
s. Małgorzata Niemiec 

 

ZASADY OCENIANIA NA PRZEDMIOCIE -  Religia kl. 5-6AB i 7A SP 

 

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 na religii: 

5,30 i powyżej – celująca 

4,51 – 5,29 – bardzo dobra 

3,51 -4,50  - dobra 

2,51 – 3,50 – dostateczna 

1,75 – 2,50 – dopuszczająca  

poniżej 1,75 - niedostateczna 

Oceny są zapisywane w dzienniku elektronicznym z odpowiednim zaklasyfikowaniem 

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

       4. Waga ocen jest następująca: 

Oceny z wagą 1 obejmują: 

pracę na lekcji, zeszyt, aktywność 

Oceny z wagą 2 obejmują: 

odpowiedzi ustne z trzech ostatnich tematów lekcji, kartkówkę, zadania domowe, 

prezentacje, referaty ; 

Oceny z wagą 3 obejmują: 

prace klasowe, wiedzę zdobytą poprzez przygotowanie się do olimpiad i konkursów 

przedmiotowych 

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

następującej skali. 

        5,3 i powyżej – celująca 

        4,51 – 5,29 – bardzo dobra 

        3,51 -4,50  - dobra 

        2,51 – 3,50 – dostateczna 

        1,75 – 2,50 – dopuszczająca  

       poniżej 1,75 - niedostateczna 

6. Jeżeli uczeń na półrocze otrzyma ocenę niedostateczną ma obowiązek ją poprawić, wykazując    

się wiadomościami na ocenę dopuszczającą. 

      7. Sprawdziany wiedzy będą oceniane według następujących progów procentowych: 

100% - cel 

99% - 90%   bdb 

89% -  75%    db 

74% - 52%     dst 

51% - 40%     dop. 

poniżej 40%  ndst 



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

wymienionych.   

9.  Jeżeli uczeń z pracy klasowej uzyskał ocenę niedostateczną, ma prawo do poprawy. Do średniej 
na semestr wliczana będzie średnia arytmetyczna oceny niedostatecznej i poprawionej. Poprawa 
dotyczy tylko oceny niedostatecznej. 

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

nieznajomości bieżącego materiału, braku zadania domowego, braku zeszytu. Powyższy fakt uczeń 

zgłasza nauczycielowi przed zajęciami. W przypadku nie zgłoszenia  nieprzygotowania i ujawnienia 

tego faktu przez nauczyciela uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

11. W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie całogodzinnym, uczeń zobowiązany jest 
zaliczyć obowiązujący materiał w okresie do 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły. W przypadku 
nieobecności jednodniowej uczeń ma obowiązek zaliczyć sprawdzian na następnych zajęciach 
lekcyjnych. 

 
12. Uczeń po uzyskaniu informacji o przewidywanej rocznej  ocenie klasyfikacyjnej  
z zajęć edukacyjnych może zwrócić się do nauczyciela przedmiotu z wnioskiem  
o przeprowadzenie dodatkowego sprawdzianu swojej wiedzy i umiejętności  
(tryb postępowania reguluje Statut Szkoły). 

 
 

13. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia  do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, 
że roczna ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa – postępowanie w 
takim przypadku określa Statut Szkoły. 
 
14. W czasie zdalnego nauczania obowiązuje terminowość przesyłania zadań. W przypadku nie 
przesłania zadania w terminie, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, którą może poprawić w 
czasie do 2 tygodni. Ocena będzie wynikiem średniej arytmetycznej oceny niedostatecznej i 
poprawionej oceny. 
 

 
 

 

 

 

 


