
Przedmiotowy system oceniania z religii 
 

Podstawą przedmiotowego systemu oceniania z religii są następujące dokumenty: 
- Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z 2010 r. 
- Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii Rzymsko-katolickiej w szkołach. Komisja 
Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Dokument wydany 25 sierpnia 2008 r. 

 
I. Ocenie podlegają: 

1. Odpowiedzi ustne ucznia.  
Katecheta może sprawdzić podczas rozmowy z uczniem jego wiadomości i umiejętności 
nabyte podczas trzech ostatnich katechez. 

2. Sprawdziany. 
Sprawdziany pisemne zapowiadane są przez katechetę z co najmniej tygodniowym 
wyprzedzeniem. Katecheta określa zakres materiału obowiązujący na sprawdzian. Uczeń 
odpisujący na sprawdzianie otrzymuje bezwzględnie ocenę niedostateczną, a katecheta nie 
sprawdza pracy pisemnej ucznia. 

3. Kartkówki. 
Kartkówka może być niezapowiedziana przez katechetę i jest to forma sprawdzenia wiedzy 
i umiejętności ucznia, które nabył na trzech ostatnich lekcjach. Uczeń odpisujący na 
kartkówce otrzymuje bezwzględnie ocenę niedostateczną, a katecheta nie sprawdza pracy 
pisemnej ucznia. 

4. Wypracowania pisemne. 
Wypracowania pisemne są jedną z form sprawdzenia umiejętności ucznia zastosowania 
teoretycznej wiedzy w rozwiązywaniu konkretnych problemów życia religijnego.  
W semestrze uczniowie powinni napisać przynajmniej jedno takie wypracowanie. 
W tym przypadku uczeń nie może zgłosić braku zadania. Jeśli z ważnych przyczyn nie 
zdąży go napisać w wyznaczonym terminie, przynosi je na następną katechezę. 

5. Zadania domowe. 
Uczeń może zgłosić tylko jeden brak zadania w ciągu jednego półrocza. Każdy kolejny brak 
zadania oznacza ocenę „niedostateczny”.  

6. Aktywność. 
Uczeń aktywny na katechezie może otrzymać ocenę „celujący”’. O aktywności ucznia i 
ocenie decyduje katecheta. 

7. Systematyczność. 
Katecheta oceniając ucznia na koniec półrocza i roku szkolnego bierze pod uwagę 
systematyczność pracy ucznia. 

8. Udział w konkursach o tematyce religijnej. 
Za udział w konkursach o tematyce religijnej uczeń może otrzymać w zależności  od 
uzyskanych osiągnięć ocenę „celujący” 

II. Poprawa ocen. 
Ocenę z religii można poprawić do tygodnia czasu od momentu powiadomienia o niej ucznia 
przez katechetę,  
przy czym: 
1.   Ocenę ze sprawdzianu można poprawić pisemnie bądź ustnie (decyduje  
      katecheta) z materiału obowiązującego na sprawdzianie. 
2.   Ocenę z odpowiedzi ustnej, kartkówki, braku aktywności na lekcji można  
      poprawić ustnie przygotowując się na bieżąco z trzech ostatnich lekcji. 
3.   Zadania domowe należy uzupełnić i przedstawić katechecie na kolejnej lekcji po   
      zgłoszeniu braku zadania lub otrzymaniu oceny niedostatecznej. Ocena niedostateczna nie  
       zostaje w tym wypadku poprawiona, ale ma to wpływ na ocenę śródroczną  



      i  końcoworoczną. 
4.   Uczeń może w ciągu półrocza zgłosić jedno nieprzygotowanie (np) i brak  
      zadania (bz) nie podając przyczyny nieprzygotowania do lekcji. Np nie można  
      zgłosić na miesiąc przed zakończeniem każdego półrocza oraz na  
      zapowiedzianych sprawdzianach i powtórzeniach katechez. 
    Brak zadania i nieprzygotowanie uczeń zgłasza na początku katechezy. 

III. Ocena semestralna 
Ocena semestralna jest ustalana na podstawie ocen cząstkowych, spośród których najwyższą 
wagę mają oceny z: sprawdzianów, odpowiedzi ustnych i kartkówek, a dopiero później z 
pozostałych form aktywności ucznia. (Ocena ta nie jest średnią arytmetyczną) 
Przy ocenie semestralnej katecheta bierze pod uwagę poza ocenami cząstkowymi, 
zaangażowanie ucznia na lekcji oraz jego systematyczność. 

 
IV. Z życia religijnego i praktyk religijnych uczeń ocenia siebie sam w swoim sumieniu. 

 


