidualnie  


