
WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY
z religii dla klas IV- VIII szkoły podstawowej

W Wymaganiach edukacyjnych na poszczególne oceny z religii zawarte są:
podstawowe zasady współpracy nauczyciela z klasą, wymagania edukacyjne oraz kryteria ocen na
poszczególne stopnie. Jest to materiał, z którym nauczyciel przedmiotu musi na początku roku
szkolnego zapoznać uczniów w klasie oraz rodziców, aby zarówno jedni jak i drudzy byli świadomi
tego, jak będzie wyglądać współpraca nauczyciela z klasą, jakie umiejętności będą u uczniów
kształcone, a także jak i za co uczniowie będą oceniani.

Ogólne kryteria ocen z religii
· ocena celująca – uczeń w pełnym stopniu opanował wiedzę i umiejętności, określone programem
nauczania oraz biegle posługuje się zdobytymi umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów
teoretycznych lub praktycznych w zakresie wymagań podstawy programowej danej klasy,
w pełnym stopniu opanował wiedzę i umiejętności z danego przedmiotu, a także posiada wiedzę
i umiejętności wykraczające poza wymagania podstawy programowej w danej klasie, samodzielnie
i twórczo rozwija własne uzdolnienia lub osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach wiedzy
religijnej,  kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub
posiada inne porównywalne osiągnięcia, aktywnie uczestniczy w życiu religijnym szkoły i Kościoła
· ocena bardzo dobra – uczeń opanował na wysokim poziomie zakres umiejętności i wiadomości
określony w podstawie programowej w danej klasie, sprawnie posługuje się zdobytymi
wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem
nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych
sytuacjach
· ocena dobra – uczeń nie opanował w pełni umiejętności i wiadomości określonych programem
nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania na poziomie
podstawowym, poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania
teoretyczne i praktyczne
· ocena dostateczna - uczeń opanował umiejętności i wiadomości określone programem nauczania
w danej klasie na poziomie podstawowym, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o
średnim stopniu trudności.
· ocena dopuszczająca – uczeń ma braki w opanowaniu umiejętności i wiadomości na poziomie
podstawowym, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej
wiedzy w ciągu dalszej nauki, rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim
stopniu trudności
· ocena niedostateczna – uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie
podstawowym, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie
wiedzy, nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności

Ocenie podlegają:
- Kartkówki - zakres ich materiału obejmować będzie materiał podstawowy.
(2 – 3 w semestrze) zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem.
-   Odpowiedzi ustne dotyczące materiału z zakresu ostatniej lekcji, lub określonej przez
nauczyciela partii materiału
-   Wypowiedzi w trakcie lekcji, podczas dyskusji, powtórzenia itp.
-    Praca domowa: krótkoterminowa i długoterminowa, kontrolowana na bieżąco
-    Znajomość podstawowych prawd wiary – pacierz
-    Zeszyt podlegający sprawdzianiu w dowolnym czasie wybranym przez nauczyciela
-    Pilność, systematyczność, postawy, umiejętności
-    Przygotowanie do poszczególnych lekcji
-    Zaangażowanie w życie parafii (schola, bielanki, ministranci, oprawa liturgiczna), udział



w konkursach religijnych. Uczniowie mogą poprawiać otrzymane oceny w formie ustalonej przez
nauczyciela.

Sposoby sprawdzania wymagań edukacyjnych
1. Określenie stopnia opanowania przez ucznia wymagań edukacyjnych umożliwią:
a) 40- minutowe prace klasowe
b) bieżące sprawdzanie przyswojonej wiedzy w formie krótkiej wypowiedzi ustnej lub krótkich
sprawdzianów ( kartkówki),
c) obserwacja pracy ucznia obejmująca: zadania domowe (obowiązkowe, dodatkowe), prace
długoterminowe, przygotowywanie pomocy dydaktycznych, referatów, prezentacji
e) obserwacja zaangażowania ucznia w proces edukacyjny obejmująca: aktywność ucznia podczas
lekcji, aktywność podczas pracy w grupach, zainteresowanie rozwiązywaniem nietypowych
problemów matematycznych.
2.W trakcie realizacji treści programowych zawartych w danym dziale tematycznym, nauczyciele
oceniają wszystkie formy sprawdzenia wiedzy i umiejętności komentarzem ustnym lub pisemnym,
poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się
uczyć.
Po zakończeniu realizacji działu tematycznego nauczyciel poddaje ucznia ocenie ( wyrażonej
stopniem) wyrażającej poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności.
3. Ustala się jednolite kryteria oceniania sprawdzianów:
0 - 29% niedostateczny
30 - 49% dopuszczająca
50 - 74% dostateczna
75 - 89% dobra
90 - 95% bardzo dobra
96 - 100% celująca
4. Praca klasowa ( 40 min) powinna być zapowiedziana co najmniej tydzień wcześniej.
5. Krótkie sprawdziany (kartkówki) mogą obejmować materiał z trzech ostatnich lekcji.
6. Dokumentowanie oceniania odbywa się poprzez zapisy w dzienniku Uonet +, odnotowywanie
oceny w zeszycie przedmiotowym czy zeszycie ćwiczeń ucznia.
7. Oceny są częste, jawne, obiektywne, umotywowane, systematyczne. Uczniowie otrzymują je
w różnych formach: stopień, „+”, „-„, pochwała.
Za pięć „-„ uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Za pięć „+” uczeń otrzymuje ocenę bardzo
dobrą.
8. Uczeń ma prawo trzykrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie. Po przekroczeniu
limitu nieprzygotowań nauczyciel może sprawdzić wiedzę ucznia na ocenę.
W sytuacjach wyjątkowych nieprzygotowanie do lekcji może pisemnie usprawiedliwić rodzic.
9. Brak pracy na lekcji skutkuje odpowiedzią ustną z omawianych aktualnie zagadnień.
W przypadku nieudzielenia odpowiedzi uczeń otrzymuje „-„.
10. Uczeń ma prawo do bieżącej informacji o jego postępach oraz do wskazania przez nauczyciela
kierunków poprawy.

Warunki poprawiania ocen i zaliczania nieobecności na sprawdzianach
1. Prace klasowe, krótkie sprawdziany są obowiązkowe.
2. Jeżeli uczeń opuści pracę klasową z przyczyn losowych, to powinien napisać ją w ciągu dwóch
tygodni od dnia powrotu do szkoły.
3. Uczeń nieobecny na krótkim sprawdzianie może być odpytany ustnie.
4. Uczeń powinien poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu.
5. Uczeń ma możliwość poprawy uzyskanej bieżącej oceny w ciągu dwóch tygodni lub
w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Daną ocenę uczeń może poprawić tylko raz. Ocena



z poprawy jest wpisywana do dziennika.
6. Nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia z przygotowania się do lekcji (z wyjątkiem ucznia,
którego nieobecność wynikała z reprezentowania szkoły w zawodach, konkursach).
7. Nie ocenia się uczniów do trzech dni po dłuższej ( tydzień i powyżej) usprawiedliwionej
nieobecności w szkole.
8. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji może być nieklasyfikowany.

Zasady udostępniania do wglądu prac klasowych
1. Uczeń ma prawo zanalizować ocenę ze sprawdzianu w dniu, w którym zostaje poinformowany
o wynikach sprawdzianu.
2. Na prośbę ucznia nauczyciel ma obowiązek uzasadnić ocenę.
3. Rodzic ma prawo w obecności nauczyciela wglądu do prac pisemnych swojego dziecka
przechowywanych przez nauczyciela.
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