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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLAS I-III GIMNAZJUM NR 2 w SOPOCIE 
 

PSO opracowany został na podstawie:  

1.Podstawy Programowej Katechezy Kościoła Katolickiego  

2.Programu Nauczania Religii  

3.Dyrektorium Katechetycznego Kościoła Katolickiego w Polsce  

4.Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania  

5. Statutu Szkoły  

Zajęcia z religii w Gimnazjum im. Stefana Żeromskiego w Sopocie prowadzone są według podręczników wydawnictwa Jedność  

zgodnych z programem nauczania „Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin” nr AZ-3-01/13 
 

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA 

W ocenianiu z religii obowiązują poniższe zasady: 

1. Obiektywność – zastosowanie jednolitych norm i kryteriów oceniania. 

2. Jawność kryteriów i oceny. 

3. Instruktywność – wskazanie na występujące braki. 

5. Rytmiczność i częstotliwość. 

6. Zróżnicowanie wymagań. 

7. Otwartość – weryfikacja i modyfikacja w oparciu o okresową ewaluację. 
 

Cel i przedmiot oceny: 

„Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela religii poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomo-

ści i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce oraz realizowanego 

przez nauczyciela programu nauczania, uwzględniającego tę Podstawę. Ocenianiu nie podlegają praktyki religijne.”  

(Zasady Oceniania Osiągnięć Edukacyjnych z Religii Rzymsko-Katolickiej w Szkołach, § 2. p.2-3)  

Ocenie podlegają: 

1.Pisemne prace kontrolne sprawdziany / testy: dwa w ciągu semestru, obejmujące więcej niż trzy jednostki lekcyjne, zapowiedziane z tygodniowym wyprzedze-

niem, sprawdzane przez nauczyciela do dwóch tygodni. kartkówki; zakres ich materiału obejmujący nie więcej niż trzy jednostki lekcyjne lub materiał podstawo-

wy (katechizm pamięciowy).  

2.Odpowiedzi ustne dotyczące materiału z zakresu trzech ostatnich lekcji.  

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

4.Praca domowa: krótkoterminowa i długoterminowa, oceniana na bieżąco.  

5.Znajomość podstawowych prawd wiary (katechizm pamięciowy). 
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6.Zeszyt: sprawdzany podczas odpowiedzi i raz w semestrze, według decyzji nauczyciela.  

7.Pilność, systematyczność, postawy, umiejętności  

8.Przygotowanie do poszczególnych katechez.  

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

10.Zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości szkolnych o charakterze religijnym, zaangażowanie w przygotowanie gazetek szkolnych, 

udział w konkursach religijnych, współpraca ze wspólnotą parafialną, oraz rozwijanie postawy religijnej. 

11. Inne działania wskazujące możliwość oceniania.  
 

Ilość ocen:  

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

Poprawianie:  

Stosuje się systematyczne ocenianie w ciągu semestrów połączone z możliwością poprawiania ocen niedostatecznych ze sprawdzianów lub kartkówek. W wyjąt-

kowych, uzasadnionych sytuacjach poprawianie może odbywać się bezpośrednio przed wystawianiem oceny semestralnej lub końcoworocznej. Przeprowadza się 

je według ustaleń osób zainteresowanych w terminie i z zakresu wskazanego przez nauczyciela religii z zastosowaniem formy pisemnej lub ustnej.  
 

Klasyfikacja:  

Uczeń może być niesklasyfikowany z religii, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych 

przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie edukacji.  

Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.  
 

Oceny cząstkowe, semestralne i końcoworoczne według skali:  

– celujący (6), 

– bardzo dobry (5),  

– dobry (4),  

– dostateczny (3),  

– dopuszczający (2),  

– niedostateczny (1).  

Przy zapisywaniu ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie plusów i minusów.  
 

Uczeń ma prawo: 

 do dwóch nieprzygotowań w ciągu semestru 

 do poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu lub kartkówki w terminie dwóch tygodni  

 do nieprzygotowań do lekcji w nagłych sprawach rodzinnych. 
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W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań (ocenę wyższą otrzymać może uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypi-
sane ocenom niższym). Oceniamy wiedzę i umiejętności ucznia oraz przejawy ich zastosowania w życiu codziennym, przede wszystkim w szkole. Gdy uczeń 
ubiega się o ocenę celującą, bierzemy pod uwagę również jego zaangażowanie religijno-społeczne poza szkołą.  
 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, (i) 

b) odmawia wszelkiej współpracy, (i) 

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 znacznie wykraczające poza program 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, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy,  

c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach kwalifikując się do finałów na szczeblu powiatowym, regionalnym, wojewódzkim albo krajowym lub posiada inne 

porównywalne osiągnięcia. 
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PRZED-

MIOT 

OCENY 

 

OCENA 

celująca 

 

bardzo dobra dobra dostateczna dopuszczająca niedostatecz-

na 

1. Cytaty z Pi-

sma Świętego. 

