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 Zasady Przedmiotowego Oceniania  
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Nauczyciele uczący: 

 

 Teresa Goliaszewska 

 S. Joanna Feszak 

 

 

§ 1 

 

1.  Sposoby informowania uczniów i rodziców o zasadach przedmiotowego oceniania. 

 

Nauczyciel do 20 września każdego roku szkolnego zapoznaje uczniów z PO z religii 

uzyskując podpis ucznia na stosownym dokumencie. 

 Informacja ma postać ustną i dotyczy: 

- wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen, 

- kryteriów oceniania, 

- form i narzędzi sprawdzania wiadomości i umiejętności, 

- częstotliwości sprawdzania i oceniania, 

- minimalnej liczbie ocen z przedmiotu, 

- zasady wystawiania ocen semestralnych i rocznych, 

- zasady poprawiania ocen, 

- zasady dotyczące zaliczenia sprawdzianu, na którym uczeń nie był 

- informacji o godzinie pedagogicznej, na której uczeń i rodzice może uzyskać pomoc ze strony 

nauczyciela 

- warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana ocenie z danych zajęć 

edukacyjnych. 

Najistotniejsze informacje dotyczące PO uczniowie otrzymują na piśmie i mają obowiązek 

wkleić je do zeszytu oraz zapoznać z nimi rodziców. Rodzice mają obowiązek złożyć podpis 

informujący, że zapoznali się z przedmiotowym systemem oceniania. 

Nauczyciel odnotowuje informacje o zapoznaniu uczniów z PO z religii w dzienniku 

lekcyjnym, a uczniowie składają podpis na stosownym dokumencie. 

 Całość zasad przedmiotowego oceniania z religii znajduje się na stronie internetowej szkoły/ 

www.sp2-przasnysz.pl 

 

 

 

§ 2 

 

Wymagania na poszczególne oceny szkolne (Załącznik nr1). 

 

http://www.sp2-przasnysz.pl/
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§3 

Formy i metody sprawdzania wiedzy. 

 

Ocenianiu podlegają następujące formy pracy ucznia: 

sprawdziany, 

 kartkówki,  

 wypowiedzi ustne, 

 wypowiedzi pisemne, 

 praca na lekcji, 

 praca w grupach, 

 praca domowa, 

 referat, 

 projekt uczniowski 

 prowadzenie zeszytu 

 

Sprawdzian - to określenie stopnia opanowania materiału z zakresu części lub całego działu 

programowego. Sprawdzian powinien być poprzedzony powtórzeniem, zapowiedziany na 

tydzień przed wyznaczonym terminem i zapisany w dzienniku. Nauczyciel zapowiadając 

sprawdzian podaje jednocześnie zakres obowiązującego materiału. Obowiązkiem ucznia jest 

przystąpienie do sprawdzianu.  

Czas przewidziany na przystąpienie do napisania zaległej pracy wynosi 1 tydzień od powrotu 

ucznia do szkoły lub ustalany jest indywidualnie z nauczycielem.  

Odpowiedzi na sprawdzianie są punktowane. Przy przeliczeniu punktów na ocenę obowiązuje 

skala: 

 niedostateczny       0 - 29 % 

 dopuszczający      30 –49 % 

 dostateczny           50 – 74 % 

 dobry                     75 – 89% 

 bardzo dobry         90 - 99 % 

 celujący                 100 % 

 

Nauczyciel jest zobowiązany do oddania sprawdzonych i ocenionych sprawdzianów i 

kartkówek najpóźniej dwa tygodnie po ich przeprowadzeniu. 

W trakcie sprawdzianów, uczeń zobowiązany jest do zachowania szczególnej dyscypliny. 

W przypadku kontaktowania się uczniów między sobą w czasie pisania nauczyciel ma prawo 

do obniżenia oceny uczniom lub uczniowi. 

Przewiduje się przeprowadzenie  minimum  1 sprawdzianów w semestrze w klasach IV-

VII. 

 

Kartkówka - to rodzaj pracy pisemnej sprawdzającej stopień przyswojenia materiału z 

ostatnich trzech lekcji lub ostatniej jednostki lekcyjnej. Stosuje się ją w zależności od potrzeb 

nauczyciela, bez konieczności wcześniejszej powtórki i zapowiedzi.  

Przewiduje się minimum1 kartkówkę w ciągu semestru w klasie IV i V oraz 2 kartkówki 

w semestrze w klasie VI- VII . Mogą one nastąpić po sobie, lekcja po lekcji. 

Odpowiedzi będą punktowane i procentowo przeliczane na oceny. Przy przeliczaniu punktów 

na oceny nauczyciel stosuje skalę taką  jaka obowiązuje przy sprawdzianach. 
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Odpowiedź ustna - nauczyciel ma prawo do sprawdzenia wiedzy ucznia w formie ustnej z 

trzech ostatnich jednostek lekcyjnych. Przy odpowiedzi ustnej, ocenianiu podlegają poziom 

merytoryczny oraz kultura wypowiedzi. Wystawiając ocenę za wypowiedź ustną nauczyciel 

dokonuje jej uzasadnienia. 

 

Prowadzenie zeszytu / zeszytu ćwiczeń– Każdy uczeń zobowiązany jest do prowadzenia 

zeszytu / zeszytu ćwiczeń- systematycznie i starannie. 

Zeszyty przedmiotowe z religii  sprawdzane są według schematu: 

- systematyczność prowadzenia zeszytu ( kompletność tematów, notatek, zadań domowych) – 5 

pkt. 

- estetyka ( staranność pisma, wykonywanych prac itp.) – 5 pkt. 

10 - celujący 

9 - bardzo dobry 

8, 7 - dobry 

6 - dostateczny 

5 - dopuszczający 

4-0 - niedostateczny 

Zeszyt ucznia podlega ocenie w zależności od potrzeb. 

 

Praca na lekcji – nauczyciel może ocenić aktywność ucznia na lekcji. Systematyczność pracy 

na lekcji ucznia można oceniać znakiem plus (+), znakiem minus (-). 

- 3 plusy otrzymane przez ucznia to ocena bardzo dobra 

 - 3 minusy to ocena niedostateczna (w rubryce aktywność). 

 

Referat - jest samodzielną pracą ucznia, który korzystając z różnych źródeł informacji 

dokonuje opracowania danego zagadnienia, a następnie prezentuje efekty swojej pracy na 

forum klasy ( wymagane jest podanie źródeł, z których korzystał uczeń w trakcie pisania). 

