
Przedmiotowy system oceniania z religii (SLO)
Zasady oceniania
Ocenie podlegają:

• Prace klasowe, zwane również sprawdzianami (maksymalnie dwie w semestrze).
• Kartkówki (w tym jedna z tzw. "małego katechizmu" i jedna ze znajomości wskazanej ewangelii).
• Praca semestralna.
• Prezentacje lub referaty zlecone przez nauczyciela.
• Przygotowane w domu wypowiedzi ustne, tzw. "news o Kościele".
• Aktywność na lekcji (plusy i minusy).
• Prowadzenie modlitwy na rozpoczęcie katechezy (plusy i minusy).
• Prace domowe.
• Odpowiedzi ustne z zakresu ostatnich trzech lekcji.
• Zeszyt i jego zawartość.
• Prace dodatkowe: gazetki, plakaty, projekty, olimpiady, konkursy, itp.

Tryb oceniania
1) Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
2) Oceny z pracy klasowej, pracy semestralnej oraz prezentacji lub referatu zleconego przez nauczyciela

mają wagę "dwa".
3) Prace klasowe i kartkówki zapowiedziane są obowiązkowe.
4) Uczeń nieobecny (a  usprawiedliwiony) na pracy klasowej  lub kartkówce zapowiedzianej  musi  je

zaliczyć w terminie dwóch tygodni od daty powrotu do szkoły. Datę zaliczenia ustala nauczyciel po
zgłoszeniu się zainteresowanego ucznia.  Jeżeli  uczeń się nie zgłosi lub nie przystąpi do pisania
pracy  w  wyznaczonym  terminie,  otrzymuje  ocenę  niedostateczną.  Nieusprawiedliwiona
nieobecność  na  pracy  klasowej  lub  kartkówce  zapowiedzianej  jest  równoznaczna
z otrzymaniem oceny niedostatecznej.

5) Każdy sprawdzian lub kartkówkę zapowiedzianą można poprawić. Poprawa jest dobrowolna i musi
odbyć się w terminie dwóch tygodni od dnia podania informacji o ocenach. Uczeń poprawia pracę
tylko raz. Przy wyliczaniu średniej do oceny semestralnej lub końcowej brana jest pod uwagę ocena
poprawiona. Kartkówki zapowiedziane można poprawiać tylko ustnie.

6) Uczeń przyłapany na ściąganiu otrzymuje ocenę niedostateczną. Będzie mógł ją poprawić; jednak
przy wyliczaniu średniej do oceny semestralnej lub końcowej będą brane pod uwagę obydwie oceny.

7) Aktywność  na  lekcji  nagradzana  jest  „plusami”  i  „minusami”.  Za 5  zgromadzonych  „plusów"
uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą.  Za 5 zgromadzonych „minusów" uczeń otrzymuje ocenę
niedostateczną. Plusy można otrzymać za: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych
odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych oraz aktywną pracę w czasie lekcji. Minusy można
otrzymać za: przeszkadzanie w czasie lekcji,  zajmowanie się rzeczami niezwiązanymi z tematem
lekcji, brak notatki z lekcji w zeszycie oraz łamanie regulaminu pracowni.

8) Ocenę celującą semestralną (lub roczną) może otrzymać uczeń, który spełnia kryteria oceny co
najmniej  bardzo  dobrej  oraz  osiągnął  sukcesy  w  konkursach  na  szczeblu  pozaszkolnym  lub
w semestrze  ma  co  najmniej  2  oceny  celujące  cząstkowe,  żadnej  oceny  niedostatecznej  lub
dopuszczającej oraz średnią powyżej 5.29.

9) Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych. 

Wystawianie oceny semestralnej (lub rocznej)
Ocena semestralna (lub roczna) nie jest liczona jedynie na podstawie średniej ocen. Brana jest tu również
pod  uwagę  systematyczność  i  jakość  prowadzenia  zeszytu  oraz  ilość  zgromadzonych  podczas  lekcji
plusów (lub minusów).
Jeśli ocena na drugi semestr będzie o jeden niższa lub o jeden wyższa niż ta na semestr pierwszy, to ocena
końcowa będzie taka, jak na semestr drugi. W pozostałych przypadkach ocena roczna będzie średnią ocen
semestralnych.

ks. Maciej Drewniak


