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ZASADY OCENIANIA NA PRZEDMIOCIE -  Religia kl. 4-8 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 oceniania  na religii: 

a) Oceny są zapisywane w dzienniku elektronicznym z odpowiednim 

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

              b)   Waga ocen jest następująca: 

      Oceny z wagą 1 obejmują: 

pracę na lekcji, zeszyt 

      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 

         c) Ocena na półrocze (końcoworoczna) wystawiana jest na podstawie 

średniej ważonej wg   następującej skali. 

                Średnia ważona od 1,00 do 1,69 – ocena niedostateczna; 
         Średnia ważona od 1,70 do 2,50 – ocena dopuszczająca; 
         Średnia ważona od 2,51 do 3,50 – ocena dostateczna; 
         Średnia ważona od 3,51 do 4,50 – ocena dobra; 
         Średnia ważona od 4,51 do 5,29 – ocena bardzo dobra; 
         Średnia ważona od 5,30 do 6,00 – ocena celująca. 
      

         d)    Kryteria oceniania przy pracach punktowanych w przeliczeniu  

                                     procentowym  -  sprawdziany:     

              0-39% – ocena niedostateczna; 
                                  40-51% – ocena dopuszczająca; 

 52-74% – ocena dostateczna; 
 75-89% – ocena dobra; 
 90-99% – ocena bardzo dobra; 
 100% – ocena celująca. 

   

4. Zasady poprawiania ocen cząstkowych: 

a) uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy każdej oceny, uzyskanej 

ze sprawdzianu (waga 3), w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, 
b) za każdym razem ostateczną ocenę uzyskaną ze sprawdzianu, ustala się na 

podstawie średniej arytmetycznej pierwszej oceny i oceny uzyskanej z poprawy, 



c) oceny uzyskane z: kartkówek, prac długoterminowych, prac domowych, 

wypowiedzi ustnych, aktywności na lekcji, przygotowania do lekcji – nie 

podlegają poprawie, 

d) uczeń, który w terminie nie poprawi oceny traci prawo do jej poprawy, 

e) sprawdziany to prace klasowe obowiązkowe; nieobecni uczniowie piszą 

zaległe sprawdziany w terminie ustalonym z nauczycielem; jeżeli uczeń nie 

przystąpi do napisania sprawdzianu w wyznaczonym terminie, nauczyciel ma 

prawo do przeprowadzenia go na lekcji, na której uczeń jest obecny. 

f) jeżeli uczeń na półrocze otrzyma ocenę niedostateczną ma obowiązek ją 

poprawić, wykazując    się wiadomościami na ocenę dopuszczającą. 

  
5. Uczeń ma prawo do jednego nieprzygotowania  w półroczu. 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. 

 6. 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). 

 
7. 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. 

 
 

        8.  Nauczanie zdalne: 

a. uczniowie zobowiązani są do regularnego (zgodnego z planem lekcji) kontaktu 

z nauczycielem poprzez dziennik elektroniczny LIBRUS lub MS TEAMS, 

b. formy aktywności ucznia na lekcji podlegające ocenianiu nie ulegają zmianie, 

mogą się one odbywać za pośrednictwem dostępnych aplikacji internetowych, 

c. podczas zajęć on-line mogą być oceniane odpowiedzi ustne, według kryteriów 

podanych przez nauczyciela, 

d. każdorazowo uczeń otrzymuje informację o konieczności odesłania pracy 

do oceny, jeśli jest to wymagane,  

e. niedotrzymanie ustalonego terminu odesłania pracy będzie skutkowało 

obniżeniem oceny o jeden stopień, 

f. w przypadku nie odesłania pracy, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną   

z wagą 1 

g. jeżeli przesłana praca domowa zawiera treści przekopiowane z innych źródeł 

(np. z zasobów Internetu), uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną z wagą 1, 

h. nie wszystkie odesłane przez ucznia prace będą oceniane; niektóre ćwiczenia 

mogą stanowić wyłącznie wskazówkę dotyczącą poziomu opanowania przez 

ucznia danej partii materiału,  

i. o problemach technicznych uczniowie informują nauczyciela na bieżąco. 