Nauczyciel może zadać uczniowi kilka pytań z zakresu referowanego materiału. Nauczyciel 

może zaproponować uczniom w klasach V-VII jeden  raz w semestrze pracę w formie referatu, 

z której uczniowie mogą lecz nie muszą skorzystać. 

 

 

Referaty oceniane są według schematu: 

Zawartość merytoryczna -5 pkt. 

Sposób prezentacji -3 pkt. 

Pytanie dotyczące referowanego zagadnienia -3pkt. 

Różnorodność źródeł do których dotarł uczeń -3 pkt. 

13-14 celujący 

11-12 bardzo dobry 

9-10 dobry 

7-8 dostateczny 

5-6 dopuszczający 

 

Zadania domowe 

1. Obowiązkiem ucznia jest systematyczne odrabianie prac domowych. 

2. Zadając pracę domową nauczyciel określa wymagania formalne związane z jej wykonaniem. 

3. Uczeń ma obowiązek przestrzegać terminu i sposobu wykonywania pracy domowej. 

4. Znak graficzny, tzw. „parafka” oznacza, że nauczyciel sprawdził wykonanie pracy, ale nie 

sprawdził jej zawartości merytorycznej. 
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5. Niewykonanie pracy domowej zostaje odnotowane przez nauczyciela w dzienniku 

lekcyjnym znakiem „-„ 

6. Uzyskanie 3 minusów równoznaczne jest z uzyskaniem przez ucznia oceny niedostatecznej. 

7. Uczeń powinien poprawić ocenę z zadania domowego w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela. 

 

Elementy brane pod uwagę przy ocenie pracy domowej: 

- właściwa treść zadania 

- wykonanie i estetyka 

 

Projekt/ Prezentacja 

Raz w roku uczniowie mogą pracować w grupach opracowując projekt/prezentację , którego 

temat zostaje wybrany przez nauczyciela lub zgłoszony przez ucznia lub grupę uczniów. 

 

Przy ocenie projektu brane są pod uwagę następujące elementy: 

Zawartość merytoryczna projektu- 4 

Pomysłowość- 3 pkt 

Estetyka pracy-3 pkt 

Sposób przekazania wiedzy- 4 pkt 

Umiejętność współpracy w grupie- 3pkt 

Podanie, ilość oraz rodzaj  materiałów źródłowych-3pkt 

20- 18–cel 

17-15- bdb 

14- 12- db 

11- 9- dst 

8-7- dop 

 

Raz w semestrze uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie bez podania przyczyny (nie 

dotyczy zapowiedzianych sprawdzianów). Zgłoszenie nieprzygotowania powinno nastąpić 

przed rozpoczęciem lekcji. 

 

Udział w konkursach 

Uczniowie, którzy biorą udział w konkursach religijnych i otrzymali przynajmniej 70% 

punktów możliwych do zdobycia otrzymują ocenę celującą. (ocenianie bieżące) 

 

§4. 

Tryb i warunki poprawy oceny cząstkowej. 

 

1. Uczeń ma prawo do poprawy dostatecznej i niższej oceny cząstkowej z prac pisemnych. 

Ocenę można poprawiać tylko jednorazowo. 

2.  Czas przewidziany na przystąpienie do napisania zaległej pracy wynosi jeden tydzień 

od powrotu ucznia do szkoły lub ustalany jest indywidualnie z nauczycielem.  

3. Nauczyciel może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu poprawiania oceny w 

przypadku choroby ucznia lub usprawiedliwionej nieobecności w szkole, nie związanej 

z chorobą. 

4. Uczeń dokonuje poprawy oceny na lekcji religii  lub w sposób określony przez 

nauczyciela. 

5. Poprawiając prace pisemne uczniowie otrzymują specjalnie przygotowane testy,  które 

będą zawierać inne niż na pracy klasowej zadania. 
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6. Ocena poprawiona zostaje wpisana do dokumentacji szkolnej (w dzienniku lekcyjnym 

po ukośniku „2/4”). Do średniej brana jest pod uwagę ocena z poprawy. 

7. W przypadku uzyskania oceny niższej podczas poprawy uczeń otrzymuje poprzednią 

ocenę z pracy. 

§5. 

Sposób wystawiania oceny semestralnej i rocznej. 

 

Przyjęto poniższe wartości ocen cząstkowych uwzględniających plusy i minusy: 

 

Ocena Wartość oceny 

1 1,00 

1+ 1,50 

2- 1,75 

2 2,00 

2+ 2,50 

3- 2,75 

3 3,00 

3+ 3,50 

4- 3,75 

4 4,00 

4+ 4,50 

5- 4,75 

5 5,00 

5+ 5,50 

6 6,00 

 

Oceny za 1 semestr posiadają plusy i minusy i  wystawia się jena podstawie średniej ocen 

cząstkowych zawartych w następujących przedziałach: 

 

Ocena Próg 

Celujący 5,51 – 6,00 

Bardzo dobry + 5,25 – 5,50 

Bardzo dobry 4,76 – 5,24 

Bardzo dobry - 4,51 – 4,75 

Dobry + 4,25 – 4,50 

Dobry 3,76 – 4,25 

Dobry -  3,51 – 3,75 

Dostateczny + 3,25 –3,50 

Dostateczny 2,76 – 3,24 

Dostateczny - 2,51 – 2,75 

Dopuszczający + 2,25 – 2,50 

Dopuszczający 1,76 – 2,24 

Dopuszczający - 1,51 – 1,75 

Niedostateczny 0,00 – 1,50 
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Oceny roczne są ocenami całkowitymi i wystawia się je na podstawie średniej ocen 

cząstkowych uzyskanych przez ucznia w całym roku szkolnym, zawartych w następujących 

przedziałach: 

 

 

 

Pozostałe ustalenia: 

Ocena roczna jest średnią arytmetyczną ocen za I i II semestr. 

Ocena semestralna powinna być zbudowana z minimum: 

- przy 1 godz. tygodniowo - minimum 3 ocenach 

- przy 2 godz. tygodniowo - minimum 4 ocenach 

 

Nauczyciel ma prawo podwyższyć uczniowi ocenę śródroczną i roczną powyżej średniej jeśli: 

- uczeń bierze udział w konkursach religijnych różnego szczebla; 

- czynnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych; 

- bierze udział w uroczystościach o charakterze religijnym ; nabożeństwach 

okolicznościowych, pielgrzymkach; należy do grup parafialnych; 

- zgłasza chęć przygotowania prezentacji, referatów i innych prac domowych. 

