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Kryteria oceniania z religii 

w III Liceum Ogólnokształcącym im Władysława Jagiełły 

w Ząbkowicach Śląskich 

 

 
 

Ocena z religii zawiera kryteria poznawcze, kształcące i wychowawcze.                          

W wartościowaniu oceny z religii wymiar dydaktyczny uzupełniany jest również wymiarem 

duszpasterskim, czyli dążeniem do ideału życia chrześcijańskiego. 

 

Elementy wchodzące w zakres oceny z religii: 

1. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości. 

2. Zainteresowanie przedmiotem. 

3. Stosunek do przedmiotu. 

4. Pilność i systematyczność. 

5. Umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu. 

6. Postawa chrześcijańska. 

Kontrola i ocena w religii nie dotyczy jedynie wiadomości, lecz także wartościowania 

umiejętności, postaw, zdolności twórczych, rozwoju zainteresowań i motywacji do uczenia 

się. Koncentruje się również na kształtowaniu cech charakteru i woli, odpowiedzialności za 

swoje czyny oraz takich cech jak dokładność, pracowitość, kultura osobista czy zgodność 

postępowania z przyjętą wiarą. 

 

 Zasady oceniania z religii: 

1. Obiektywność – zastosowanie jednolitych norm i kryteriów oceniania. 

2. Jawność – podawanie na bieżąco wyników pracy ucznia. 

3. Instruktywność – wskazanie na występujące braki. 

4. Mobilizacja do dalszej pracy. 

 

Sposoby oceniania: 

1. Wartościowanie stopniem oraz gestem, słowem i mimiką. 

2. Odpowiedź ustna, obejmująca 3 jednostki tematyczne lub „Mały Katechizm” (czas 

trwania odpowiedzi do 10 minut). 

3. Wypowiedzi w trakcie lekcji, podczas dyskusji, powtórzenia itp. 

4. Ocena ze znajomości podstawowych prawd wiary zdobywana podczas odpowiedzi 

ustnej lub pisemnej. 

5. Zaangażowanie w olimpiady i konkursy. 

6. Kartkówka – obejmująca 1-3 tematyczne katechezy (czas trwania do 20 minut). 

7. Sprawdzian – obejmujący większą partię materiału w formie zadania klasowego lub 

testu, zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem, sprawdzany przez nauczyciela 

do dwóch tygodni; do wglądu uczniów i rodziców (czas trwania 45 minut). 

8. Praca domowa krótkoterminowa i długoterminowa, kontrolowana na bieżąco. 

9. Zeszyt sprawdzany podczas odpowiedzi i według możliwości nauczyciela. Jeden raz 

w semestrze kompleksowa ocena zeszytu. 

10. Korzystanie z Pisma Świętego, podręcznika i innych materiałów katechetycznych. 

11. Aktywność ucznia na lekcji oceniana przy pomocy plusów i minusów: 

++++  bdb 

 +++- db 

 ++-- dst 
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 +--- dop 

 ---- nast. 

W przypadku wyjątkowej aktywności na lekcji uczeń może otrzymać ocenę celującą 

lub bardzo dobrą wprost (bez „zbierania” plusów). 

12. Przygotowanie do lekcji – uczeń ma prawo zgłosić dwa nieprzygotowania (zawiera się 

w tym: brak zeszytu, brak zadania lub brak wiedzy). Jeśli uczeń wykorzysta wszystkie 

możliwości – za każde następne nieprzygotowanie otrzymuje ocenę niedostateczną. 

13. Udział w zajęciach dodatkowych o charakterze religijnym: przygotowanie imprez 

szkolnych o charakterze religijnym i społecznym, nabożeństw, rekolekcji, warsztatów 

i udział w nich; przygotowanie prezentacji, referatów i gazetek ściennych. 

14. Pilność, systematyczność, postawy, umiejętności. 

15. Inne możliwości stwarzające podstawę do oceniania. 

 

 

Ocenianie sprawdzianu: 

Procentowy przelicznik punktów za ocenę 

 

 0% - 33%        niedostateczny 

 34% - 50%      dopuszczający 

 51% - 74%      dostateczny 

 75% - 85%      dobry 

 85% - 95%      bardzo dobry 

  96% - 100%    celujący 

 

Ocenianie kartkówki (i odpowiedzi ustnej): 

celujący - uczeń posiada wiedzę wykraczającą poza program nauczania 

bardzo dobry - uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności  

(posługuje się tymi wiadomościami sprawnie i samodzielnie)  

dobry - uczeń opanował większość wymaganej treści (odpowiada samodzielnie) 

dostateczny - uczeń opanował podstawowe elementy wiedzy i umiejętności (odpowiada z 

niewielką pomocą katechety) 

dopuszczający - uczeń opanował znikome elementy wiedzy i umiejętności  

(odpowiedzi udziela przy dużej pomocy katechety) 

niedostateczny - uczeń nie opanował żadnych wiadomości i umiejętności  

(przy odpowiedzi nie umie skorzystać z pomocy katechety) 

 

Ocena śródroczna i roczna. 

Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych przez ucznia. 

Stosowana jest tzw. Średnia ważona. Na ocenę śródroczną i roczną mają wpływ: 

A. Uzyskana ocena: 

- ze sprawdzianu, 

- z kartkówki, odpowiedzi ustnych, za osiągnięcia w konkursach, 

- z aktywności, zadań domowych. 

B. Inne formy pracy: przygotowanie imprez szkolnych o charakterze religijnym i 

społecznym, nabożeństw, rekolekcji i warsztatów i udział w nich; przygotowanie 

prezentacji, referatów i gazetek ściennych. 

Ustalanie oceny śródrocznej i rocznej. 

Ocenę śródroczną ustala się na podstawie punktów A i B tzn. uzyskanej oceny i innych form 

pracy. 

Ocenę roczną na podstawie: 
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Uzyskanej oceny śródrocznej, którą traktuje się jak ocenę z jednego sprawdzianu oraz w 

dalszym postępowaniu jak przy ocenie śródrocznej. 

 

Uzyskanie wyższej niż przewidziana roczna ocena klasyfikacyjna. 

Uczeń może podwyższyć sobie ocenę roczną z przedmiotu najwyżej o jeden stopień od tej,  

jaką uzyskał w normalnym trybie jej wystawienia  jeśli: 

1. W terminie ustalonym przez nauczyciela ( nie później niż dwa tygodnie przed 

klasyfikacją): poprawi sprawdzian, z którego otrzymał ocenę znacznie zaniżającą  

średnią ważoną. 

2. Wykona dodatkowe prace. 

3. Uzyska wysokie osiągnięcia w konkursach. 

4. Nie wykorzysta nie przygotowania do lekcji. 

5. Jest świadkiem wyznawanej wiary. 

 

 

Wymagania z religii dotyczące poszczególnych ocen z uwzględnieniem wiedzy, 

umiejętności oraz przejawów zastosowania ich w życiu: 

 
 Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: 

- posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program katechezy; 

- spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą; 

- wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej; 

- aktywnie uczestniczy w życiu małych grup formacyjnych; 

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych 

i praktycznych, potrafi zastosować je we własnym życiu, służy radą innym, jest świadkiem 

wiary; 

- wypowiada się logicznie i wyczerpująco na dany temat; 

- bierze czynny udział w przygotowaniu liturgii Mszy Świętej, w przygotowaniu nabożeństw; 

- osiąga sukcesy w konkursach religijnych. 

 

Ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który: 

- opanował w sposób twórczy pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem 

katechezy danego poziomu; 

- posiada biegłą znajomość Małego Katechizmu; 

- jest zdyscyplinowany; 

- posiada uzupełniony zeszyt; 

- bierze czynny udział w katechezie; 

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami 

- zachowuje szacunek dla świętych przedmiotów, miejsc i znaków religijnych; 

- przejawia postawę apostolską; 

- posiada umiejętność aktywnego uczestnictwa w liturgii Kościoła; 

- chętnie uczestniczy w życiu parafii.  

 

Ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który: 

- opanował wiadomości i umiejętności, które pozwalają na rozumienie zasadniczych relacji 

między elementami wiedzy religijnej oraz powodują stałe postępy w życiu religijnym; 

- posiada znajomość Małego Katechizmu; 

- posiada uzupełniony zeszyt; 

- przejawia aktywność na katechezie i jest do niej przygotowany; 

- potrafi odpowiedzieć samodzielnie na pytania związane z tematem katechezy; 
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- zachowuje szacunek dla świętych przedmiotów, miejsc i znaków religijnych; 

- nie zaniedbuje uczestnictwa w katechezie; 

 

Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który: 
- opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające zdobywanie dalszej wiedzy; 

- dysponuje przeciętną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem; 

- prowadzi zeszyt z notatkami z lekcji i pracami domowymi; 

- zna podstawowe modlitwy i prawdy wiary, rozumie je oraz umie wyjaśnić, czym jest 

chrześcijaństwo w życiu codziennym; 

- nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem; 

- nieregularnie uczestniczy w katechezie; 

- nie bierze udziału w życiu parafii, w różnych formach duszpasterstwa. 

 

Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: 

- dysponuje minimalną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem; 

- opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości; 

- zna najbardziej podstawowe modlitwy i prawdy wiary; 

- prowadzi zeszyt; 

- proste zadania rozwiązuje przy pomocy katechety; 

- często opuszcza katechezę; 

- ma lekceważący stosunek do przedmiotu. 

  
Ocenę NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który: 
- nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą; 

- odmawia wszelkiej współpracy; 

- ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary. 

 
 

 

 


