
PRZEDMIOTOWE OCENIANIE 

Z RELIGII 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 120 W ŁODZI 

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022. 

 

Zadaniem  nauczania  religii  w  szkole  publicznej  jest  wychowanie  do  wartości  ogólnoludzkich 

i chrześcijańskich oraz przekaz nauki wiary. Podstawą wystawienia oceny szkolnej w nauczaniu 

religii jest wiedza ucznia, jego umiejętności, a także aktywność, pilność i sumienność. Warunkiem 

wystawienia oceny na każdym poziomie katechetycznym jest ciągłość uczestnictwa w lekcjach religii 

w klasach I-VIII. Jeśli uczeń na jakimś etapie edukacyjnym nie uczestniczył w zajęciach religii, musi 

napisać egzamin sprawdzający, przygotowany przez nauczycieli religii z zakresu materiału 

przewidzianego w podstawie programowej na danym poziomie. Uzyskawszy ocenę pozytywną  
z egzaminu, może kontynuować naukę i uzyskać ocenę wiedzy i umiejętności na kolejnym poziomie 

edukacyjnym. Wypisując ucznia z religii należy pamiętać, że utrudni to zdobycie szerszej wiedzy 

religijnej oraz udział w sakramentach pokuty, Eucharystii oraz bierzmowania, do których przyjęcia 

uczeń przygotowuje się w parafii. 

Na ocenę z katechezy mają wpływ dwa aspekty: wymiar dydaktyczny i społeczno-wychowawczy. 

 

W klasach V – VIII uczniowie mogą otrzymać ocenę za: 

a) prowadzenie zeszytu, zeszytu ćwiczeń; 
b) prace domowe; 

c) pracę na lekcjach; 

d) aktywność – wypowiedzi ustne, przygotowanie scenek biblijnych, prezentacje multimedialne, 

pracę w grupach, pracę własną; 
e) kartkówki – sprawdziany (4 w ciągu roku): 

1) Tajemnice Różańca - październik, 

2) stacje Drogi Krzyżowej - marzec, 

3 i 4) Mały Katechizm – 6 modlitw - listopad i kwiecień/ maj ( termin ustalony tydzień wcześniej); 

e) wiedzę oraz zadania ponadprogramowe – na terenie szkoły, np. SKC oraz swojej parafii. 
 

KRYTERIA OCEN W KLASACH I - IV 

CELUJĄCA 

a) Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. 
b) Wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej poprzez działalność charytatywną na terenie 

szkoły i parafii - przygotowania scenek biblijnych, udział w przedstawieniach, np. jasełka, Dzień 
Papieski , konkursy wiedzy religijnej, Konkurs Kolęd i Pastorałek itp., przygotowanie prezentacji 

multimedialnych, znajomość niedzielnej Ewangelii. 

c) Aktywnie uczestniczy w życiu Kościoła poprzez zaangażowanie w grupy parafialne (schola, 

ministranci, Bielanki, SKC) i systematycznie korzysta z sakramentów. 

d) Bierze udział w konkursach międzyszkolnych i diecezjalnych. 

 

BARDZO DOBRA 

a) Uczeń jest zdyscyplinowany. 

b) Posiada uzupełniony zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń. 
c) Bierze czynny udział w katechezie. 

d) Postawa ucznia nie budzi zastrzeżeń, daje dobre świadectwo innym. 

e) Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem katechezy. 

f) Opanował katechizm przygotowujący do I Komunii Świętej – modlitwy wyznaczone przez 

katechetę na dany rok. 

g) Zna podstawowe uroczystości roku liturgicznego i ich znaczenie oraz bierze w nich czynny 

udział. 

h) Zachowuje szacunek dla "świętych" przedmiotów, miejsc i znaków religijnych. 

i) Chętnie uczestniczy w życiu parafii (liturgia, rekolekcje, niedzielna Msza św., różaniec, roraty, 

Droga krzyżowa itp.). 



DOBRA 

a) Uczeń posiada uzupełniony zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń. 
b) Przejawia aktywność na zajęciach, jego postawa nie budzi zastrzeżeń. 

 

c) Uczeń opanował wiadomości i umiejętności, które pozwalają na rozumienie wiedzy religijnej. 

d) Opanował katechizm przygotowujący do I Komunii Świętej – modlitwy wyznaczone 

przez katechetę na dany rok. 

e) Zna podstawowe uroczystości roku liturgicznego i ich znaczenie, bierze w nich udział. 

f) Zachowuje szacunek dla "świętych" przedmiotów, miejsc i znaków religijnych. 

g) Nie zaniedbuje uczestnictwa w katechezie, do której stara się być przygotowany. 

h) Uczestniczy w życiu parafii (liturgia, rekolekcje niedzielna Msza św., różaniec, roraty, Droga 

krzyżowa itp.). 

 

DOSTATECZNA 

a) Uczeń prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń, uzupełnia tematy, potrafi odtworzyć 
z pomocą nauczyciela treść lekcji. 

b) Uczeń opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające zdobywanie dalszej wiedzy, ale 

w jego wiadomościach są luki. 

c) Nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem. 

d) Opanował częściowo katechizm przygotowujący do I Komunii Świętej – modlitwy wyznaczone 

przez katechetę na dany rok. 

e) Mylą mu się uroczystości roku liturgicznego i ich znaczenie, rzadko w nich uczestniczy. 

f) Zachowuje szacunek dla "świętych" przedmiotów, miejsc i znaków religijnych. 

g) Nieregularnie uczęszcza na katechezę, jest bierny na zajęciach. 

h) Wykonanie zadań przez ucznia budzi zastrzeżenia, np. niestarannie prowadzi zeszyt 

przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń, ma duże braki w pracach obowiązkowych. 

i) Nie bierze udziału w życiu parafii, w różnych formach duszpasterstwa. 

