
Przedmiotowy system oceniania z religii w Zespole
Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze

Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Oceniania:

1. Ustawa Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty 
z późniejszymi zmianami

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 roku sprawie 
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy w szkołach publicznych

3.  Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i wyszczególnionych Zasad 
Oceniania Wewnątrzszkolnego

4. Program nauczania religii w szkołach ponadpodstawowych AZ-4-01/12

5. Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych w religii Rzymskokatolickiej w 
szkołach KWEP-c-464/08

6. Podstawy programowej Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce z dnia 18 
marca 2010 r.

7. Dyrektorium Katechetycznego Kościoła Katolickiego w Polsce. Kraków 2001
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Przedmiotowy system oceniania

I.

Ocenę z religii ustala się w oparciu o kryteria poznawcze, kształcące i wychowawcze. W 
wartościowaniu oceny z religii nauczyciel uzupełnia dydaktyczny zakres oceny wymiarem duszpasterskim, 
czyli ideałem życia chrześcijańskiego.

1.  Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu i informowaniu przez 
katechetów poziomu postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku 
do wymagańedukacyjnych wynikających z podstawy programowej z religii.

2. W ocenianiu z religii obowiązują zasady: o  biektywność-zastosowanie jednolitych norm i kryteriów 
oceniania.
 jawność - podawanie na bieżąco wyników pracy ucznia (rodzicom na ich zapotrzebowanie lub gdy 
zaistnieje taka potrzeba ze strony szkoły). instruktyw  ność - wskazanie na występujące braki. 
mobilizacja do dalszej pracy.

3.  Ocenianie ma na celu: informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w 
tym zakresie, pomóc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,  motywowanie ucznia 
do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,  dostarczanie rodzicom ucznia (prawnym opiekunom) i
nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu i specjalnych uzdolnieniach, 
umożliwienie doskonalenia organizacji metod pracy dydaktyczno- wychowawczej

4. Ocenianie obejmuje: - formułowanie wymagań edukacyjnych, czyli oczekiwanych osiągnięć 
uczniów przełożonych na stopnie szkolne 
 - informowanie o nich uczniów i rodziców, - bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według
skali- przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych.- ustalanie ocen 
klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i warunki ich poprawiania.

5. Ocenianie pełni funkcję:1. diagnostyczną (monitorowanie postępów ucznia i słuchacza, określanie 
indywidualnych potrzeb),2. klasyfikacyjną (różnicuje i uporządkowuje wyniki uczniów i słuchaczy 
zgodnie z ustaloną w szkole skalą),3. wspomagającą (wspiera i wzmacnia proces uczenia się ucznia i
słuchacza)

6. Przedmiotem oceny są:- Ilość i jakość prezentowanych wiadomości. -Zainteresowanie przedmiotem. 
-Stosunek do przedmiotu. -Pilność i systematyczność. -Umiejętność zastosowania poznanych 
wiadomości w życiu. -Umiejętności komunikacyjne: wyszukiwanie i analizowanie informacji, 
współpraca w grupie, przyjmowanie odpowiedzialności za powierzone zadania, radzenie sobie w 
sytuacjach konfliktowych, umiejętność dyskusji i obrony własnego zdania- Postawa (poczucie 
własnej wartości i akceptowania postawi poglądów innych).

II. 

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.

1. Formy i rodzaje kontroli: Kontrola wstępna (dokonanie diagnozy wiedzy i umiejętności w 



początkowej fazie kształcenia). Kontrola bieżąca (sprawdzanie w trakcie trwania procesu 
kształcenia). Kontrola końcowa (dotyczy zakończonego etapu kształcenia). Kontrola 
dystansowa (zbadanie trwałości wyników po pewnym okresie od zakończenia procesu 
uczenia się).

2. Metody kontroli i ocen:-Konwencjonalne (bieżąca kontrola, prace pisemne, posługiwanie się 
książką, ćwiczenia praktyczne, kontrola graficzna, obserwacja uczniów w toku ich pracy itp.)
-Techniczne sposoby kontrolowania procesu dydaktycznego (kontrola i ocena przy pomocy 
zróżnicowanych zadań testowych).