Inne formy aktywności ucznia: 

systematyczne prowadzenie zeszytu/ odrabianie prac domowych/ przystępowanie w pierwszym 

terminie do sprawdzianów i innych prac pisemnych / aktywność ucznia w organizacji 

uroczystości szkolnych o charakterze religijnych. 

 

 

§5. 

Tryb i warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana. 

 

Na 14 dni przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej uczniowie i ich rodzice zostaną 

poinformowani wpisem w e-dzienniku o przewidywanych ocenach dla dziecka. 

Rodzice uczniów, którzy zagrożeni są oceną niedostateczną z przedmiotu, 

poinformowani zostaną przez wychowawców o w/w ocenie na jeden miesiąc przed radą 

klasyfikacyjną w formie pisemnej lub w przypadku nieobecności za pośrednictwem poczty. 

Uczeń ma prawo poprawić przewidywaną ocenę z przedmiotu o ile zostanie zachowany tryb 

odwołania oraz o ile spełnia warunki zapisane w WSO rozdział 3. 

Poprawa oceny semestralnej lub rocznej ma formę pisemnego sprawdzianu. 

Zakres sprawdzianu zostaje ustalony przez nauczyciela i podany uczniowi jako 

wytyczne do uzyskania oceny wyższej niż przewidywana. 

 

Poprawiając ocenę semestralną lub roczną uczeń przystępuje do pracy pisemnej 

analogicznie z zakresu wiedzy semestralnej lub rocznej 

§6. 

Ocena Próg 

Celujący 5,51 – 6,00 

Bardzo dobry 4,51 – 5,50 

Dobry 3,51 – 4,50 

Dostateczny 2,51 – 3,50 

Dopuszczający 1,51 – 2,50 

Niedostateczny 0,00 – 1,50 
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Sposoby informowania rodziców i uczniów o osiągnięciach uczniów w nauce.  

Formy kontaktów z rodzicami. 

 

Uczniowie uzyskują informację na temat postępów w nauce poprzez: 

1. omawianie wszystkich testów, sprawdzianów, kartkówek oraz wybranych prac domowych, 

2. komentarze w formie ustnej lub pisemnej, 

3.informację o zasadach oceniania z religii na początku roku szkolnego. 

 

Rodzice uzyskują informacje na temat postępów ich dziecka w nauce religii poprzez: 

1. rozmowy indywidualne z nauczycielami religii w czasie zebrań klasowych i na spotkaniach 

indywidualnych, 

2. zapisy w zeszycie przedmiotowym, 

3. korespondencję listowną, 

4. e-dziennik, 

5. inną formę ustaloną wspólnie (rodzic – nauczyciel). 

 

§7 

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas I–VI 

WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY I 

I. Znajomość modlitw: 
 Znak Krzyża; 

 Modlitwa Pańska; 

 Pozdrowienie Anielskie; 

 Chwała Ojcu; 

 Dwa przykazania miłości; 

 Modlitwa do Anioła Stróża; 

 Akt wiary, nadziei, miłości i żalu; 

  Wieczny odpoczynek 

II. Wiadomości: 
Uczeń: 

 wyjaśni, kto stworzył świat; 

 wyjaśni, kim jest Bóg; 

 wyjaśni, czym jest modlitwa; 

 zna i rozumie przykazania miłości; 

 wie, że Bóg jest miłością; 

 wyjaśni, kim są aniołowie. 

 wyjaśni, kim jest Jezus. 

 wyjaśni, kim jest Maryja. 

 rozpozna wśród książek Pismo św.; 

 wyjaśni, czym jest grzech; 

 wyjaśni, czym jest chrzest; 

 wyjaśni, kiedy stajemy się dziećmi Bożymi; 

Ocena dopuszczająca 
Uczeń: 

 zna niektóre modlitwy przewidziane programem klasy I i wymaga dużej pomocy 

nauczyciela przy odpowiedzi; 
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 często nie ma zeszytu, prowadzi go niestarannie i ma braki; 

 posiada niewielkie wiadomości przewidziane programem klasy II; 

Ocena dostateczna 
Uczeń: 

 zna niektóre modlitwy przewidziane programem klasy I; 

 prowadzi zeszyt ucznia, lecz ma braki lub prowadzi go niestarannie; 

 wykazuje się słabą znajomością wiadomości przewidzianych w programie klasy I; 

Ocena dobra 
Uczeń: 

 zna większość modlitw przewidzianych programem klasy I; 

 prowadzi zeszyt ucznia, lecz ma braki lub prowadzi go niestarannie; 

 wykazuje się dobrą znajomością wiadomości przewidzianych w programie klasy I; 

Ocena bardzo dobra 
Uczeń: 

 zna modlitwy przewidziane programem klasy I; 

 prowadzi starannie zeszyt ucznia; 

 na zajęciach wykazuje się dużą aktywnością; 

 wykazuje się bardzo dobrą znajomością wiadomości przewidzianych w programie klasy 

I; 

 aktywnie uczestniczy w życiu Kościoła 

 

Ocena celująca 
Uczeń: 

 jego postawa nie budzi żadnych zastrzeżeń 

 podczas zajęć wykazuje się dużą aktywnością 

 zna modlitwy przewidziane programem klasy pierwszej oraz Pod Twoją obronę, Któryś 

za nas cierpiał…; 

 bardzo starannie prowadzi zeszyt; 

 posiada wiadomości wykraczające poza materiał klasy I. 

 bierze udział w konkursach , akcjach katechetycznych  

 aktywnie uczestniczy w życiu Kościoła 

 
WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY II 

 

I. Znajomość modlitw: 
 Znak Krzyża; 

 Modlitwa Pańska; 

 Pozdrowienie Anielskie; 

 Chwała Ojcu; 

 10 Przykazań Bożych; 

 Dwa przykazania miłości; 

 Pięć warunków sakramentu pokuty; 

 Siedem grzechów głównych; 

 Główne prawdy wiary; 

 Siedem sakramentów świętych; 

 Akt wiary, nadziei, miłości i żalu; 

 Modlitwa za zmarłych; 

 Modlitwy przed i po nauce. 

II. Wiadomości: 
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Uczeń: 

 wyjaśni, czym jest modlitwa; 

 zna i rozumie dwa przykazania miłości; 

 wyjaśni, w jaki sposób Pan Jezus nas zbawił; 

 wyjaśni, kim są apostołowie; 

 wyjaśni, co to jest cud; 

 wyjaśni, czym jest grzech; 

 wyjaśni, czym jest chrzest; 

 zna i rozumie Przykazania Boże; 

 zna i rozumie przykazania kościelne; 

 wyjaśni, co to są sakramenty św. ; 

 określi łaskę, jako życie Boże; 

 wyjaśni, czym jest Kościół; 

 opowie o ustanowieniu Sakramentów Pokuty i Pojednania; Eucharystii i Kapłaństwa; 

 objaśni symbol chleba i wina. 

