
Przedmiotowy system oceniania z religii
(SLO – klasy III)

Zasady oceniania
Ocenie podlegają:

• Kartkówki (w tym jedna z tzw. „Małego katechizmu” i jedna ze skrótów biblijnych).
• Odpowiedzi ustne z zakresu ostatnich trzech lekcji.
• Zeszyt i jego zawartość (systematyczne prowadzenie).
• Prace wykonywane w trakcie lekcji.
• Aktywność na lekcji (plusy i minusy).
• Prace dodatkowe: prezentacje, Słówko, gazetki, projekty, olimpiady, konkursy, itp.

Tryb oceniania
1) Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
2) Każdy uczeń powinien mieć w semestrze ocenę z:

◦ kartkówki (max. 30 pkt.)
◦ odpowiedzi ustnej lub pracy wykonanej w trakcie lekcji (max. 30 pkt.)
◦ zeszytu (max. 20 pkt.)

3) Dodatkowe 20 pkt. otrzymuje uczeń, którego frekwencja na lekcji religii wynosi powyżej 75%.
4) Oceny przeliczane są na punkty wg tabeli znajdującej się na końcu tego PSO.
5) Uczeń nieobecny (a  usprawiedliwiony)  na kartkówce zapowiedzianej  może ją  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 traci możliwość
zdobycia przewidzianych punktów.  Nieusprawiedliwiona nieobecność na kartkówce zapowiedzianej jest
równoznaczna z rezygnacją z tych punktów.

6) 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.

7) Uczeń przyłapany na ściąganiu traci możliwość zdobycia punktów.
8) Odpowiedź ustna dotyczy ostatnich trzech tematów. Jeżeli materiały z jakiegoś tematu zostały umieszczone

w internecie, uczeń może być z nich pytany nawet, jeśli nie był na tej lekcji obecny. Niezależnie od ostatnich 3
tematów uczeń może być zawsze zapytany z:

1) etapów przygotowania do małżeństwa;
2) skrótów biblijnych;
3) ogólnych informacji o sakramencie małżeństwa.

9) 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.
Ocena z aktywności daje dodatkowe 10 pkt.

10) 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 i ilość punktów powyżej 110.

11) Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.
12) Częścią  programu  w  klasie  maturalnej  jest  tzw.  kurs  przedmałżeński,  w  którym  uczestniczą  wszyscy

maturzyści. Zaświadczenie z ukończenia tego kursu otrzymają uczniowie:
◦ których frekwencja na lekcjach religii wynosi co najmniej 75% (nie ma znaczenia czy nieobecności

będą usprawiedliwione, czy też nie);
◦ którzy napisali pracę pisemną na podstawie wskazanego dokumentu Kościoła;
◦ zdali na ocenę co najmniej dobrą końcowy egzamin z kursu przedmałżeńskiego.

Wystawianie oceny semestralnej (lub rocznej)
Ocena semestralna wystawiana jest  na  podstawie ilości  zdobytych punktów według jednolitej  dla  szkoły skali
procentowej, która dostępna jest w szkolnym WSO, gdzie 100% = 100 pkt.

• od 0% do 40% ocena na stopień niedostateczny,
• od 41% do 52% ocena na stopień dopuszczający,
• od 53% do 74% ocena na stopień dostateczny,
• od 75% do 89% ocena na stopień dobry,
• od 90% do 100% ocena na stopień bardzo dobry.



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.

Przeliczanie ocen na punkty

Ocena
Punkty za kartkówkę, odpowiedź ustną,

pracę na lekcji
Punkty za zeszyt

6 35 25

5+ 33 23

5 30 20

5- 28 19

4+ 25 17

4 23 16

4- 21 15

3+ 19 14

3 17 13

3- 15 12

2+ 14 11

2 12 10

2- 11 8

1+ 10 6

1 8 5
Nieprzystąpienie
do kartkówki lub

odpowiedzi ustnej,
nieoddanie zeszytu
lub pracy pisemnej
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