
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGI   KLASY  4 – 8    

 

Elementy wchodzące w zakres oceny z religii: 

 Ilość i jakość prezentowanych wiadomości. 

 Pilność i systematyczność. 

 Umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu. 

 Zaangażowanie w różnorodne przedsięwzięcia o charakterze religijnym. 

Kontrola i ocena w religii nie dotyczy wyłącznie sprawdzenia wiadomości, lecz także wartościowania umiejętności, 

postaw, zdolności twórczych, rozwoju zainteresowań, motywacji uczenia się, a głównie kształtowania cech charakteru, 

woli, odpowiedzialności za swoje czyny, dokładności, wytrwałości, pracowitości, kultury osobistej, zgodności 

postępowania z przyjętą wiarą. 

Ocenie podlegają: pisemne prace kontrolne i kartkówki, odpowiedzi ustne, wypowiedzi w trakcie lekcji, podczas 

dyskusji, powtórzenia, praca domowa: krótkoterminowa i długoterminowa, znajomość podstawowych prawd wiary, 

prowadzenie zeszytu, przygotowanie do poszczególnych lekcji, korzystanie z Pisma Świętego, podręcznika i innych 

materiałów katechetycznych, inne formy aktywności ucznia: praca w grupie, aktywność na zajęciach, referaty, 

prezentacje, udział w olimpiadach, konkursach, projektach edukacyjnych, zaangażowanie w przygotowanie  

i przeprowadzenie uroczystości szkolnych o charakterze religijnym, zaangażowanie w przygotowanie gazetek 

szkolnych, współpraca ze wspólnotą parafialną. Praktyki religijne nie podlegają ocenie. 

Zasady oceniania: 

 Pisemne prace kontrolne obejmują więcej niż trzy jednostki lekcyjne. Zapowiedziane są co najmniej  

z tygodniowym wyprzedzeniem. Zakres materiału kartkówek obejmuje nie więcej niż trzy jednostki lekcyjne lub 

materiał podstawowy. 

 Praca domowa: krótkoterminowa i długoterminowa, kontrolowana jest na bieżąco, a  oceniania przynajmniej raz 

w ciągu okresu. Uczeń ma prawo raz w ciągu okresu nie odrobić zadania domowego, jednak powinien go 

uzupełnić na następne zajęcia. 

 Kontrola znajomości podstawowych prawd wiary zdobywana jest podczas odpowiedzi ustnej lub pisemnej. 

 Zeszyt ucznia sprawdzany jest według ustaleń nauczyciela.  

 Ocena śródroczna i roczna nie ma charakteru średniej arytmetycznej ocen cząstkowych; znaczący wpływ mają 

przede wszystkim oceny uzyskane z prac kontrolnych, dłuższych wypowiedzi, referatów, o ile prezentacja ich 

przejmie formę wypowiedzi ustnej oraz innych form pracy o charakterze samodzielnym. 

 Uczeń, który przystąpi do olimpiady czy konkursu religijnego i pomyślnie ukończy co najmniej etap szkolny, 

może uzyskać podniesienie oceny rocznej o jeden stopień. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim 

(diecezjalnym), międzywojewódzkim i ogólnopolskim  otrzymują celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. 

Kryteria oceniania prac pisemnych: 

> 100% punktacji – celujący 

100%- 90% - bardzo dobry 

89% - 75% - dobry 

74% - 51% - dostateczny 

50% - 25% - dopuszczający 

>25% - niedostateczny 

Wymagania na poszczególne oceny: 

Na ocenę celującą uczeń: spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej,  wykazuje się 

umiejętnościami i wiadomościami wykraczającymi poza wymagania edukacyjne; jego praca jest oryginalna i twórcza 

oraz wskazuje na dużą samodzielność; jego pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie 

budzi żadnych zastrzeżeń, angażuje się w prace pozalekcyjne (np. gazetki religijne, montaże sceniczne, pomoce 

katechetyczne itp.), osiąga sukcesy w konkursach wiedzy religijnej, aktywnie uczestniczy w co najmniej 3 

projektach formacyjnych (ministranci, schola, kolędnicy misyjni, koło koronkowe, caritas).  

Na ocenę bardzo dobrą uczeń: spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej, opanował pełny zakres wiedzy, 

postaw i umiejętności określony poziomem nauczania religii, prezentuje poziom wiadomości powiązanych ze sobą  

w logiczny układ,  umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela, odznacza się 

pełną znajomością pacierza, aktywnie uczestniczy w religii, jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem, 

wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe, uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej, odpowiedzialnie 

włącza się w dynamikę i przeżycia roku liturgicznego. 

Na ocenę dobrą uczeń: spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej, opanował materiał programowy 

z religii, poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska inspirowane przez nauczyciela, 

prezentuje wiadomości powiązane związkami logicznymi, stosuje wiedzę w  sytuacjach teoretycznych i praktycznych, 

systematycznie uczestniczy w zajęciach religii, wykazuje się dobrą znajomością pacierza, w zeszycie ma wszystkie 

notatki i prace domowe, korzysta z pomocy dydaktycznych podczas zajęć lekcyjnych (podręcznik, zeszyt ucznia  

i inne), jest zainteresowany przedmiotem, postawa ucznia nie budzi wątpliwości, stara się być aktywnym na lekcji, 

wykazuje się dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości. 



Na ocenę dostateczną uczeń: opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości, postawy i umiejętności, prezentuje 

podstawowe treści materiału programowego z religii, wykazuje się wiadomościami podstawowymi, połączonymi 

związkami logicznymi, dość poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia oraz wyjaśnia ważniejsze zjawiska  

z pomocą nauczyciela, potrafi stosować wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela, 

w przekazywaniu wiadomości z religii popełnia niewielkie i nieliczne błędy, wykazuje się podstawową znajomością 

pacierza, w zeszycie ucznia sporadyczne braki notatek, prac domowych, prezentuje przeciętną pilność, 

systematyczność i zainteresowanie przedmiotem. 

Na ocenę dopuszczającą uczeń: opanował konieczne pojęcia religijne, opanował elementarne wiadomości  

i umiejętności programowe, wykazuje się luźno zestawionym poziomem wiadomości programowych, prezentuje mało 

zadowalający poziom postaw i umiejętności, wykazuje brak rozumienia podstawowych uogólnień, cechuje się brakiem 

podstawowej umiejętności wyjaśniania zjawisk, nie potrafi stosować wiedzy, nawet przy pomocy nauczyciela, podczas 

przekazywania wiadomości popełnia liczne błędy, wykazuje niepoprawny styl wypowiedzi, posiada trudności  

w wysławianiu, wykazuje poprawny stosunek do religii, prowadzi  niestarannie zeszyt ucznia, ma problemy ze 

znajomością pacierza. 

Ocena niedostateczna uczeń: wykazuje rażący brak wiadomości programowych, cechuje się brakiem jedności 

logicznej między wiadomościami, prezentuje zupełny brak rozumienia uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania 

zjawisk, wykazuje zupełny brak umiejętności stosowania wiedzy, podczas przekazywania informacji popełnia bardzo 

liczne błędy, cechuje się rażąco niepoprawnym stylem wypowiedzi, nie wykazuje się znajomością pacierza, nie posiada 

zeszytu ucznia lub dość często nie przynosi go na lekcję, lekceważy przedmiot, opuszcza lekcje religii. 

 

Warunki i tryb postępowania w przypadku ubiegania się o otrzymanie wyższej niż przewidywana, rocznej oceny 

klasyfikacyjnej, są zgodne ze Statutem Szkoły i przepisami prawa oświatowego. 

 