Ocena niedostateczna 
Uczeń: 

 nie posiada zeszytu bądź zeszytu ćwiczeń lub dość często go nie przynosi; 

 odmawia wszelkiej współpracy; 

 ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary; 

 odznacza się zupełnym brakiem umiejętności stosowania wiedzy w praktyce; 

Ocena dopuszczająca 
Uczeń: 

 często nie ma zeszytu ucznia, ma duże braki w jego prowadzeniu’ 

 zna niektóre modlitwy, które są przewidziane programem klasy II i wymaga pomocy 

nauczyciela przy odpowiedzi; 

 posiada niewielkie wiadomości przewidziane programem klasy II; 

Ocena dostateczna 
Uczeń: 

 prowadzi zeszyt, ale niestarannie i ma braki; 

 zna niektóre modlitwy, które są przewidziane programem klasy II; 

 wykazuje się słabą znajomością wiadomości przewidzianych w programie klasy II; 

Ocena dobra 
Uczeń: 

 prowadzi zeszyt; 

 zna większość modlitwy programowych, które są przewidziane programem klasy II; 

 wykazuje się dobrą znajomością wiadomości przewidzianych w programie klasy II; 

Ocena bardzo dobra 
Uczeń: 

 prowadzi starannie zeszyt ucznia; 

 zna dobrze modlitwy, które są przewidziane programem klasy II; 

 jest bardzo aktywny na katechezie; 

 wykazuje się bardzo dobrą znajomością wiadomości przewidzianych w programie klasy 

II; 

Ocena celująca 
Uczeń: 

 prowadzi bardzo starannie zeszyt ucznia; 

 jego postawa nie budzi żadnych zastrzeżeń; 

 doskonale zna modlitwy, które są przewidziane programem klasy II; 
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 czyta rozważania, czytania mszalne, śpiewa psalm, czyta modlitwę wiernych 

 bierze udział w jasełkach. 

 bierze udział w konkursach i zajmuje wysokie miejsca; 

 potrafi w formie projektu, prezentacji, przedstawić, historię zbawienia, Bożych 

przykazań i ich znaczenie, 

 zna tajemnice, części różańca i wie jak się odmawia. 

 aktywnie uczestniczy w życiu Kościoła 

 

 
WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY III 

I. Znajomość modlitw: 
 Znak Krzyża; 

 Modlitwa Pańska; 

 Pozdrowienie Anielskie; 

 Chwała Ojcu; 

 10 Przykazań Bożych; 

 Skład Apostolski; 

 Dwa przykazania miłości; 

 Pięć przykazań kościelnych; 

 Pięć warunków sakramentu pokuty; 

 Główne prawdy wiary; 

 Siedem sakramentów świętych; 

 Akt wiary, nadziei, miłości i żalu; 

 Spowiedź powszechna ; 

 Siedem grzechów głównych; 

 Anioł Pański; 

 Pod Twoją obronę; 

 Różaniec (cztery części); 

II. Wiadomości: 
Uczeń: 

 wyjaśni, czym jest modlitwa; 

 zna i rozumie dwa przykazania miłości; 

 wyjaśni, czym jest Eucharystia; 

 wyjaśni potrzebę regularnego korzystania z sakramentu pokuty i pojednania; 

 wyjaśni, co to jest wspólnota ludzi wierzących; 

 wyjaśni, czym jest grzech; 

 wyjaśni, czym jest rok liturgiczny; 

 zna i rozumie Przykazania Boże; 

 wyjaśni, czym jest Pismo święte; 

 wyjaśni, co to są sakramenty św.; 

 wyjaśni, czym jest Kościół; 

 wyjaśni, kim jest święty; 

 zna najważniejsze święta chrześcijańskie; 

Ocena niedostateczna 
Uczeń: 

 nie posiada zeszytu bądź zeszytu ćwiczeń lub dość często go nie przynosi; 

 odmawia wszelkiej współpracy; 

 ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary; 

 opuszcza lekcje religii; 

 odznacza się zupełnym brakiem umiejętności stosowania wiedzy; 
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Ocena dopuszczająca 
Uczeń: 

 często nie ma zeszytu ucznia, ma duże braki w jego prowadzeniu; 

 zna niektóre modlitwy, które są przewidziane programem klasy III i wymaga pomocy 

nauczyciela przy odpowiedzi; 

 wykazuje się bardzo słabą znajomością wiadomości przewidzianych w programie klasy 

III; 

Ocena dostateczna 
Uczeń: 

 prowadzi zeszyt, ale niestarannie i ma braki; 

 zna niektóre modlitwy, które są przewidziane programem klasy III; 

 wykazuje słabą znajomością wiadomości przewidzianych w programie klasy III; 

Ocena dobra 
Uczeń: 

 prowadzi zeszyt; 

 zna większość modlitwy, które są przewidziane programem klasy III; 

 wykazuje się dobrą znajomością wiadomości przewidzianych w programie klasy III; 

Ocena bardzo dobra 
Uczeń: 

 prowadzi starannie zeszyt ucznia; 

 zna modlitwy, które są przewidziane programem klasy III; 

 jest bardzo aktywny na katechezie; 

 wykazuje się bardzo dobrą znajomością wiadomości przewidzianych w programie klasy 

III; 

Ocena celująca 
Uczeń: 

 doskonale zna modlitwy przewidziane w programie klasy III, a także inne modlitwy 

spoza wymagań programowych; 

 jego postawa nie budzi żadnych zastrzeżeń; 

 czyta rozważania, czytania mszalne, śpiewa psalm, czyta modlitwę wiernych; 

 bierze udział w jasełkach; 

 bierze udział w konkursach i zajmuje wysokie miejsca; 

 potrafi w formie projektu, prezentacji, przedstawić, że Bóg stworzył świat, Syn Boży, 

Zbawiciel, został posłany przez Ojca dla ratowania ludzi, Duch Święty jest 

Pocieszycielem i działa w Kościele, wydarzenia związane były z męką, śmiercią na 

krzyżu i zmartwychwstaniem Jezusa; 

 zna tajemnice, części różańca i wie jak się je odmawia 

 aktywnie bierze udział w życiu Kościoła 

 

 
WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY IV 

 

I. Znajomość modlitw: 
 modlitwy poznane w kl. I- III; 

 uczynki miłosierne względem duszy i ciała; 

 siedem darów Ducha Świętego; 

 modlitwa różańcowa; 

 stacje Drogi Krzyżowej; 

II. Wiadomości: 
Uczeń: 
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 wyjaśni, czym jest rok liturgiczny i opisze najważniejsze wydarzenia roku 

liturgicznego; 

 zna religijne znaczenie życia, nauczania i działalności Jezusa; 

 wyjaśni sens przeżywania czasu adwentu i wielkiego postu; 

 wyjaśni symbole i znaczenie liturgii Triduum Paschalnego; 

 zna księgi Starego i Nowego Testamentu; 

 wyjaśni, dlaczego sakramenty św. są skarbem Kościoła; 

 uczestniczy we Mszy św.; 

 zna zwyczaje wigilijne i wielkanocne. 

