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Przedmiotowe Zasady Oceniania z Religii 

Podstawa prawna 

Rok szkolony 2022 / 2023 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Konwencja o prawach dziecka. 

3. Ustawa z 14.12.2016 r. Prawo Oświatowe. Dz.U. z 11.01.2017r., poz.59. 

4. Ustawa z 14.12.2016r. Prawo Oświatowe. Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo Oświatowe. Dz.U. z 11.01.2017r., poz.60. 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.01.2017r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków 

szkolnych. Dz.U. z 27.01.2017r., poz.170 ze zmianami. 



6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.02.2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 

przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. Dz.U. z 24.02.2017r., poz.356. 

7. Rozporządzenie MEN z 03.08.2017r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. 

Dz.U. z 16.08.2017r., poz.1534. 

8. Rozporządzenie MEN z 09.08.2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach. Dz.U. z 25.08.2017r., poz.1591. 

9. Rozporządzenie MEN z 28.08.2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Dz.U. z 31.08.2017r., poz.1643. 

10. Statut Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdańsku. 

Przedmiotowe zasada oceniania z Religii 

Ogólne zasady oceniania 

W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań (ocenę wyższą otrzymać może uczeń, który spełnia wszystkie 

wymagania przypisane ocenom niższym). Oceniamy wiedzę i umiejętności ucznia. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą,  

b) odmawia wszelkiej współpracy,  



c) ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary. 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne: 

a) w zakresie wiadomości i umiejętności opanował treści najłatwiejsze, najczęściej stosowane, stanowiące podstawę do dalszej edukacji,  

b) wykazuje choćby minimalne zainteresowanie przedmiotem i gotowość współpracy z nauczycielem i w grupie. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe: 

a) opanował treści najbardziej przystępne, najprostsze, najbardziej uniwersalne, niezbędne na danym etapie kształcenia i na wyższych 

etapach, 

b) uczestniczy w rozwiązywaniu problemów oraz umiejętnie słucha innych. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające: 

a) opanował treści umiarkowanie przystępne oraz bardziej złożone, 

b) ukierunkowany jest na poszukiwanie prawdy i dobra oraz szanuje poglądy innych, 

c) aktywnie realizuje zadania wykonywane w grupie. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania dopełniające: 

a) opanował treści obejmujące elementy trudne do opanowania, złożone i nietypowe, 

b) wykazuje własną inicjatywę w rozwiązywaniu problemów swojej społeczności 

c) wszechstronnie dba o rozwój swojej osobowości i podejmuje zadania apostolskie. 



Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

a) posiadł wiedzę i umiejętności zawarte w programie nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne 

uzdolnienia,  

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania 

danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe. 

Tabela 1 Przedmiot oceny / Ocena 

Przedmiot 
oceny / 
Ocena 

celująca 

 

bardzo dobra dobra dostateczna dopuszczająca niedostateczna 

1. Modlitwy, 
pieśni 

• dokładna znajomość 
tekstu, melodii, 
samodzielność i piękno 
wykonania  

• dokładna znajomość 
tekstu, melodii 

• dobra znajomość 
tekstu, melodii 

• niezbyt dokładna 
znajomość tekstu 

• fragmentaryczna 
znajomość tekstu 

• brak 
jakiejkolwiek 
znajomości 
tekstu 

2. Ćwiczenia 
lub 
prowadzenie 
zeszytu 

• wykonane wszystkie 
zadania 

• staranne pismo 

• własne materiały 

• ilustracje itp. 

• starannie prowadzony 

• wszystkie zadania 
 

• zapis staranny 

• luki w zapisach 
(sporadyczne do 5 
tematów) 

• ćwiczenia 
czytelne 

• braki w zadaniach 
(do 40 procent 
tematów) 

• pismo 
niestaranne 

• liczne luki w 
zapisach (do 70 
procent tematów) 

• brak 
podręcznika, 
ćwiczeń lub 
zeszytu 

3. Prace 
domowe 

• staranne wykonanie 

• treści wskazujące na 
poszukiwania w różnych 
materiałach 

• dużo własnej inwencji 

• twórcze 

• merytorycznie zgodne 
z omawianym na lekcji 
materiałem 

• staranne 

• czytelne  

• rzeczowe 

• wskazują na 
zrozumienie 
tematu  

• niezbyt twórcze 

• powiązane z 
tematem 

• niestaranne 

• widać próby 
wykonania pracy 

• na temat 

• praca nie na 
temat 

• brak 
rzeczowości w 
pracy 

• brak pracy 



4. Odpowiedzi 
ustne 

wiadomości zawarte w 
podręczniku uzupełnione 
wiedzą spoza programu 

• wypowiedź pełnymi 
zdaniami, bogaty język 

• używanie pojęć 

• wiadomości z 
podręcznika 
prezentowane w 
sposób wskazujący na 
ich rozumienie, 
informacje 
przekazywane 
zrozumiałym językiem 

