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1 Ustalone zasady są zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. Obowiązują nauczyciela 

i ucznia. 

2 Ocenianiu podlegają: wiedza, umiejętności i aktywność ucznia. 

3 Ogólne kryteria ocen z religii: 

3.1 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

3.1.1 Opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności przewidziany programem nauczania 

oraz potrafi rozwiązywać trudne problemy; 

3.1.2 Twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania; 

3.1.3 Wykazuje dużą aktywność na lekcji. 

3.2 Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełen zakres wiadomości 

i umiejętności przewidziany programem nauczania oraz potrafi rozwiązywać trudne 

problemy. 

3.3 Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane 

podstawą programową, przydatne na każdym etapie kształcenia. 

3.4 Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności 

przewidziane podstawą programową, które są niezbędne do kontynuowania nauki na 

wyższym poziomie. 

3.5 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności 

najbardziej przystępne, najprostsze i najbardziej uniwersalne, niezbędne do świadomego 

korzystania z lekcji. 

3.6 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości 

i umiejętności wynikających z podstawy programowej, nie wykazuje chęci współpracy w celu 

uzupełnienia braków. 

4 Oceny są zapisywane w dzienniku elektronicznym z odpowiednim zaklasyfikowaniem 

(odpowiedź, sprawdzian, praca klasowa, itd.). 

5 Ocena na półrocze (końcoworoczna) wystawiana jest na podstawie średniej ważonej. 

6 Waga ocen jest następująca: 

6.1 Oceny z wagą 1 obejmują: pracę na lekcji, zeszyt, zeszyt ćwiczeń; 

6.2 Oceny z wagą 2 obejmują: odpowiedzi ustne z trzech ostatnich tematów lekcji, kartkówkę, 

zadania domowe, prezentacje; 



6.3 Oceny z wagą 3 obejmują: prace klasowe, wiedzę zdobytą poprzez przygotowanie się do  

konkursów przedmiotowych. 

7 Ocena końcoworoczna jest średnią ważoną z wszystkich ocen. 

8 Ocenę na półrocze i końcoworoczną otrzymuje uczeń na podstawie następującej skali: 

8.1 Średnia ważona powyżej 5,30 – ocena celująca; 

8.2 Średnia ważona od 4,51 do 5,30 – ocena bardzo dobra; 

8.3 Średnia ważona od 3,51 do 4,50 – ocena dobra; 

8.4 Średnia ważona od 2,51 do 3,50 – ocena dostateczna; 

8.5 Średnia ważona od 1,75 do 2,50 – ocena dopuszczająca; 

8.6 Średnia ważona poniżej 1,75 – ocena niedostateczna. 

9 Jeżeli uczeń na półrocze otrzyma ocenę niedostateczną, ma obowiązek ją poprawić, wykazując się 

wiadomościami na ocenę dopuszczającą. 

10 Sprawdziany wiedzy będą oceniane według następujących progów procentowych: 

10.1 100% – ocena celująca; 

10.2 99-90% – ocena bardzo dobra; 

10.3 89-75% – ocena dobra; 

10.4 74-52% – ocena dostateczna; 

10.5 51-40% – ocena dopuszczająca; 

10.6 Poniżej 40% – ocena niedostateczna. 

11 Nieobecność ucznia na sprawdzianie, pracy klasowej itp. obliguje go do napisania wyżej 

wymienionych. 

12 Jeżeli uczeń z pracy klasowej uzyskał ocenę niedostateczną, ma prawo do poprawy. Do średniej na 

półrocze wliczana będzie średnia arytmetyczna oceny niedostatecznej i poprawionej. Poprawa 

dotyczy tylko oceny niedostatecznej. 

13 Uczeń ma prawo do jednego nieprzygotowania w semestrze. Nieprzygotowanie dotyczy 

nieznajomości bieżącego materiału, braku zadania domowego (nie dotyczy dłuższych wypowiedzi 

pisemnych), braku zeszytu. Uczeń zgłasza je nauczycielowi przed zajęciami. 

14 Uczeń jest zobowiązany oddać zadanie domowe w określonym przez nauczyciela terminie. 

W przypadku braku zadania uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Może ją poprawić, jak 

w przypadku poprawy sprawdzianu. 

15 W sytuacji nauczania zdalnego: 

15.1 Zasadniczymi formami komunikacji nauczyciela i uczniów są: dziennik elektroniczny LIBRUS, 

szkolna platforma edukacyjna oraz platforma MS Teams; 



15.2 Ocenie podlegają: praca na lekcji (jeśli jest prowadzona w trybie on-line w czasie 

rzeczywistym), kartkówka i praca klasowa (przeprowadzone za pośrednictwem szkolnej 

platformy edukacyjnej), zadanie domowe i prezentacja (przesłane przez ucznia za 

pośrednictwem szkolnej platformy edukacyjnej). Dla kartkówki, sprawdzianu i zadania 

domowego określony zostaje na szkolnej platformie edukacyjnej czas rozpoczęcia 

i zakończenia aktywności, jak również liczba podejść. Uczeń, który nie zrealizował zadanej 

aktywności w wyznaczonym czasie, otrzymuje ocenę niedostateczną. Wagi ocen w/w 

aktywności ucznia nie ulegają zmianie; 

15.3 Ocenie nie podlega zeszyt ucznia i zeszyt ćwiczeń. Obowiązkiem ucznia jest systematyczne 

prowadzenie zeszytu i uzupełnianie zeszytu ćwiczeń – nauczyciel ma prawo sprawdzić zeszyt 

ucznia i zeszyt ćwiczeń po powrocie do nauczania stacjonarnego. 


