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Zasady oceniania na religii 1AB SP  

  

1. Ocenie podlegają:  

☺ odpowiedzi ustne   

☺ znajomość Małego Katechizmu   

☺ praca na lekcji ( m.in. śpiew pieśni, niewerbalne wytwory, np. rysunek) - zadania 

domowe  

☺ zeszyt i zeszyt ćwiczeń   

☺ pilność, systematyczność, umiejętności  

2. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny określone zostały w osobnym 

dokumencie.  

3. Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen. Przy 

zapisywaniu ocen nie stosuje się plusów i minusów.  

4. Ocenę celującą może uzyskać uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, 

jest szczególnie twórczy i aktywny na lekcji albo wyróżnia się wiedzą wykraczającą poza 

przewidywany program nauczania religii.  

5. Za odpowiedź, znajomość Małego Katechizmu, wybranych modlitw, pracę na lekcji, 

pracę domową, powtórzenia lub inne wskazane przez nauczyciela działania uczeń może 

uzyskać plus „+” lub minus „-”.   

6. Za trzy „+” otrzymuje ocenę celującą (6), za trzy „–” ocenę niedostateczną (1).  

7. Przygotowanie do poszczególnych katechez: uczeń jest zobowiązany do noszenia zeszytu 

ćwiczeń i zeszytu przedmiotowego na każdą katechezę; jego brak jest jednoznaczny z 

nieprzygotowaniem do lekcji (-).  

8. Uczeń w ciągu śródroczna może być dwa razy nieprzygotowany do zajęć (np. brak pracy 

domowej, zeszytu ćwiczeń, zeszytu) bez żadnych konsekwencji.   

9. W skład Małego Katechizmu wchodzą:   

☺ Znak krzyża 

☺ Ojcze nasz 

☺ Zdrowaś Maryjo  

☺ Aniele Boży  

☺ Akty: wiary, nadziei, żalu, miłości  

☺ Chwała Ojcu  

W trakcie nauczania zdalnego: 

10. Ocenie podlegają:  

☺ odpowiedzi ustne   

☺ znajomość Małego Katechizmu   

☺ zadania domowe  



☺ zeszyt i zeszyt ćwiczeń   

☺ pilność, systematyczność – przesyłanie terminowo zadań  

Wykonane zadania są przesyłane przez ucznia za pomocą emaila, dziennika 

elektronicznego, platformy edukacyjnej szkoły, aplikacji Teams w wyznaczonym 

przez nauczyciela terminie. 

Materiały do lekcji są prezentowane przez nauczyciela w formie  

• prezentacje power point,  

• prezentacje PDF,  

• zadania WORD,  

• pliki (mp3 audio),  

• pliki video – youtube  

• nagrania własne 

Sposoby oceniania 

✓ testy i quizy na www.testportal.pl,  

✓ spotkania indywidualne na Teamsie lub Zoomie,  

✓ nagrania w formie audio i video przesyłane na adres mailowy lub udostępniane za 

pomocą linku lub przesyłane platformą edukacyjną szkoły, 

✓ skany wypełnionych kart w podręczniku 

  

http://www.testportal.pl/