 

DOPUSZCZAJĄCA 

a) Uczeń jest obecny na lekcji, słucha, nie przeszkadza w prowadzeniu lekcji, ale niechętnie bierze 

udział w katechezie. 

b) Zdobyte wiadomości są niewystarczające na uzyskanie przez ucznia podstawowej wiedzy 

religijnej. 

c) Często opuszcza katechezę. 
d) Zna bardzo słabo katechizm przygotowujący do I Komunii Świętej – modlitwy wyznaczone 

przez katechetę w ciągu roku. 

e) Myli uroczystości roku liturgicznego i ich znaczenie. 

f) Ma lekceważący stosunek do przedmiotu. 

g) Zachowuje szacunek dla "świętych" przedmiotów, miejsc i znaków religijnych. 

 

KRYTERIA OCEN W KLASIE V – VIII 

 

CELUJĄCA 

a) Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. 
b) Twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o własną formację religijną. 
c) Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych 

i praktycznych, potrafi zastosować je we własnym życiu, służy radą innym, jest świadkiem wiary. 

d) Wypowiada się logicznie i wyczerpująco na dany temat. 

e) Wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej poprzez działalność charytatywną na terenie 

szkoły i parafii - przygotowania scenek biblijnych, udział w przedstawieniach, np. jasełka, Dzień 
Papieski, konkursy wiedzy religijnej, Konkurs Kolęd i Pastorałek itp., przygotowanie prezentacji 

multimedialnych, znajomość niedzielnej Ewangelii. 

f) Aktywnie uczestniczy w życiu Kościoła poprzez zaangażowanie w grupy parafialnej (schola, 

ministranci, Bielanki, SKC, systematycznie korzysta z sakramentów spowiedzi i Eucharystii, 

obchodzi Nabożeństwo Pierwszych Piątków Miesiąca lub Pierwszych Sobót Miesiąca, uczestniczy 

w przygotowaniu liturgii Mszy świętej oraz nabożeństw). 

g) Osiąga sukcesy w konkursach religijnych międzyszkolnych i diecezjalnych lub posiada inne 

porównywalne osiągnięcia. 



BARDZO DOBRA 

a) Uczeń jest zdyscyplinowany, nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć. 
b) Posiada uzupełniony zeszyt przedmiotowy oraz zeszyt ćwiczeń. 
c) Bierze czynny udział w katechezie poprzez przygotowania scenek biblijnych, prezentacji 

multimedialnych, znajomość niedzielnej Ewangelii. 

d) Postawa ucznia nie budzi zastrzeżeń i wyraża się praktykowaniem przykazania miłości Boga 

i bliźniego. 

e) Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem katechezy. 

f) Wykazuje się biegłą znajomością Małego Katechizmu – modlitw. 

g) Przejawia postawę apostolską. 
h) Zachowuje szacunek dla "świętych" przedmiotów, miejsc i znaków religijnych. 

i) Mając na względzie swój pełny rozwój duchowy, aktywnie uczestniczy w liturgii i sakramentach. 

 

DOBRA 

a) Uczeń jest zdyscyplinowany, nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć. 
b) Posiada uzupełniony zeszyt. 

c) Bierze czynny udział w katechezie. 

d) Postawa ucznia nie budzi zastrzeżeń. 
e) Uczeń opanował częściowo zakres wiedzy i umiejętności określonych programem katechezy. 

f) Uczeń wykazuje się znajomością Małego Katechizmu - modlitw, rozumie go oraz potrafi 

zastosować w sytuacjach życia codziennego. 

g) Przejawia aktywność na katechezie i jest do niej przygotowany. 

h) Przejawia postawę apostolską. 
i) Zachowuje szacunek dla "świętych" przedmiotów, miejsc i znaków religijnych. 

j) Chętnie uczestniczy w życiu parafii (liturgia, rekolekcje itp.). 

 

DOSTATECZNA 

a) Uczeń jest zdyscyplinowany, nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć. 
b) Prowadzi zeszyt z notatkami z lekcji i pracami domowymi - może być niestaranny. 

c) Uczeń opanował w małym stopniu zakres wiedzy i umiejętności określonych programem 

katechezy. 

d) Nieregularnie uczęszcza na katechezę. 
e) Uczeń wykazuje się znajomością Małego Katechizmu – modlitw. 

f) Nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem. 

g) Zachowuje szacunek dla "świętych" przedmiotów, miejsc i znaków religijnych. 

h) Nie bierze czynnego udziału w życiu parafii, w różnych formach duszpasterstwa. 

i) Posiadł minimalną wiedzę umożliwiającą mu dalsze postępy w nauce. 

i) Wykonuje zadania, potrafi odtworzyć wniosek z lekcji. 

DOPUSZCZAJĄCA 

a) Prowadzi zeszyt z notatkami z lekcji i pracami domowymi - może być niestaranny i posiadać 
braki. 

b) Uczeń zna najbardziej istotne z podstawowych modlitw i prawd wiary. 

c) Dysponuje minimalną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem. 

d) Niechętnie bierze udział w katechezie, ale słucha, nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć. 
e) Często opuszcza katechezę. 

 

NIEDOSTATECZNA 

a) Uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. 
b) Odmawia wszelkiej współpracy. 

c) Ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary. 