Ocena niedostateczna 
Uczeń: 

 odznacza się zupełnym brakiem umiejętności stosowania wiedzy zdobytej 

na zajęciach; 

 nie posiada zeszytu bądź zeszytu ćwiczeń lub dość często go nie przynosi; 

 lekceważy przedmiot; 

 nieodpowiednio zachowuje się na lekcji; 

 wyraża lekceważący stosunek do wartości religijnych; 

 opuszcza lekcje religii. 

 nie zna modlitw przewidzianych w programie klasy IV; 

Ocena dopuszczająca 
Uczeń: 

 nie potrafi stosować wiedzy zdobytej na zajęciach, nawet przy pomocy nauczyciela; 

 prowadzi zeszyt; 

 wykazuje poprawny stosunek do katechezy; 

 ma problemy ze znajomością odczytywania parametrów biblijnych, wyszukiwaniem 

poszczególnych fragmentów Pisma Św., pracą z Pismem Św., ze znajomością historii 

zbawienia. 

 wykazuje się słabą znajomością wiadomości przewidzianych w programie klasy IV; 

 wykazuje się słabą znajomością modlitw przewidzianych w programie klasy IV; 

Ocena dostateczna 
Uczeń: 

 wykazuje się podstawowymi wiadomościami zdobytymi na zajęciach; 

 potrafi stosować wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy 

nauczyciela; 

 w zeszycie ćwiczeń lub w zeszycie ma sporadyczne braki notatek, zadań; 

 prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem; 

 wykazuje się podstawową znajomością odczytywania parametrów biblijnych, 

wyszukiwania poszczególnych fragmentów Pisma Św., pracą z Pismem Św., 

znajomością historii zbawienia; 

 wykazuje słabą znajomością modlitw przewidzianych w programie klasy IV; 

 wykazuje słabą znajomością wiadomości przewidzianych w programie klasy IV; 

Ocena dobra 
Uczeń: 

 stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych podanych przez nauczyciela; 

 w zeszycie ćwiczeń lub zeszycie ma wszystkie notatki i prace domowe; 

 jest zainteresowany przedmiotem i systematycznie uczestniczy w zajęciach; 

 stara się być aktywny podczas lekcji; 

 postawa ucznia nie budzi wątpliwości; 
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 wykazuje się dobrą znajomością odczytywania parametrów biblijnych, wyszukiwania 

poszczególnych fragmentów Pisma Św., pracą z Pismem Św., ze znajomością historii 

zbawienia. 

 wykazuje się dobrą znajomością wiadomości przewidzianych w programie klasy IV; 

 wykazuje się dobrą znajomością modlitw przewidzianych w programie klasy IV; 

Ocena bardzo dobra 
Uczeń: 

 umiejętnie wykorzystuje wiadomości poznane na lekcji w teorii i praktyce 

bez ingerencji nauczyciela; 

 wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe; 

 aktywnie uczestniczy w zajęciach; 

 jego postępowanie nie budzi żadnych zastrzeżeń; 

 jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem 

 odpowiedzialnie włącza się w dynamikę i przeżycie roku liturgicznego 

 cechuje go pełna znajomość odczytywania parametrów biblijnych, wyszukiwania 

poszczególnych fragmentów Pisma Św., pracy z Pismem Św., ze znajomością historii 

zbawienia 

 wykazuje się bardzo dobrą znajomością wiadomości przewidzianych w programie klasy 

IV; 

 wykazuje się bardzo dobrą znajomością modlitw przewidzianych w programie klasy IV; 

Ocena celująca 
Uczeń: 

 samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych; 

 angażuje się w prace poza lekcyjne, np. montaże sceniczne, pomoce katechetyczne, 

konkursy, występy- jasełka 

 jego postawa moralno- etyczna, pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do 

przedmiotu nie budzi żadnych zastrzeżeń 

 potrafi przedstawić w formie projektu, prezentacji, np. multimedialnej historię 

zbawienia, jak zachęcić innych do Pisma Św., 

 osiąga sukcesy w konkursach religijnych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia; 

 wykazuje się doskonałą znajomością wiadomości przewidzianych w programie klasy 

IV; 

 wykazuje się bardzo dobrą znajomością wiadomości przewidzianych w programie klasy 

IV, a także modlitw wykraczających poza materiał klasy IV; 

 aktywnie bierze udział w życiu Kościoła 

 
WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY V 

 

I. Znajomość modlitw: 
 modlitwy poznane w kl. I- IV; 

 modlitwa różańcowa; 

 siedem darów Ducha Świętego; 

 stacje Drogi Krzyżowej; 

 uczynki miłosierdzia względem ciała; 

 uczynki miłosierdzia względem duszy. 

II. Wiadomości: 
 wyjaśni, czym są obietnice mesjańskie. 

 wyjaśni rolę Ewangelii w życiu każdego człowieka. 

 wyjaśni sens przeżywania czasu adwentu. 

 opisze postać Jana Chrzciciela. 
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 zna naukę o Królestwie Bożym. 

 wyjaśni, dlaczego sakramenty św. są skarbem Kościoła. 

 wyjaśni potrzebę dojrzewania fizycznego, psychicznego i duchowego 

 dobrze zna rok liturgiczny. 

 wyjaśni rolę modlitwy w życiu człowieka.(wzór Jezusa). 

Ocena niedostateczna 
Uczeń: 

 odznacza się zupełnym brakiem umiejętności stosowania wiedzy zdobytej 

na zajęciach; 

 nie posiada zeszytu bądź zeszytu ćwiczeń lub dość często go nie przynosi; 

 lekceważy przedmiot; 

 nieodpowiednio zachowuje się na lekcji; 

 wyraża lekceważący stosunek do wartości religijnych; 

 opuszcza lekcje religii; 

Ocena dopuszczająca 
Uczeń: 

 nie potrafi stosować wiedzy zdobytej na zajęciach, nawet przy pomocy nauczyciela; 

 prowadzi zeszyt, ale niestarannie i ma duże braki; 

 wykazuje poprawny stosunek do katechezy; 

 ma problemy ze znajomością wiadomości przewidzianych w programie klasy V; 

 ma problemy ze znajomością modlitw przewidzianych w programie klasy V. 

