
WYMAGANIA EDUKACYJNE religia  SP 

Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie  
1. Wiadomości i umiejętności określone w programie nauczania: 

– Formy ustne: odpowiedzi ustne, opowiadania odtwórcze i twórcze, dialog. 

– Formy pisemne: sprawdziany, testy, kartkówki, zadania domowe, ćwiczenia wykonane             

na lekcji. 
– Poprawne stosowanie podstawowych pojęć religijnych. 

– Rozumienie znaczenia poznanych zagadnień i zastosowanie ich w praktyce. 

– Łączenie elementów wiedzy z życiem. 

2. Aktywność na lekcji: 
– Zainteresowanie tematem katechezy. 

– Kreatywność, inicjatywa. 

– Pilność, samodyscyplina. 
– Współpraca w zespole. 

3. Przygotowanie do katechezy, prowadzenie zeszytu: 

– Staranne i estetyczne prowadzenie zeszytu przedmiotowego. 

4. Praca domowa: 
– Stopień i poprawność zrozumienia i wykonania zadania. 

– Samodzielność w wykonaniu zadania. 

5. Aktywność dodatkowa, pozalekcyjna: 
– Udział w konkursach religijnych (szkolnych i pozaszkolnych). 

– Za zajęcie I, II, III miejsca lub wyróżnienia w konkursach religijnych otrzymuje ocenę 

celującą. 
– Za bardzo dobre wyniki nauczania, zajęcie najwyższych miejsc lub wyróżnień                          

w konkursach przedmiotowych z religii (np. Konkurs Biblijny) na etapie dekanalnym, 

diecezjalnym, ogólnopolskim otrzymuje ocenę celującą śródroczną lub roczną. 

– Wykonywanie pomocy dydaktycznych, realizacja projektów szkolnych. 
– Podejmowanie działań wynikających z głównego celu katechezy. 

Oceny bieżące stanowią o śródrocznej i rocznej ocenie ucznia. Powiadomienie rodziców                        

o ocenach ich dzieci odbywa się zgodnie z przyjętymi zasadami oceniania wewnątrzszkolnego. 

Sposoby dostosowywania warunków sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – specyficznymi trudnościami w uczeniu się 

Katecheci dostosowują wymagania do indywidualnych możliwości ucznia, uwzględniając 

opinie i orzeczenia wydane prze Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. Przy stwierdzonych 
rodzajach dysfunkcji: 

1. W przypadku dysortografii: 

– Błędy ortograficzne nie mają wpływu na ocenę pracy pisemnej. 
2. W przypadku dysgrafii: 

– Nie ocenia się estetyki pisma w zeszycie przedmiotowym oraz na testach i kartkówkach. 

– Uczeń ma prawo przeczytać nauczycielowi treść pracy pisemnej, gdy ten ma trudności               
z jej odczytaniem. 

– Uczeń z głęboką dysgrafią może zaliczyć sprawdzian w formie odpowiedzi ustnej. 

3. W przypadku dysleksji: 

– Zachęcanie uczniów do czytania krótkich tekstów. 
– Wydłużanie czasu pracy. 

– Ograniczenie ilości wykonywanych w czasie zajęć ćwiczeń. 



Prace pisemne są punktowane. Punkty przeliczane są na oceny wg skali procentowej.  

Jeżeli uczeń uzyskał na sprawdzianie: 

100% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuję ocenę celującą 

90 –99 % - bardzo dobrą  

81 - 89% dobrą + 

75 – 80% - dobrą 

69 – 74 % - dostateczną + 

50 – 68% - dostateczną 

31 – 49% - dopuszczającą 

 0 – 30%-niedostateczną. 

 

Kryteria procentowe na kartkówkach są ustalone i podane uczniom każdorazowo (w zależności od 

stopnia trudności kartkówki) 

 

Poprawa oceny 
– Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną uzyskaną ze sprawdzianu, przy czym             

w dzienniku zachowane są dwie oceny (w terminie do dwóch tygodni). 

– W przypadku otrzymania z odpowiedzi ustnej lub kartkówki oceny niedostatecznej uczeń 

ma prawo do jej poprawienia w terminie do dwóch tygodni. 

  

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej: 

W przypadku, gdy uczeń lub jego rodzic nie zgadza się z proponowaną oceną roczną,  mogą  zgłosić 

pisemnie dyrektorowi Zespołu chęć otrzymania oceny wyższej niż przewidywana zgodnie z  § 62 

statutu. 

 W ciągu 2 dni od zgłoszenia uczeń zostaje poinformowany o zakresie materiału przewidzianego do 

poprawy oraz o terminie zaliczenia. Zaliczenie ma formę sprawdzianu. 

 


