
Przedmiotowy system oceniania z religii (PSP Izbicko, PSP Otmice) 

Zasady oceniania: 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 

2. Kartkówki i odpowiedzi ustne są obowiązkowe. 

3. Kartkówki nie muszą być zapowiadane  

4. Kartkówki są zapowiadane z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem.  

Nauczyciel podaje zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy. 

5. Uczeń zobowiązany jest do uczciwej pracy na lekcji. 

Jeżeli podczas kartkówek uczeń pracuje niesamodzielnie i 

nieuczciwie, nauczyciel : 

- za pierwszym razem upomina ucznia 

- za drugim razem zaznacza na pracy obniżenie oceny o jeden 

stopień 

- za trzecim razem odbiera pracę i stawia ocenę 

niedostateczną (bez możliwości poprawy) 

6. Uczeń nieobecny na kartkówce musi je napisać u terminie 

uzgodnionym z nauczycielem. Jeżeli uczeń był nieobecny tylko 

w dniu kartkówki, pisze je w najbliższym sprzyjającym 

terminie. 

7. Każdą ocenę z kartkówki , z wyjątkiem ocen „celujący” i 

„bardzo dobry”, można poprawić.  

8. Po dłuższej nieobecności ucznia w szkole, nauczyciel daje mu 

odpowiedni czas na nadrobienie zaległości. 

10. Podczas każdego semestru uczeń może dwukrotnie zgłosić: 

- nieprzygotowanie do lekcji 

- brak zadania domowego 



- brak książki/zeszytu/ćwiczeń  

Za trzecim razem otrzymuje ocenę niedostateczną. 

11.  Nauczyciel odnotowuje aktywność ucznia na lekcji. 

„PLUSAMI” nagradzane jest: częste zgłaszanie się i udzielanie 

poprawnych odpowiedzi, wykonywanie dodatkowych zadań itp. 

„MINUSY” otrzymuje się za brak pracy na lekcji, np. nie 

wykonywanie ćwiczeń ustnych i pisemnych, nie zapisywanie 

notatek itp. 

Za 3 „PLUSY” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą 

Za 3 „MINUSy” uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

12. Ocena na koniec I semestru i na koniec roku szkolnego nie 

jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.  

13. Podczas oceniania nauczyciel uwzględnia możliwości 

intelektualne ucznia. Bierze pod uwagę opinie i orzeczenia 

wydane np. przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. 

W przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce 

zasady oceniania mogą ulec zmianom. 

14. W okresie zdalnego nauczania nauczyciel ocenia prace 

ucznia z wykorzystaniem narzędzi wskazanych przez 

nauczyciela 

15. Uczniowie zapoznają się z podanymi zagadnieniami na 

podstawie linków ze stron internetowych, sporządzają krótkie 

notatki w zeszycie według pytań zadanych przez nauczyciela 

16. Oceniane będą odpowiedzi na pytania (notatka pisemna w 

zeszycie), plakaty, rysunki, zadania w ćwiczeniach, testy, 

projekty (dla chętnych) 

17. Wykonane zadania przesyłane są przez uczniów na adres 

mailowy nauczyciela lub na indywidualnym czacie na platformie 

Teams 



Narzędzia pomiaru: 

Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących 

narzędzi: 

1. Kartkówki – z najwyżej czterech  ostatnich tematów (około 

10-15 minut) 

2. Odpowiedzi ustne 

3. Zadania domowe (ustne i pisemne) 

4. Prace długoterminowe m.in. projekty 

5. Zeszyty przedmiotowe  

6. Obserwacja ucznia: przygotowanie do lekcji, aktywność na 

lekcji, praca indywidualna i w grupie 

 

PUNKTY UZYSKANE Z KARTKÓWEK PRZELICZANE SĄ NA STOPNIE 

WEDŁUG NASTĘPUJĄCEJ SKALI: 

100% - 98% - celujący (6) 

97% - 88% - bardzo dobry (5) 

87% - 75% - dobry (4) 

74% - 50% - dostateczny (3) 

49% - 30% - dopuszczający (2) 

29% - 0% - niedostateczny (1) 

W przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce narzędzia 

pomiaru mogą zostać dostosowane do problemów edukacyjnych. 