3.  Sposoby oceniania: wartościowanie gestem, słowem, mimiką, stopniem.

4. Ocenie podlegają:

 Pisemne prace kontrolne dwa razy w ciągu semestru, obejmujące więcej niż trzy jednostki lekcyjne, 
zapowiedziane z co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, sprawdzane przez nauczyciela do 
dwóch tygodni. Ponadto kartkówki; zakres ich materiału winien obejmować nie więcej niż trzy 
jednostki lekcyjne lub materiał podstawowy. Uczniowie (oraz zainteresowani rodzice) mają prawo 
do wglądu W pisemne prace kontrolne. Nauczyciel ma prawo do niepodawania terminu prac 
kontrolnych, jeżeli uczniowie dezorganizują proces oceny osiągnięć przez absencję, ucieczki z lekcji 
itp.
Odpowiedzi ustne objęte zakresem materiału z zakresu trzech ostatnich lekcji.
Wypowiedzi w trakcie lekcji, podczas dyskusji, powtórek itp.
Praca domowa: krótkoterminowa i długoterminowa, kontrolowana na bieżąco.
Pacierz: ocena ze znajomości podstawowych prawd wiary zdobywana podczas odpowiedzi ustnej lub
pisemnej.
Zeszyt sprawdzany podczas odpowiedzi i według decyzji nauczyciela. Jeden raz w semestrze 
kompleksowa ocena zeszytu.
Pilność, systematyczność, postawy, umiejętności: osiągnięcia ucznia zapisywane w kartach 
obserwacyjnych prowadzonych przez nauczyciela religii.
Przygotowanie do poszczególnych katechez.
Korzystanie z Pisma św., podręcznika i innych materiałów katechetycznych.
Rozwój postawy religijnej, tj. modlitwa, osobiste zaangażowanie w rozwój darów sakramentalnych, 
udział w niedzielnej Mszy św., nabożeństwach, takich jak Droga krzyżowa, nabożeństwa majowe, 
czerwcowe, roraty, rekolekcje itd.
Zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości szkolnych o charakterze 
religijnym, zaangażowanie w przygotowanie gazetek szkolnych, udział w konkursach religijnych, 
współpraca ze wspólnotą parafialną. Inne umiejętności, cechy lub osiągnięcia wskazujące na 
możliwość oceniania.

5.Waga ocen

Wagi zostały ustalone na podstawie trudności zdobytych przez ucznia kluczowych umiejętności 
ustalonych przez Komisje ds. katechizacji Episkopatu Polski.

 
Lp

Rodzaj oceny waga

1 prace kontrolne, obejmujące więcej niż trzy jednostki 
lekcyjne, zapowiedziane z co najmniej z tygodniowym
wyprzedzeniem, sprawdzane przez nauczyciela do 
dwóch tygodni sprawdzian wysokiej rangi- sprawdzian

Bardzo ważna 3

2 Pisemne prace kontrolne, których zakres materiału Ważna 2
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winien obejmować nie więcej niż trzy jednostki 
lekcyjne lub materiał podstawowy. sprawdzian niskiej 
rangi- kartkówka

3 Odpowiedzi ustne objęte zakresem materiału z zakresu 
trzech ostatnich 2 lekcji oraz Wypowiedzi W trakcie 
lekcji, podczas dyskusji, powtórek
itp. Odpowiedź

Normalna 1

4 4 Zeszyt jest sprawdzany podczas odpowiedzi i według 
decyzji nauczyciela. Jeden raz w semestrze 
kompleksowa ocena zeszytu. Jest on podstawowym 
narzędziem dokumentujący treści katechezy. Zeszyt

Normalna 1

5 Praca domowa krótkoterminowa Zadanie domowe (z) Normalna 1
6 Praca domowa długoterminowa jest formą 

wypracowania obejmuje rozwiązanie problemu na 
podstawie literatury religijnej. Przygotowanie referatów
prezentowanych na katechezie Zadanie domowe 
długoterminowe (zd)

Ważna 2

7 Przygotowanie do poszczególnych katechez, pilność, 
systematyczność, postawa, umiejętność korzystania z 
Pisma św., podręcznika i innych  materiałów 
katechetycznych oraz frekwencja - Aktywność

Ważna 2

8 Zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie 
uroczystości szkolnych o charakterze religijnym, 
zaangażowanie w przygotowanie
gazetek szkolnych, wolontariat, chrześcijańska postawa
społeczna

Normalna 1

9 Udział w konkursach religijnych - zakres materiału 
przekracza podstawę programową - olimpiada

Bardzo ważna 3

10 Praca w grupach - analiza tekstów źródłowych z Biblii i
dokumentów Kościoła. Czytelnictwo literatury 
religijnej.

Normalna 1

6. Ilość ocen:

W ciągu jednego semestru nauczyciel wystawia każdemu uczniowi co najmniej cztery oceny cząstkowe.