Ocena dostateczna 
Uczeń: 

 wykazuje się podstawowymi wiadomościami zdobytymi na zajęciach; 

 potrafi stosować wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy 

nauczyciela; 

 w zeszycie ćwiczeń lub w zeszycie ma sporadyczne braki notatek, zadań; 

 prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem; 

 wykazuje słabą znajomością modlitw przewidzianych w programie klasy V; 

 wykazuje słabą znajomością wiadomości przewidzianych w programie klasy V; 

Ocena dobra 
Uczeń: 

 stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych podanych przez nauczyciela; 

 w zeszycie ćwiczeń lub zeszycie ma wszystkie notatki i prace domowe; 

 jest zainteresowany przedmiotem i systematycznie uczestniczy w zajęciach; 

 stara się być aktywny podczas lekcji; 

 postawa ucznia nie budzi wątpliwości; 

 wykazuje się dobrą znajomością wiadomości przewidzianych w programie klasy V; 

 wykazuje się dobrą znajomością modlitw przewidzianych w programie klasy V; 

Ocena bardzo dobra 
Uczeń: 

 umiejętnie wykorzystuje wiadomości poznane na lekcji w teorii i praktyce 

bez ingerencji nauczyciela; 

 wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe; 

 aktywnie uczestniczy w zajęciach; 

 jego postępowanie nie budzi żadnych zastrzeżeń; 

 jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem 

 odpowiedzialnie włącza się w dynamikę i przeżycie roku liturgicznego 
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 wykazuje się bardzo dobrą znajomością wiadomości przewidzianych w programie klasy 

V; 

 wykazuje się bardzo dobrą znajomością modlitw przewidzianych w programie klasy V; 

Ocena celująca 
Uczeń: 

 samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych; 

 angażuje się w prace poza lekcyjne, np. montaże sceniczne, pomoce katechetyczne, 

konkursy, występy- jasełka 

 jego postawa moralno- etyczna, pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do 

przedmiotu nie budzi żadnych zastrzeżeń 

 potrafi przedstawić w formie projektu, prezentacji, np. multimedialnej historię 

zbawienia, jak zachęcić innych do Pisma Św., 

 osiąga sukcesy w konkursach religijnych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia; 

 wykazuje się doskonałą znajomością wiadomości przewidzianych w programie klasy V; 

 wykazuje się bardzo dobrą znajomością wiadomości przewidzianych w programie klasy 

V, a także modlitw wykraczających poza materiał klasy V; 

 aktywnie bierze udział w życiu Kościoła 

 

 
WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY VI 

 

I. Znajomość modlitw: 
 modlitwy poznane w kl. I- V; 

 

 II. Wiadomości: 
 opisze działanie Ducha Świętego w Kościele. 

 opisze jak rozwijało się chrześcijaństwo na świecie i w Polsce 

 wymieni i wyjaśni dary i owoce życia pierwotnego i dzisiejszego Kościoła. 

 zna działalność Apostołów– świadków wiary, świętych. 

 opisze znaczenie sakramentów świętych dla człowieka. 

 przekaz wiary, wartości i tradycji w rodzinie. 

 opisze związek wiary i Kościoła z życiem narodu polskiego i jego kulturą. 

 znajomość znaczenia biblijnych opowiadań o życiu i działalności św. Piotra i Pawła. 

 wyjaśni rolę sakramentu chrztu, opisze zadania, jakie stawia ten sakrament wobec 

wierzących 

Ocena niedostateczna 
Uczeń: 

 odznacza się zupełnym brakiem umiejętności stosowania wiedzy zdobytej 

na zajęciach; 

 nie posiada zeszytu bądź zeszytu ćwiczeń lub dość często go nie przynosi; 

 lekceważy przedmiot; 

 nieodpowiednio zachowuje się na lekcji; 

 wyraża lekceważący stosunek do wartości religijnych; 

 opuszcza lekcje religii; 

Ocena dopuszczająca 
Uczeń: 

 nie potrafi stosować wiedzy zdobytej na zajęciach, nawet przy pomocy nauczyciela; 

 prowadzi zeszyt, ale niestarannie i ma duże braki; 

 wykazuje poprawny stosunek do katechezy; 

 ma problemy ze znajomością wiadomości przewidzianych w programie klasy VI; 



Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza 

w Przasnyszu 

 

Zasady Przedmiotowego Oceniania z Religii w SP 2 w Przasnyszu Strona 16 z 20 
 

 ma problemy ze znajomością modlitw przewidzianych w programie klasy VI. 

 ma problemy ze znajomością historii kościoła parafialnego, chrześcijaństwa w Polsce, 

życia św. Piotra i Pawła, męczeńskich świadectw wiary, działalności Ducha Świętego w 

Kościele, roli kultu Maryi w Polsce i na świecie. 

Ocena dostateczna 
Uczeń: 

 wykazuje się podstawowymi wiadomościami zdobytymi na zajęciach; 

 potrafi stosować wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy 

nauczyciela; 

 w zeszycie ćwiczeń lub w zeszycie ma sporadyczne braki notatek, zadań; 

 prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem; 

 wykazuje słabą znajomością modlitw przewidzianych w programie klasy VI; 

 wykazuje słabą znajomością wiadomości przewidzianych w programie klasy VI; 

 wykazuje się podstawową znajomością historii kościoła parafialnego, chrześcijaństwa 

w Polsce, życia św. Piotra i Pawła, męczeńskich świadectw wiary, działalności Ducha 

Św. w Kościele, roli kultu Maryi w Polsce i na świecie. 

Ocena dobra 
Uczeń: 

 stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych podanych przez nauczyciela; 

 w zeszycie ćwiczeń lub zeszycie ma wszystkie notatki i prace domowe; 

 jest zainteresowany przedmiotem i systematycznie uczestniczy w zajęciach; 

 stara się być aktywny podczas lekcji; 

 postawa ucznia nie budzi wątpliwości; 

 wykazuje się dobrą znajomością wiadomości przewidzianych w programie klasy VI; 

 wykazuje się dobrą znajomością modlitw przewidzianych w programie klasy VI; 

 wykazuje się dobrą znajomością historii kościoła parafialnego, chrześcijaństwa w 

Polsce, życia św. Piotra i Pawła, męczeńskich świadectw wiary, działalności Ducha Św. 

w Kościele, roli kultu Maryi w Polsce i na świecie. 