• odpowiedź pełna nie 
wymagająca pytań 
dodatkowych 

• wyuczone na 
pamięć 
wiadomości 

• uczeń ma 
trudności w 
sformułowaniu 
myśli własnymi 
słowami 

• potrzebna pomoc 
nauczyciela 

• wybiórcza 
znajomość 
poznanych treści i 
pojęć 

• odpowiedź 
niestaranna 

• częste pytania 
naprowadzające 

• słabe wiązanie 
faktów i 
wiadomości 

• chaos myślowy i 
słowny 

• odpowiedź 
bełkotliwa, 
niewyraźna, 
pojedyncze 
wyrazy 

• dużo pytań 
pomocniczych 

• brak 
odpowiedzi lub 
odpowiedzi 
świadczące o 
braku 
wiadomości 
rzeczowych 

5. Aktywność 
• uczeń wyróżnia się 

aktywnością na lekcji  

• korzysta z materiałów 
zgromadzonych 
samodzielnie 

• uczeń zawsze 
przygotowany do 
lekcji 

• często zgłasza się do 
odpowiedzi 

• wypowiada się 
poprawnie 

• stara się być 
przygotowany do 
lekcji chętnie w 
niej uczestniczy 

• mało aktywny na 
lekcjach  

• niechętny udział 
w lekcji 

• lekceważący 
stosunek do 
przedmiotu i 
wiary 

6. Sprawdzian 
wiadomości z lekcji 

zawarte w zeszycie i 
podręczniku 
prezentowane w sposób 
pełny 

 Wiadomości z lekcji i 
podręcznika 
prezentowane w 
sposób wskazujący na 
ich rozumienie 

wyuczone na 
pamięć 
wiadomości 
uczeń ma trudności 

w sformułowaniu 
myśli własnymi 
słowami 

wybiórcza 
znajomość 
poznanych treści i 
pojęć 

 

słabe wiązanie 
faktów i 
wiadomości 
chaos myślowy i 
słowny 

 

brak odpowiedzi 
lub odpowiedzi 
świadczące o 
braku 
wiadomości 



 

Waga oceny 

1. Sprawdzian/test – waga 6 

2. Kartkówka, odpowiedź ustna, znajomość modlitw – waga 5 

3. Projekt, prezentacja multimedialna – waga 4 

4. Aktywność – waga 3 

5. Praca domowa, zeszyt, ćwiczenia – waga 2 

6. Prace dodatkowe, praca w grupie, konkursy, inne – waga 1 

Kryteria oceniania sprawdzianu: 

✓ 0 – 32 procent - ocena niedostateczna 

✓ 33 – 49 procent - ocena dopuszczająca 

✓ 50 – 74 procent - ocena dostateczna 

✓ 75 – 86 procent - ocena dobra 

✓ 87 – 95 procent - ocena bardzo dobra 

✓ 96 – 100 procent - ocena celująca 

Sprawdzian 

• przeprowadza się po większej partii materiału 



• zapowiedziany przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem i zapisany w dzienniku oraz w zeszycie ucznia wraz z zakresem 

obowiązującego materiału 

• poprzedzony lekcja powtórzeniową 

• sprawdzian jest obowiązkowy ,jeśli z przyczyn losowych uczeń nie mógł pisać sprawdzianu z całą klasą, to powinien to uczynić w 

terminie 2 tygodni 

• możliwa jest poprawa sprawdzianu, z którego uczeń otrzymał ocenę niedostateczną i dopuszczającą w ciągu dwóch tygodni od rozdania 

prac, uczeń poprawia sprawdzian tylko raz 

• sprawdzian ocenia się zgodnie z kryteriami 

• poprawa nie musi mieć identycznej formy jak sprawdzian z I terminu 

• ważna jest pierwsza i poprawiona ocena 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów ze specyficznymi trudnościami w 

nauce na lekcjach religii 

1. W stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe (uniemożliwiające sprostanie 

wymaganiom edukacyjnym wynikającym z realizowanego programu nauczania) potwierdzone pisemną opinią Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej lub innej upoważnionej poradni specjalistycznej, nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne. 

2. W ocenianiu testów, sprawdzianów, kartkówek uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce stosuje się ogólnie przyjętą lub 

zaniżoną punktację ( w zależności od trudności materiału, który się sprawdza pracą pisemną). 

3. Starać się  zrozumieć  trudności ucznia w nauce,  rozmawiać w tej sprawie z samym uczniem, z jego rodzicami, z wychowawcą klasy, z 

pedagogiem lub psychologiem szkolnym.  



