
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANA DLA KLASY I  SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
- opracowanie mgr Iwona Kubiak 

 

CELUJĄCY BARDZO DOBRY 
 

DOBRY DOSTATECZNY 

Uczeń: 

1. Umie bez pomocy  
nauczyciela 

powiedzieć modlitwy:  
Zdrowaś Maryjo, 

Ojcze nasz,  
Akt wiary, nadziei, 

miłości i żalu,  
Przykazanie miłości, 

Pod Twoja obronę. 
2. Umie bezbłędnie 

wykonać znak krzyża.  

3. Bezbłędnie wskazuje i 

nazywa ważne miejsca  
w kościele.  

4. Potrafi wyrazić w 

modlitwie Bogu  
wdzięczność za 

tworzenie świata i 

obdarzenie 
ludzi życiem 

wiecznym. 

5. Zna podstawowe  

wiadomości o życiu i  
działalności Pana 

Jezusa.  
6. Zawsze bardzo 

staranie wykonuje 

zadania  
z kart pracy. 

7. Zawsze odrabia 

starannie zadania  
domowe  

8. Chętnie i aktywnie 

pracuje na lekcji. 
 

Uczeń: 

1. Umie 
Powiedzieć modlitwy:  
Zdrowaś Maryjo Ojcze nasz, Akt 

wiary, nadziei, miłości i żalu, 

Przykazanie miłości, Pod Twoja 

obronę. 
2. Umie wykonać znak krzyża. 

3. Wskazuje z pomocą nauczyciela 

ważne miejsca  
      w kościele. 
4. Potrafi, z pomocą nauczyciela, w 

modlitwie wyrazić  
      Bogu wdzięczność za stworzenie 

świata i obdarzenie 
      ludzi życiem wiecznym. 
5. Wymienia wiadomości z życia i 

działalności  
Pana Jezusa. 

6. Stara się poprawnie wykonać 

zadania  
z kart pracy. 

7. Odrabia zadania domowe. 
8.  Jest aktywny na lekcjach. 

 

Uczeń: 

1. Z niewielką pomocą nauczyciela 

umie  
Powiedzieć modlitwy: Zdrowaś 

Maryjo, Ojcze nasz, Akt wiary, 

nadziei, miłości i żalu, 

Przykazanie,  
miłości, Pod Twoją obronę. 

2. Wykonuje znak krzyża. 

3. Z pomocą nauczyciela wskazuje 

ważne miejsca w kościele. 
4. Z pomocą nauczyciela wyraża  

Bogu wdzięczność za stworzenie 

świata i obdarzenie ludzi życiem  
wiecznym.  

5. Wymienia niektóre wydarzenia z 

życia Jezusa. 

6. Z dużą pomocą nauczyciela  
wykonuje zadania z kart pracy. 

7. Nie zawsze ma odrobione 

zadania  
domowe. 

8. Rzadko jest aktywny na lekcji. 
 

Uczeń: 

1. Z dużą pomocą 

nauczyciela potrafi 

powiedzieć modlitwy: 
Zdrowaś Maryjo, Ojcze 

nasz, Akt wiary, nadziei, 

miłości i żalu, Przykazanie  
miłości, Pod Twoją 

obronę. 

2. Myli się robiąc znak  
krzyża.  

3. Nie wskazuje ważnych 

miejsc w kościele. 
4. Nie wyraża Bogu 

wdzięczności za 

stworzenie świata i  
obdarzenie ludzi życiem  
wiecznym. 

5. Z duża pomocą 

nauczyciela wymienia 

kilka wydarzeń z życia 

Pana Jezusa. 

6. Z bardzo dużą pomocą i 

niestarannie wykonuje 

zadań z kart pracy. 

7. Rzadko ma odrobione 

zadania domowe. 
8. Nie jest aktywny na lekcji. 

 

 

 

 



PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 - opracowanie mgr Iwona Kubiak 

CELUJĄCY BARDZO DOBRY 

 

DOBRY DOSTATECZNY 

Uczeń: 

1. Potrafi bez pomocy  

nauczyciela wymienić:  

Przykazania kościelne, 

warunki spowiedzi, 

7grzechów głównych,  

7 sakramentów św.  

i wybrane pieśni 

1. Podaje i wyjaśnia 

bezbłędnie wiadomości  

dotyczące przygotowania  

do spowiedzi św.  

2.  Bezbłędnie wyjaśnia  

znaczenie Komunii św. 

Samodzielnie układa  

modlitwy i nimi zwraca się 

do Boga. 

3. Stosuję zdobytą wiedzę  

do konkretnych sytuacji 

szczególnie podczas  

nabożeństw. 

4. Zawsze odrabia starannie 

zadania domowe  

5. Chętnie i aktywnie pracuje 

na lekcji. 

 

Uczeń: 

1. Umie wymienić: 

Przykazania kościelne, 

warunki spowiedzi,  

7 grzechów głównych, 

             7 sakramentów św.  

i wybrane pieśni 

2. Podaje i stara się  

wyjaśnić wiadomości  

dotyczące przygotowania  

do spowiedzi św.  

3. Wyjaśnia znaczenie  

Komunii świętej. 