 

Ocena bardzo dobra 
Uczeń: 

 umiejętnie wykorzystuje wiadomości poznane na lekcji w teorii i praktyce 

bez ingerencji nauczyciela; 

 wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe; 

 aktywnie uczestniczy w zajęciach; 

 jego postępowanie nie budzi żadnych zastrzeżeń; 

 jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem 

 odpowiedzialnie włącza się w dynamikę i przeżycie roku liturgicznego 

 wykazuje się bardzo dobrą znajomością wiadomości przewidzianych w programie klasy 

VI; 

 wykazuje się bardzo dobrą znajomością modlitw przewidzianych w programie klasy VI; 

 cechuje go pełna znajomość historii kościoła parafialnego, chrześcijaństwa w Polsce, 

życia św. Piotra i Pawła, męczeńskich świadectw wiary, działalności Ducha św. w 

Kościele, roli kultu Maryi w Polsce i na świecie. 

Ocena celująca 
Uczeń: 

 samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych; 

 angażuje się w prace poza lekcyjne, np. montaże sceniczne, pomoce katechetyczne, 

konkursy, występy- jasełka 
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 jego postawa moralno- etyczna, pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do 

przedmiotu nie budzi żadnych zastrzeżeń 

 potrafi przedstawić w formie projektu, prezentacji, np. multimedialnej historię 

zbawienia, jak zachęcić innych do Pisma Św., 

 osiąga sukcesy w konkursach religijnych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia; 

 wykazuje się doskonałą znajomością wiadomości przewidzianych w programie klasy 

VI; 

 wykazuje się bardzo dobrą znajomością wiadomości przewidzianych w programie klasy 

VI, a także modlitw wykraczających poza materiał klasy VI; 

 potrafi przedstawić w formie projektu, prezentacji, np. multimedialnej znajomość 

historii kościoła parafialnego, chrześcijaństwa w Polsce, znajomość życia św. Piotra i 

Pawła, męczeńskie świadectwa wiary, działalność Ducha Św. w Kościele, roli kultu 

Maryi w Polsce i na świecie. 

 aktywnie bierze udział w życiu Kościoła 

 
WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY VII 

 

I. Znajomość modlitw: 
 modlitwy poznane w kl. I- VI ; 

 grzechy cudze; 

 grzechy przeciwko Duchowi Świętemu; 

II. Wiadomości: 
 zna najważniejsze wydarzenia biblijne Starego Testamentu 

 znajomość życia i zbawczego działania Jezusa na podstawie Ewangelii 

 opisze działanie Ducha Świętego, 

 wymieni i wyjaśni dary i owoce życia pierwotnego i dzisiejszego Kościoła. 

 zna działalność Apostołów– świadków wiary, świętych. 

 opisze znaczenie sakramentów świętych dla człowieka. 

 przekaz wiary, wartości i tradycji w rodzinie. 

 opisze związek wiary i Kościoła z życiem narodu polskiego i jego kulturą. 

 znajomość znaczenia biblijnych opowiadań o życiu i działalności św. Piotra i Pawła. 

 wyjaśni rolę sakramentu chrztu, opisze zadania, jakie stawia ten sakrament wobec 

wierzących 

Ocena niedostateczna 
Uczeń: 

 odznacza się zupełnym brakiem umiejętności stosowania wiedzy zdobytej 

na zajęciach; 

 nie posiada zeszytu bądź zeszytu ćwiczeń lub dość często go nie przynosi; 

 lekceważy przedmiot; 

 nieodpowiednio zachowuje się na lekcji; 

 wyraża lekceważący stosunek do wartości religijnych; 

 opuszcza lekcje religii; 

Ocena dopuszczająca 
Uczeń: 

 nie potrafi stosować wiedzy zdobytej na zajęciach, nawet przy pomocy nauczyciela; 

 prowadzi zeszyt, ale niestarannie i ma duże braki; 

 wykazuje poprawny stosunek do katechezy; 

 ma problemy ze znajomością wiadomości przewidzianych w programie klasy VII; 

 ma problemy ze znajomością modlitw przewidzianych w programie klasy VII. 
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 ma problemy ze znajomością historii kościoła parafialnego, chrześcijaństwa w Polsce, 

życia św. Piotra i Pawła, męczeńskich świadectw wiary, działalności Ducha Świętego w 

Kościele, roli kultu Maryi w Polsce i na świecie. 

Ocena dostateczna 
Uczeń: 

 wykazuje się podstawowymi wiadomościami zdobytymi na zajęciach; 

 potrafi stosować wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy 

nauczyciela; 

 w zeszycie ćwiczeń lub w zeszycie ma sporadyczne braki notatek, zadań; 

 prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem; 

 wykazuje słabą znajomością modlitw przewidzianych w programie klasy VII; 

 wykazuje słabą znajomością wiadomości przewidzianych w programie klasy VII; 

 wykazuje się podstawową znajomością historii kościoła parafialnego, chrześcijaństwa 

w Polsce, życia św. Piotra i Pawła, męczeńskich świadectw wiary, działalności Ducha 

Św. w Kościele, roli kultu Maryi w Polsce i na świecie. 

Ocena dobra 
Uczeń: 

 stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych podanych przez nauczyciela; 

 w zeszycie ćwiczeń lub zeszycie ma wszystkie notatki i prace domowe; 

 jest zainteresowany przedmiotem i systematycznie uczestniczy w zajęciach; 

 stara się być aktywny podczas lekcji; 

 postawa ucznia nie budzi wątpliwości; 

 wykazuje się dobrą znajomością wiadomości przewidzianych w programie klasy VII; 

 wykazuje się dobrą znajomością modlitw przewidzianych w programie klasy VII; 

 wykazuje się dobrą znajomością historii kościoła parafialnego, chrześcijaństwa w 

Polsce, życia św. Piotra i Pawła, męczeńskich świadectw wiary, działalności Ducha Św. 

w Kościele, roli kultu Maryi w Polsce i na świecie. 

