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KLASY IV-VIII 

 

1. Zeszyt- każdy uczeń posiada zeszyt, jako przejaw aktywności na lekcji stacjonarnej. Staranność  

    i systematyczne prowadzenie zeszytu może być oceniane raz w semestrze. Dwa razy w semestrze 

    można zgłosić brak zeszytu, a przekroczenie tego limitu lub brak zeszytu w dniu jego sprawdzania 

    powoduje, że zeszyt nie będzie oceniany. W klasie VII i VIII oceniana jest też samodzielnie tworzona 

    podczas lekcji notatka. 

    W sytuacji nauki zdalnej ocenie podlegają notatki robione w Office365. 

2. Odpowiedź ustna- uczeń może być odpytany z trzech ostatnich programowych lekcji religii. 

3.Praca zaliczeniowa - raz w miesiącu kalendarzowym może być zadana krótka praca pisemna  

    z trzech ostatnich lekcji (zadana i napisana w formie elektronicznej w ściśle określonym terminie 

    przez Office365; oddanie po terminie powoduje brak oceny i możliwość odpowiedzi ustnej).  

4.Aktywność- uczeń może otrzymać pozytywną ocenę z aktywności na lekcji stacjonarnej/zdalnej  

    lub minus za brak pracy/uwagi i nieterminowe wykonywanie zadań. Trzy minusy otrzymane na 

    trzech niezależnych lekcjach oznaczają ocenę niedostateczną z aktywności. 

5.Nieprzygotowania- uczeń ma prawo do dwóch np. w ciągu semestru, które muszą być zgłoszone 

    na początku lekcji i nie wpływają na ocenę. 

6.Referat- raz w roku szkolnym uczeń może przygotować referat (strona A4, czcionka 14) dotyczący  

   artykułu o treści religijnej (np. Gość Niedzielny). Temat pracy należy wcześniej zgłosić  

   do zaopiniowania (fizycznie lub w formie linku do artykułu) i oddać w formie pisemnej w dniu 

   referowania nie później niż do końca maja. Podczas jednej lekcji referowane mogą być najwyżej 

   dwie prace. W sytuacji nauki zdalnej referat może być przesłany w formie elektronicznej. 

7.Mały katechizm- uczeń powinien znać następujące modlitwy i przykazania obowiązujące  

    we Wspólnocie Kościoła, które mogą być oceniane raz w semestrze: Zdrowaś Mario, Ojcze nasz, 

    Wierzę w Boga, Pod Twoją obronę, Dekalog, Sakramenty Święte, Warunki dobrej spowiedzi, 

    Grzechy główne, Prawdy wiary, Przykazania Kościelne, Przykazanie Miłości. 

 

Poprawa oceny rocznej (jeśli ta została ustalona niezgodnie z prawem): uczeń może poprawić 

przewidywaną ocenę roczną po przedłożeniu kompletnego zeszytu/notatek: pisząc zaległe prace 

zaliczeniowe, (lub/i) odpowiadając z małego katechizmu, (lub/i) pisząc referat; według w/w zasad. 

Poprawa oceny następuje po spełnieniu warunków tzw. średniej ważonej, podanych poniżej.  

 



 

Kryteria oceniania religii : 

Ocenę semestralną i końcowo roczną zgodnie z przepisami prawa ustala nauczyciel. Pomocą w tym 

jest tzw. średnia ważona i tak: 

Zadanie domowe- waga 2, praca zaliczeniowa- waga 5, odpowiedź ustna- waga 3, aktywność- waga 3, 

konkurs biblijny (ponad 50% pkt. W etapie szkolnym)- waga 10, zeszyt- waga 6, referat- waga 7, mały 

katechizm- waga 5, notatka- waga 2, inne- waga 1. 

 

Średnia ocen semestralnych/rocznych: 

Przejście do etapu rejonowego w konkursie biblijnym- ocena: celujący oraz: 

powyżej 5,0 ocena: celujący  

4,5-5,0 ocena: bardzo dobry;  

3,5-4,49 ocena: dobry;  

2,5-3,49 ocena: dostateczny;  

1,5-2,49 ocena: dopuszczający;  

mniej niż 1,50 ocena: niedostateczny. 