Modlitwy, pie-

śni 

 dokładna znajomość cytatu 

wraz ze znajomością źró-

dła (np. Ewangelia św. Ma-

teusza) 

 dokładna znajomość cyta-

tów z lekcji 

 przytoczenie sensu 

cytatu własnymi 

słowami 

 niezbyt dokład-

na znajomość 

sensu cytatu 

 skojarzenia z treścią 

cytatu 

 brak jakiej-

kolwiek zna-

jomości cyta-

tów 

 

2. Zeszyt 

przedmiotowy  

 wszystkie tematy 

 zapisy 

 prace domowe 

 staranne pismo 

 własne materiały 

 ilustracje itp. 

 starannie prowadzony 

 wszystkie tematy i notatki 

 prace domowe 

 zeszyt staranny 

 luki w zapisach 

(sporadyczne do 5 

tematów) 

 zeszyt czytelny 

 braki notatek, 

prac domowych 

(do 40% tema-

tów) 

 pismo niestaranne 

 liczne luki w zapisach 

(do 70% tematów) 

 brak zeszytu 

 

3. Prace do-

mowe 

 staranne wykonanie 

 treści wskazujące na po-

szukiwania w różnych 

materiałach 

 dużo własnej inwencji 

 twórcze 

 merytorycznie zgodne z 

omawianym na lekcji ma-

teriałem 

 staranne 

 czytelne  

 rzeczowe 

 wskazują na zrozu-

mienie tematu  

 niezbyt twórcze 

 powiązane z 

tematem 

 niestaranne 

 widać próby wykona-

nia pracy 

 na temat 

 praca nie na 

temat 

 brak rzeczo-

wości w pracy 

 brak pracy 

 

4. Testy i 

sprawdziany 

 wszystkie polecenia wy-

konane poprawnie 

 rozwiązane też zadanie 

dodatkowe 

 75% spełnionych wyma-

gań podstawowych (ła-

twe, praktyczne, przydat-

ne życiowo, niezbędne) 

 75% spełnionych wyma-

gań rozszerzających (bar-

dzo trudne i trudne, teo-

retyczne, naukowe) 

 75% zadań podsta-

wowych 

 50% wymagań 

 rozszerzających 

 75% wiedzy z 

zakresu wyma-

gań podstawo-

wych (bardzo 

łatwe i łatwe, 

niezbędne w 

dalszej edukacji) 

 50% wiedzy  z zakre-

su wymagań podsta-

wowych 

  poniżej 30% 

odpowiedzi 

dotyczących 

wiedzy pod-

stawowej 
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5. Odpowiedzi 

ustne 

 

 wiadomości zawarte w 

podręczniku i zeszycie 

uzupełnione wiedzą spoza 

programu 

 wypowiedź pełnymi zda-

niami, bogaty język 

 używanie pojęć 

 wiadomości z podręcznika 

i zeszytu prezentowane w 

sposób wskazujący na ich 

rozumienie, informacje 

przekazywane zrozumia-

łym językiem 

 odpowiedź pełna nie 

wymagająca pytań dodat-

kowych 

 wyuczone na pa-

mięć wiadomości 

 uczeń ma trudności 

w sformułowaniu 

myśli własnymi 

słowami 

 potrzebna pomoc 

nauczyciela 

 wybiórcza zna-

jomość pozna-

nych treści i po-

jęć 

 odpowiedź nie-

staranna 

 częste pytania 

naprowadzajace 

 słabe wiązanie faktów 

i wiadomości 

 chaos myślowy i 

słowny 

 odpowiedź bełkotli-

wa, niewyraźna, poje-

dyncze wyrazy 

 dużo pytań pomocni-

czych 

 brak odpo-

wiedzi lub od-

powiedzi 

świadczące o 

braku wiado-

mości rzeczo-

wych 

 

6. Aktywność 

 uczeń wyróżnia się ak-

tywnością na lekcji  

 korzysta z materiałów 

zgromadzonych samo-

dzielnie 

 uczeń zawsze przygoto-

wany do lekcji 

 często zgłasza się do od-

powiedzi 

 wypowiada się poprawnie 

 stara się być przygo-

towany do lekcji 

chętnie w niej 

uczestniczy 

 mało aktywny 

na lekcjach  

 niechętny udział w 

lekcji 

 lekceważący 

stosunek do 

przedmiotu i 

wiary 

 

7. Inscenizacje, 

gazetka szkol-

na, praca na 

rzecz Kościoła 

i inne 

 wiele razy pomaga w róż-

nych pracach 

 pilnie i terminowo wyko-

nuje powierzone zadania, 

dużo własnej inicjatywy 

 aktywnie uczestniczy w 

życiu małych grup forma-

cyjnych (ministranci, oaza 

itp.) 

 reprezentuje szkołę (para-

fię) w konkursie przed-

miotowym (olimpiadzie)  

 starannie wykonuje po-

wierzone przez katechetę 

zadania 

 przejawia postawę apo-

stolską 

 niezbyt chętnie wy-

konuje zadania poza 

lekcjami, ale nie 

unika ich zupełnie  

 uczestniczy w reko-

lekcjach szkolnych 

   

 

 