 

Ocena bardzo dobra 
Uczeń: 

 umiejętnie wykorzystuje wiadomości poznane na lekcji w teorii i praktyce 

bez ingerencji nauczyciela; 

 wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe; 

 aktywnie uczestniczy w zajęciach; 

 jego postępowanie nie budzi żadnych zastrzeżeń; 

 jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem 

 odpowiedzialnie włącza się w dynamikę i przeżycie roku liturgicznego 

 wykazuje się bardzo dobrą znajomością wiadomości przewidzianych w programie klasy 

VII; 

 wykazuje się bardzo dobrą znajomością modlitw przewidzianych w programie klasy 

VII; 

 cechuje go pełna znajomość historii kościoła parafialnego, chrześcijaństwa w Polsce, 

życia św. Piotra i Pawła, męczeńskich świadectw wiary, działalności Ducha św. w 

Kościele, roli kultu Maryi w Polsce i na świecie. 

Ocena celująca 
Uczeń: 

 samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych; 

 angażuje się w prace poza lekcyjne, np. montaże sceniczne, pomoce katechetyczne, 

konkursy, występy- jasełka 
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 jego postawa moralno- etyczna, pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do 

przedmiotu nie budzi żadnych zastrzeżeń 

 potrafi przedstawić w formie projektu, prezentacji, np. multimedialnej historię 

zbawienia, jak zachęcić innych do Pisma Św., 

 osiąga sukcesy w konkursach religijnych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia; 

 wykazuje się doskonałą znajomością wiadomości przewidzianych w programie klasy 

VII; 

 wykazuje się bardzo dobrą znajomością wiadomości przewidzianych w programie klasy 

VII, a także modlitw wykraczających poza materiał klasy VII; 

 potrafi przedstawić w formie projektu, prezentacji, np. multimedialnej znajomość 

historii kościoła parafialnego, chrześcijaństwa w Polsce, znajomość życia św. Piotra i 

Pawła, męczeńskie świadectwa wiary, działalność Ducha Św. w Kościele, roli kultu 

Maryi w Polsce i na świecie. 

 aktywnie bierze udział w życiu Kościoła 

 

 

§8 
SPOSOBY DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

 

W KLASACH I-VII NA LEKCJACH RELIGII 

 
DYSGRAFIA 

Wymagania merytoryczne co do oceny pracy pisemnej są takie same, jak dla innych uczniów,  

sprawdzenie pracy może być niekonwencjonalne. Np. jeśli nauczyciel nie może przeczytać  

pracy ucznia może go poprosić, aby uczynił to sam lub przepytać ustnie z tego zakresu  

materiału. Może skłonić ucznia do pisania pracy na komputerze ( prace domowe itp.). 

 

DYSORTOGRAFIA 

Błędny ortograficzne nie wpływają na ocenę z pracy pisemnej, co nie zwalnia ucznia z nauki  

ortografii i gramatyki. 

 

DYSLEKSJA 

Na lekcjach religii w następujący sposób dostosowuje się wymagania edukacyjne dla uczniów 

z dysleksją: 

Unikanie głośnego odpytywania z czytania przy całej klasie. 

Kontrola przez nauczyciela stopnia rozumienia samodzielnie przeczytanych przez ucznia  

poleceń, szczególnie podczas sprawdzianów. 

Ze względu na wolne tempo czytania nauczyciel może zmniejszyć ilość zadań do wykonania w 

przewidzianym dla całej klasy czasie lub wydłużyć czas pracy ucznia. 

Sprawdziany i klasówki układane są dla klasy na 30 minut tak by dyslektyk swobodnie napisał 

w 45 minut.  

Nauczyciel ogranicza tekst do czytania i pisania do niezbędnych notatek, których nie ma w  

podręczniku przedmiotowym, jeśli to możliwe daje dziecku gotową notatkę do wklejenia. 

Pisemne sprawdziany nauczyciel ogranicza do sprawdzenia wiadomości, stosuje testy wyboru, 

zdania niedokończone, teksty z lukami –pozwoli to uczniowi na skoncentrować się na 

kontrolowanej tematyce, a nie na poprawności pisania. 

Oceniane jest poprawne rozumowanie, a nie tylko poprawność wyniku końcowego. 

Nauczyciel stosuje różne formy i metody podczas lekcji: 

-uwzględnia trudności z zapamiętywaniem nazw, nazwisk i dat, 

-częściej powtarza materiał z uczniem, 
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-wprowadza w nauczanie metody aktywne angażujące jak najwięcej zmysłów(ruch, dotyk, 

słuch) używa wielu pomocy dydaktycznych, 

-często ocenia prace domowe. 

 

UCZEŃ ZDOLNY 

-indywidualizacja, stopniowanie trudności, 

-udzielanie pomocy koleżeńskiej, 

-powierzanie odpowiedzialnych ról, 

-tworzenie sytuacji dydaktycznych, które będą wyzwaniem i źródłem satysfakcji, 

-umożliwianie wykazania się wiedzą w konkursach przedmiotowych. 

 

UCZEŃ Z ADHD 

-wyznaczanie konkretnego celu i dzielenie zadań na mniejsze możliwe do zrealizowania, 

-pomaganie uczniowi w skupieniu się na wykonywaniu jednej czynności 

-wydawanie jasnych precyzyjnych poleceń na raz tylko jedno polecenie, 

-skracanie zadań  

-zadawanie małych partii materiału, 

-skracanie prac domowych, 

-dzielenie dłuższych sprawdzianów na części, 

-wydłużanie czasu odpowiedzi, 

-angażowanie ucznia w konkretne działania, 

-przypominanie o regułach, 

-opracowanie zrozumiałego dla ucznia kontraktu, 

-szukanie przekazywanie uczniowi informacji nt. sposobu rozładowywania napięcia, które są  

akceptowane w klasie. 

 

 

§ 9. 

Ustalenia końcowe. 

1. Oceniamy  

–systematycznie, rzetelnie, sprawiedliwie. 

2. Oceny są jawne. 

3. Prace ucznia są przechowywane przez nauczyciela do 31.08każdego roku i udostępniane  

rodzicom podczas zebrań, spotkań indywidualnych z rodzicami, w czasie konsultacji lub w  

innej formie ustalonej w kontaktach rodzic - nauczyciel. 

 

§10. 

Ewaluacja . 

Ewaluacja ma na celu określenie efektów pracy dydaktycznej i wychowawczej, na którą mają  

wpływ nauczyciel, uczniowie , rodzice. 

Ewaluacja dokonywana będzie raz w roku, a informacje zbierane będą: 

1. na podstawie wyników zewnętrznego sprawdzianu umiejętności i kompetencji, 

2. na podstawie wyników prac klasowych, 

3. w wyniku rozmów z rodzicami. 

 

 

Opracował zespół nauczycieli uczących religii w SP 2 w Przasnyszu  

 