4. W zależności od typu trudności uzgodnić  formy dostosowania wymagań edukacyjnych  do indywidualnych potrzeb ucznia. 

5. Posadzić ucznia  w ławce  blisko tablicy, by móc obserwować, czy prawidłowo przepisuje z tablicy, a w razie potrzeby zwrócić uwagę  na 

błędy i pomóc w ich poprawie, gdyż może on mieć trudności z poprawnym  przepisywaniem z tablicy. 

6. Uwzględnić trudności niektórych uczniów w opanowaniu materiału pamięciowego: 

• naukę przykazań, prawd wiary, naukę  modlitwy, itp. 

• opanowanie  pacierza w pamięci - rozłożyć w dłuższym czasie i często utrwalać; 

• nie dyskwalifikować prac pisemnych   jeśli tok rozumowania jest prawidłowy. 

7. Nie wyrywać ucznia do natychmiastowej  odpowiedzi (dać mu nawet krótki czas  na zastanowienie), gdyż może  on mieć  trudności z 

szybkim  przypomnieniem sobie  przykazań, prawd wiary, grzechów głównych, modlitwy, itp.     

8. Uwzględnić trudności  niektórych uczniów  w poprawnym zapisie wyrazów, zdań. 

9. W przypadku dysleksji: uwzględniać trudności ucznia w czytaniu: 

• w trakcie rozwiązywania zadań testowych   sprawdzać, czy uczeń zdążył przeczytać test zadania i czy prawidłowo zrozumiał treść 

(słaba technika czytania często utrudnia rozumienie tekstu);   

• zachęcanie uczniów do czytania krótkich tekstów.  

• w trakcie sprawdzianów należy zwiększyć ilość  czasu potrzebnego na   rozwiązanie zadania; 

• w trakcie samodzielnej pracy sprawdzić, czy  uczeń prawidłowo  przeczytał polecenie; 

• nie  wymagać,  by uczeń  czytał  głośno przy całej klasie    

10. W przypadku dysgrafii:  

• nie oceniać estetyki pisma w zeszycie przedmiotowym lub w zeszycie ćwiczeń oraz na testach i kartkówkach; 

• uczeń ma prawo przeczytać nauczycielowi treść pracy pisemnej, gdy ten ma trudności z jej odczytaniem;  



• nie obniżać ocen z prac pisemnych za niski poziom graficzny pisma; 

• w razie niemożności odczytania fragmentów pracy odpytać ucznia ustnie; 

• pozwolić uczniowi pisać w zeszycie drukiem,  a obszerniejsze prace domowe   na komputerze; 

• Uczniom w młodszym wieku szkolnym mającym trudności w graficznym odtwarzaniu  liter zalecać pisanie ołówkiem w szerokich 

liniach, a także prowadzić ćwiczenia o charakterze korekcyjnym usprawniając sprawności manualne i graficzne ucznia. 

11. W przypadku dysortografii - błędy ortograficzne nie mają wpływu na ocenę pracy.  

• nie obniżać ocen za błędy ortograficzne  jednak starać się, by uczeń opanował   poprawną pisownie podstawowych pojęć   

12. Dać uczniowi  w razie bardzo dużych  trudności  tekst  z lukami, w które uczeń wpisuje brakujące wyrazy.  

13. Tak organizować pracę ucznia w trakcie  lekcji,  by w momencie obniżenia jego koncentracji uwagi mobilizować ucznia do aktywności, 

gdyż skłonność do dekoncentracji jest charakterystyczna dla wielu uczniów z dysleksją  rozwojową.  

14. Zróżnicować formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów tak, by  nie ograniczyć oceniania tylko na podstawie pisemnych 

odpowiedzi ucznia,  przeprowadzać  sprawdziany ustne z ławki, niektórych  nawet odpytywać  indywidualnie 

15. Uczeń słabowidzący - wskazówki do pracy z uczniem:  

• właściwe umiejscowienie dziecka w klasie zapobiegające odblaskowi pojawiającemu się w pobliżu okna; 

• zapewnienie właściwego oświetlenia oraz widoczności; 

• umożliwienie dogodnego dostępu do tablicy (możliwość łatwego podejścia, gdy uczeń nie rozpoznaje pisma ze swojego miejsca);  

• unikanie podczas zapisów na tablicy innych kolorów kredy niż biały i żółty; 

• zachęcanie ucznia do korzystania z przyborów pisarskich o ciemnej, równomiernej kresce; 

• zezwalanie na odpisywanie od sąsiada z ławki podczas przepisywania tekstu; 

• udostępnianie tekstów (np. testów sprawdzających wiedzę) w wersji powiększonej; 



• częste zadawanie pytania- "co widzisz?", w celu sprawdzenia i uzupełnienia słownego trafności doznań wzrokowych; 

• słowne objaśnianie wszystkiego co ma zrobić uczeń, aby w pełni mógł uczestniczyć w zajęciach. 