7. Poprawianie:

promuje się systematyczne ocenianie w ciągu semestrów połączone z możliwością poprawiania. W 
wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach poprawianie może odbywać się bezpośrednio przed

wystawianiem oceny semestralnej lub końcowo rocznej. Przeprowadza się je według ustaleń osób 
zainteresowanych,  w terminie i z zakresu wskazanego przez nauczyciela religii z zastosowaniem formy 
pisemnej lub ustnej.

8. Klasyfikacja:

Uczeń może być niesklasyfikowany z religii, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z 
powodu jego nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te 
zajęcia w szkolnym planie edukacji.  Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności 
może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

9. Zasady wystawiania oceny śródrocznej i rocznej:



Ocena ma charakter średniej ważonej uzyskanej z ocen cząstkowych

 

OCENA WAGA
celująca (6) powyżej 4,5 +

realizacja wymagań
ponadpodstawowych

bdb (5) od 4,51
db (4) od 3,51do 4,50
dst (3) od 2,51do 3,50
dop (2) od 2 do 2,
ndst Srednia < 2

 Uczeń, który przystąpi do olimpiady czy konkursu religijnego i pomyślnie ukończy etap szkolny 
przechodząc do etapu diecezjalnego, będzie mógł uzyskać podniesienie oceny końcowo rocznej o jeden 
stopień.

III.

l. Oceny dzielą się na:

bieżące (cząstkowe),
 klasyfikacyjne śródroczne,
 klasyfikacyjne końcoworoczne.

2. Oceny bieżące i klasyfikacyjne ustala się wg następującej skali:

Nr Ocena słowna Ocena cyfrowa Skrót
1 celuj ący 6 cel
2 bardzo dobry 5 bdb
3 dobry 4 db
4 dostateczny 3 dst
5 dopuszczający 2 dop
6 niedostateczny 1 ndst

3. Kryteria na poszczególne oceny

Ocenę NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń. który

 -nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą;

- odmawia wszelkiej współpracy;

 -ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary.

Ocenę DOPUSZCZAJACĄ otrzymuje uczeń, który

- zna najbardziej istotne z podstawowych modlitw i prawd wiary;

- dysponuje minimalną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem, w jego wiadomościach są 
luki - umożliwiają mu one jednak dalsza naukę oraz utożsamianie się z chrześcijaństwem;

-proste zadania o niewielkim stopniu trudności rozwiązuje przy pomocy
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katechety;

-prowadzi mniej lub bardziej rzetelnie zeszyt;

-niechętnie bierze udział w katechezie, ale słucha, nie przeszkadza w

prowadzeniu zajęć;

-często opuszcza katechezę;

-ma lekceważący stosunek do przedmiotu.

 

Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:

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

czym jest chrześcijaństwo w życiu codziennym;

-dysponuje przeciętną wiedza w zakresie materiału przewidzianego programem umożliwiająca mu dalsze 
postępy w nauce umożliwiająca mu dalsze postępy w nauce;

-wykonuje zadania, potrafi odtworzyć wniosek z lekcji;

-prowadzi zeszyt z notatkami z lekcji i pracami domowymi, może być niestaranny;

-nieregularnie uczęszcza na katechezę.

Ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:

-opanował wiadomości i umiejętności, które pozwalają na rozumienie wielu relacji między elementami 
wiedzy religijnej oraz powodują stałe postępy w życiu religijnym;

-potrafi odpowiedzieć samodzielnie na wszystkie pytania związane z tematem

katechezy;

-przejawia aktywność na katechezie i jest do niej przygotowany;

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

-uczestniczy w rekolekcjach szkolnych.

Ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:

-opanował w sposób twórczy pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem katechezy, potrafi 
je samodzielnie objaśnić i powiązać w całość;

-chętnie, regularnie i czynnie bierze udział w katechezie;

-mając na względzie swój pełny rozwój duchowy, posiada umiejętność aktywnego uczestniczenia w liturgii i
sakramentach;

-przejawia postawę apostolską.

Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który:

-posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania



katechezy;

-twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o własną formacje religijną;

-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;

należy do szkolnego kółka teologicznego;

 -włącza się w prace pozalekcyjne, np. w przygotowanie gazetek religijnych,

montaży scenicznych, pomocy katechetycznych itp.

 wyróżnia się aktywnością grupie katechetycznej oraz w życiu parafii;

 -osiąga sukcesy w konkursach religijnych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

Uczniowie na początku roku szkolnego zostają zapoznani z przedmiotowym systemem oceniania. Co jest 
udokumentowane wpisem do dziennika lekcyjnego.
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