
ORGANIZACJA PRACY I KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII 

1. Uczeń ma obowiązek posiadać na lekcji: 

 zeszyt 

 podręcznik 

 Pismo Święte (zawsze zapowiedziane) 

 kartki do notatek 

 przygotowaną modlitwę na rozpoczęcie zajęć 

2. Obszary oceniania: 

a) waga oceny x5 

 testy, sprawdziany (w przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek napisać pracę w innym 

terminie. Możliwe jest poprawienie tylko jednej oceny w semestrze w tym obszarze w ciągu 

dwóch tygodni od dnia otrzymania oceny, liczy się druga ocena, nawet jeśli jest niższa), 

 prace dodatkowe dla chętnych wykonane i przedstawione na forum klasy (za prace dodatkową 

źle zrobioną nie ma oceny niedostatecznej), 

b) waga oceny x4 

 przygotowanie modlitwy i prowadzenie jej na początku zajęć, oceniane na plusy i minusy,  

a gdy modlitwa zostanie przygotowana w sposób szczególny, możliwa jest ocena cyfrowa. 

Poprawę ocen z tego obszaru ustala indywidualnie nauczyciel z uczniem zgłaszającym chęć 

poprawy i przeliczana jest zawsze ocena pierwotnie uzyskana i poprawiona. 

c) waga x3 

 kartkówki – zapowiedziane i nie, zawsze z trzech ostatnich lekcji 

 mały katechizm – możliwe różne formy oceniania zadań (np. odpowiedź, kartkówka, test luk, 

itd.), poprawa oceny w ciągu dwóch tygodni wg zasady z podpunktu „b”, 

d) waga x2 

 indywidualna praca na lekcji, poprawa oceny w ciągu tygodnia wg zasady z podpunktu „b”, 

prace dodatkowe dla chętnych wykonane i oddane nauczycielowi tylko do sprawdzenia (za 

pracę dodatkową źle zrobioną nie ma oceny niedostatecznej), 

 odpowiedzi ustne z trzech ostatnich tematów, 

 praca w grupach – nie zawsze musi być oceniana, nauczyciel indywidualnie podaje zasady 

oceniania tego typu zadań, 

 zadania domowe – nie wszystkie zadania muszą być ocenione i sprawdzone, będzie to zawsze 

określone, poprawa oceny za zadanie zawsze na następną lekcję wg zasady z podpunktu „b”. 

 przygotowanie do lekcji – brak zeszytu, podręcznika, przyborów, materiałów zawsze 

zgłoszonych przed lekcją (trzy minusy ocena niedostateczna), brak zgłoszenia daje 

automatycznie ocenę niedostateczną, 

 zeszyt – ocena za zawartość i estetykę, nie ma możliwości poprawy tej oceny, 

e) waga x1 

 aktywność – pięć plusów ocena bardzo dobra, 

3. Możliwe jest jedno nieprzygotowanie do zajęć w semestrze bez ponoszenia konsekwencji (za 

wyjątkiem zapowiedzianych form sprawdzenia materiału), fakt nieprzygotowania należy zgłosić 

przed lekcją. 

4. Ocenę celującą na semestr może otrzymać uczeń, którego średnia ważona ocen przekracza 5,0 i który 

wykonał minimum dwie prace dodatkowe dla chętnych w ciągu roku szkolnego. 
 

Informacja ta została przekazana uczniom i dokładnie omówiona na pierwszych zajęciach. 

Data i podpis ucznia Data i podpis Rodzica 

 



ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA LEKCJACH RELIGII 

ZASADA I 

Na lekcji obowiązuje wzajemny szacunek – jedna osoba mówi, reszta słucha. 

Konsekwencje w przypadku łamania zasady: 

1. Upomnienie ustne. 

2. Przygotowanie samodzielnej notatki z danego tematu na następną lekcję. 

3. Sprawdzenie wiedzy ucznia na następnej lekcji. 

ZASADA II 

Nauczyciel udziela prawa głosu. Podnieś rękę przed zabraniem głosu. 

Konsekwencje w przypadku łamania zasady: 

1. Pierwsze upomnienie ustne. 

2. Drugie upomnienie ustne. 

3. Wpis uwagi. 

ZASADA III 

Pozostajemy na swoich miejscach i bez zgody nauczyciela nie mamy prawa ich zmienić. Zwracamy się do 

siebie w sposób kulturalny. 

Konsekwencje w przypadku łamania zasady: 

1. Upomnienie ustne. 

2. Wpis uwagi. 

3. Rozmowa z nauczycielem po lekcjach. 

ZASADA IV 

W czasie trwania lekcji zajmujemy się sprawami tylko z nią związanymi – nie jemy na lekcji, nie żujemy 

gumy, nie piszemy liścików, nie czytamy gazet, nie odrabiamy lekcji z innych przedmiotów, itd. 

Konsekwencje w przypadku łamania zasady: 

1. Upomnienie ustne. 

2. Wpis uwagi. 

3. Rozmowa z rodzicami. 

ZASADA V 

Uczeń wykonuje polecenia nauczyciela. 

Konsekwencje w przypadku łamania zasady: 

1. Wpis uwagi. 

2. Rozmowa z nauczycielem po lekcjach. 

3. Rozmowa z rodzicami 

Zasady zostały omówione na lekcji, są zakorzenione w regulaminie i statucie szkoły  

Data i podpis ucznia Data i podpis Rodzica 

 

 


