
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII 

KLASY I – VI 

 

KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z RELIGII  

OCENA OPIS WYMAGAŃ 

niedostateczny 

(ndst) 

1 

Uczeń:  

 nie opanował nawet minimum wiadomości i umiejętności programowych 

umożliwiających sukces w dalszych etapach kształcenia, 

 nie przygotowuje się do zajęć, 

 nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, 

 ma lekceważący stosunek do przedmiotu (nie prowadzi zeszytu, nie odrabia prac 

domowych), 

 nie angażuje się. 
 

dopuszczający 

(dop) 

2 

Uczeń:  

 posiada minimalną wiedzę w zakresie materiału przewidzianego programem i opanował 

podstawowe pojęcia religijne, 

 nie rozumie podstawowych uogólnień i nie posiada umiejętności wyjaśniania zjawisk, 

 prezentuje słabą umiejętność wykorzystania wiedzy i tylko z pomocą nauczyciela, 

 ma problemy ze znajomością „Małego katechizmu”, 

 niechętnie bierze udział w procesie dydaktycznym, 

 ma lekceważący stosunek do przedmiotu, 

 niedbale prowadzi zeszyt w którym brakuje wielu lekcji, 

 jego braki w wiedzy i umiejętnościach religijnych nie przekreślają czynienia postępów 

w ciągu dalszej nauki. 

 inne możliwości indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dopuszczającą. 
 

dostateczny 

(dst) 

3 

Uczeń:  

 spełnia wymagania określone w zakresie oceny dopuszczającej, 

 opanował łatwe, podstawowe wiadomości, postawy i umiejętności, 

 wykonuje zadania przy pomocy nauczyciela i z jego pomocą potrafi rozwiązać problemy 

teoretyczne i praktyczne, 

 poznane prawdy potrafi przekazać przy pomocy potocznego języka, 

 wykazuje się dostateczną znajomością „Małego katechizmu”, 

 w zeszycie ucznia i kartach pracy występują sporadyczne braki notatek i prac 

domowych, 

 prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem, 

 inne możliwości indywidualne ucznia wskazujące ocenę dostateczną. 
 

dobry 

(db) 

4 

Uczeń:  

 spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej, 

 opanował wiedzę w zakresie edukacyjnym na poziomie dobrym, 

 rozumie poznane prawdy wiary i potrafi je logicznie powiązać, uogólniać, 

 wykazuje się dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości, 

 potrafi  właściwie posługiwać się terminami naukowymi, 

 wykazuje się dobrą znajomością „Małego katechizmu”, 

 w zeszycie posiada wszystkie notatki i prace domowe, 

 podczas lekcji ma określone pomoce np. zeszyt, karty pracy, podręcznik, 

 jest zainteresowany przedmiotem, 

 aktywnie uczestniczy w lekcji, 

 posiada inne osiągnięcia indywidualne promujące ocenę dobrą. 
 

bardzo dobry 

(bdb) 

5 

Uczeń:  

 spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej, 

 opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności określony poziomem nauczania 

religii, 



 rozumie poprawnie uogólnienia i potrafi samodzielnie wyjaśnić związki między 

prawdami wiary bez pomocy nauczyciela 

 stara się być świadkiem wyznawanej wiary, 

 posiada pełną znajomość „Małego katechizmu”, 

 starannie prowadzi zeszyt i odrabia zadania domowe, 

 aktywnie uczestniczy w lekcjach religii, 

 jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem, 

 potrafi prowadzić dyskusje związane z tematem poruszanym na katechezie, 

 wykazuje inne możliwości indywidualne promujące ocenę bardzo dobrą. 
 

celujący 

(cel) 

6 

Uczeń:  

 spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej, 

 wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program religii własnego poziomu 

edukacji, 

 wypowiada się poprawnie, logicznie i wyczerpująco na dany temat, 

 twórczo rozwija swoje uzdolnienia, dba o własną formację religijną, 

 angażuje się w prace pozalekcyjne np. gazetki religijne, apele, jasełka, pomoce 

katechetyczne, prace dodatkowe  itp., 

 uczestniczy w konkursach o tematyce religijnej (np. wiedzy religijnej, plastycznych, 

literackich...), 

 jest pilny, systematyczny, jego zainteresowanie i stosunek do przedmiotu nie budzi 

żadnych zastrzeżeń,  

 zeszyt prowadzi na bieżąco i dba o jego staranny i estetyczny wygląd, 

 posiada inne osiągnięcia indywidualne promujące ocenę celującą, 

 samodzielnie i sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą. 
 

 