4. Układa proste modlitwy i 

nimi zwraca się do Boga 

5. Stosuje zdobytą wiedzę  

do konkretnych sytuacji  

szczególnie podczas  

nabożeństw. 

6. Odrabia zadania domowe. 

7. Jest aktywny na lekcji  

 

Uczeń: 

1. Wymienia z pomocą  

nauczyciela: Przykazania 

kościelne, warunki 

spowiedzi, 7 grzechów 

głównych, 7 sakramentów 

św. i wybrane pieśni. 

2. Podaje podstawowe  

wiadomości dotyczące  

przygotowania do 

spowiedzi św. i z pomocą  

nauczyciela wyjaśnia 

znaczenie Komunii świętej. 

3. Z pomocą nauczyciela 

układa proste modlitwy i 

nimi zwraca się do Boga. 

4. Stara się z pomocą 

nauczyciela stosować 

zdobytą wiedzę do 

konkretnych sytuacji  

5. Ma odrobione zadanie  

domowe. 

6. Rzadko aktywnie pracuje 

na lekcji. 

 

Uczeń: 

1. Ma duże problemy z 

wymienieniem: Przykazań 

kościelnych, warunków 

spowiedzi, 7  

grzechów głównych,  

7 sakramentów św. i  

wybranych pieśni. 

2. Z bardzo dużą pomocą 

nauczyciela  

podaje podstawowe  

wiadomości dotyczące  

sakramentu spowiedzi  

św. i wyjaśnia znaczenie  

Komunii św. 

3. Nie układa nawet prostych 

modlitw. 

4. Nie stosuje zdobytej  

wiedzy do konkretnych  

sytuacji. 

5. Rzadko odrabia zadania 

domowe. 

6. Nie jest aktywny na lekcji. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII 

- opracowanie mgr Iwona Kubiak 

 

Ocenie podlegają:  prace pisemne, wypowiedzi ustne, prace domowe, prowadzenie zeszytu, projekty, praca w grupie, aktywność, przygotowanie do 

lekcji, udział w konkursach. 

 

Waga ocen 

➢ sprawdzian/test  4 

➢ projekt         3 

➢ odpowiedź,kartkówka, aktywność  2 

➢ zadanie domowe, zadanie dodatkowe  1 

 

 

 

 Forma 
 

 

 Czas 

trwania 
 

 

 Częstotliwość 
 

 

 Zakres treści 
 

 

 Informacja o 

terminie 
 

 

 Dodatkowe 

informacje 

 

 Kartkówka 
 

 

do 15 min. 

 

W zależności od 

potrzeb 

 

 

Trzy ostatnie tematy 

lekcyjne 

 

Zapowiadana 
Uczeń ma możliwość poprawienia 

oceny jeden raz w ciągu 2 tygodni 

od jej otrzymania, w terminie i  na 

zasadach ustalonych przez nauczy-

ciela 

Ocena z poprawy jest oceną osta-

teczną 

 

 

Sprawdzian

/test 
 

 

do 35 min. 

 

Raz w półroczu 

Co najmniej pięć ostat-

nich tematów lekcyj-

nych lub materiał po-

wtórzeniowy 

Z tygodniowym uprzedze-

niem 
W każdym półroczu uczeń otrzyma 

min. 4 oceny. 
 

 

 Prace 

domowe 
 

 

Indywidualny 

 

Według potrzeb 

 

Związany z lekcją lub 

zadania długotermi-

nowe 

 

Termin ustalony na lekcji 
Terminy  oddawania sprawdzia-

nów: zgodnie ze  Statutem. 

 

 

 Praca w 

grupach 
 

Określony 

przez n-la 

Co najmniej raz 

w półroczu 

Związana z tematem 

lekcji 

 

 Uczeń ma prawo być 

nieprzygotowany do zajęć raz w 

półroczu, bez podania powodu. 

Zgłasza ten fakt nauczycielowi 

przed lekcją.  Nieprzygotowanie  

jest usprawiedliwione, gdy ucznia 

nie było w szkole poprzedniego dnia 

z powodu choroby. Na  nadrobienie 

zaległości wynikających z 

nieobecności tygodniowej i dłuższej 

uczeń ma 7 dni po powrocie do 



szkoły (lub  po uzgodnieniu z 

nauczycielem). 

 

Aktywność na 

zajęciach 
 

 

- 

 

Nawet na każdej 

lekcji 

 

 

Związane z lekcją 

 

 

 
Uczeń na lekcje przynosi 

podręcznik, zeszyt przedmiotowy 

oraz potrzebne materiały. W 

przypadku braku pracy domowej 

nauczyciel ma prawo prosić ucznia 

o wykonanie zadania na lekcji w 

podanej prze n-la formie 

Praca poza - 

lekcyjna i 

zadania 

dodatkowe 

 

Dla chętnych W zależności od za-

interesowania 

uczniów przedmio-

tem 

Związane z lekcja, 

poza programowe, 

związane np. z przygo-

towaniem do konkur-

sów wiedzy religijnej 

Konkretny termin, uzgod-

niony z uczniem 
Ocena półroczna  i roczna 

wystawiana jest e średniej ocen i 

stosunku ucznia do przedmiotu 

(aktywności na zajęciach, 

prowadzenia zeszytu, odrabiania 

prac domowych, zaangażowania). 

 

 

 

 


