
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII  - opracowanie mgr Iwona Kubiak, mgr Agnieszka Piaskowska
kl.  I, II, III  szkoły podstawowej

Waga ocen

➢ Sprawdzian  4
➢ Projekt         3
➢ Odpowiedź, kartkówka, aktywność  2
➢ zadanie domowe, zadanie dodatkowe  1

 Forma  Czas 
trwania 

 Częstotliwość  Zakres 
treści 

 Informacja o 
terminie 

 Dodatkowe
informacje

 Odpowiedzi 
ustne 

Indywidualny 
zależny od 
potrzeb ucznia 

Według możliwości 
nauczyciela

 Ostatni temat lekcyjny Zapowiadane
W przypadku braku pracy 
domowej nauczyciel ma prawo 
prosić ucznia o wykonanie zadania 
na lekcji w podanej prze n-la formie

 Kartkówka do 15 min. W zależności od 
potrzeb 

Trzy ostatnie tematy 
lekcyjne

Zapowiadana
Uczeń ma możliwość poprawienia 
oceny 1 raz w ciągu 2 tygodni od jej 
otrzymania, w terminie i  na 
zasadach ustalonych przez 
nauczyciela
Ocena z poprawy jest oceną 
ostateczną

 Sprawdzian do 35 min. Raz w półroczu
Co najmniej pięć 
ostatnich tematów 
lekcyjnych lub materiał
powtórzeniowy

Z tygodniowym 
uprzedzeniem

W każdym półroczu uczeń otrzyma 
min. 4 oceny.

 Prace 
domowe 

Indywidualny Według potrzeb Związany z lekcją lub 
zadania 
długoterminowe

Termin ustalony na lekcji
Terminy  oddawania 
sprawdzianów: 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. 

Praca poza -
lekcyjna i
zadania

dodatkowe

Dla chętnych W zależności od 
zainteresowania 
uczniów 
przedmiotem

Związane z lekcja, 
poza programowe, 
związane np. z 
przygotowaniem do 
konkursów wiedzy 
religijnej

Konkretny termin, 
uzgodniony z uczniem

Ocena semestralna i roczna 
wystawiona jest z średniej ocen i 
stosunku ucznia do przedmiotu 
(aktywność na zajęciach, 
prowadzenie zeszytu, odrabianie 
prac domowych, zaangażowanie).


