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Wymagania edukacyjne z religii. 

 

1. Przedmiotowy Regulamin Oceniania z religii został oparty na Wewnątrzszkolnych Zasadach 

Oceniania. 

2. Uczeń otrzymuje oceny zgodne z ocenianiem wewnątrzszkolnym. W przypadku sprawdzianów i 

testów: 

0 – 39% niedostateczny, 
40 – 54% dopuszczający, 
55 – 69% dostateczny, 
70 – 84% dobry, 
85 – 95% bardzo dobry, 
96 – 100% celujący. 
 

3. Jeśli kartkówka ma formę krótkiego testu (4 pytania), to obowiązuje następujący sposób 

oceniania: 0 odpowiedzi – niedostateczny, 1 odpowiedź – dopuszczający, 2 odpowiedzi – 

dostateczny, 3 odpowiedzi – dobry, 4 odpowiedzi – bardzo dobry. 

4. Wagi ocen są zgodne z ocenianiem wewnątrzszkolnym. 

waga 4: osiągnięcia w olimpiadach i konkursach na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim, 
waga 3: prace klasowe,  
waga 2: kartkówki, odpowiedzi ustne,  praca na lekcji, 
waga 1: zadania domowe, udział w konkursach przedmiotowych, aktywność . 

 

Nauczyciel może ustalić inne zadania, którym przypisze stosowną wagę. 
 

Dopuszcza się w ocenach bieżących (cząstkowych) stosowanie znaków (+) i (-) 

Nauczyciel przedmiotu na pierwszej lekcji organizacyjnej zapoznaje uczniów z wymaganiami  

i kryteriami oceniania oraz warunkami uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej, informuje o trybie przeprowadzania tej procedury. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą 

uzyskać informację bezpośrednio u nauczyciela przedmiotu. 

 

W szkole obowiązuje średnia ważona, która nie jest arytmetyczną średnią ocen ucznia. 
 

Zasady sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów: 
1) sprawdzanie osiągnięć i postępów uczniów cechuje: 

✓ obiektywizm, 

✓ indywidualizacja, 
✓ konsekwencja, 
✓ systematyczność, 

✓ jawność. 

2) prace klasowe, testy, sprawdziany zapowiedziane są co najmniej tydzień wcześniej, 
3) każda praca klasowa, test, sprawdzian poprzedzona jest lekcją powtórzeniową, 

z podaniem kryteriów oceny i wymagań edukacyjnych, 
4) kartkówka z trzech ostatnich lekcji może odbywać się bez zapowiedzi, 

5) nauczyciel określa kryteria oceny i wymagania edukacyjne bezpośrednio przed kartkówką, 
6) nauczyciel oddaje prace pisemne w terminie do 14 dni, data oddania wpisana jest do dziennika. 

Po upływie tego terminu ocena może być wpisana za zgodą ucznia, 
7) najpóźniej na dwa tygodnie przed klasyfikacją należy zakończyć przeprowadzanie prac 
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klasowych, sprawdzianów i testów. 
8) określone terminy mogą być zmienione w wyniku długotrwałej choroby nauczyciela lub 

ucznia zgodnie z zapisami w statucie szkoły. 

 

W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu pracy klasowej, sprawdzianu i testu termin należy 

ponownie uzgodnić z klasą, 
 

Ocena roczna wystawiana jest na podstawie ocen wynikających z form i częstotliwości oceniania ujętych 

w planach wynikowych oraz przedmiotowych zasadach oceniania, 

 

Uczeń nieobecny na pracy pisemnej pisze ją w terminie ustalonym przez nauczyciela, zgodnie z 

przedmiotowymi zasadami oceniania, 
 

W przypadku nieobecności ucznia z powodu długotrwałej choroby (więcej niż tydzień), uczeń 

zobowiązany jest do nadrobienia braków w ciągu 1 tygodnia od dnia powrotu do szkoły. Jeżeli uczeń jest 

nieobecny z powodu choroby przez dłuższy czas, termin zaliczenia ulega przedłużeniu (uzgodniony z 

nauczycielem), 

 

Jeżeli w ciągu miesiąca, uczeń nie napisze zaległych prac lub innych zobowiązań edukacyjnych, 

nauczyciel wpisuje ocenę niedostateczną za brak realizacji zadania, 
 

W przypadku nieobecności ucznia z powodu przebywania na kursach zawodowych, uczeń zobowiązany 

jest do nadrobienia braków w ciągu 2 tygodni. W przypadku, gdy uczeń nie napisze zaległych prac lub 

innych zobowiązań edukacyjnych, nauczyciel wpisuje ocenę niedostateczną za brak realizacji zadania. 
 

Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).  
 

Uczeń jest informowany o ocenie w momencie wystawienia. 

 

Uczeń otrzymuje do wglądu poprawione prace klasowe i kartkówki itp. wraz z informacją o punktacji 

uzyskanej przez siebie z danej pracy klasowej czy kartkówki itp. oraz 

o punktacji możliwej (maksymalnej) do uzyskania. 

 

Sprawdzone i ocenione pisemne prace są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego; 

uczeń i rodzice mogą je otrzymać do wglądu. 
 

Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją 

uzasadnić. 
 

Rodzice (prawni opiekunowie) informowani są o postępach i osiągnięciach uczniów na spotkaniach; 

minimum dwa razy w roku szkolnym. 

 

O przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z poszczególnych przedmiotów oraz o 

przewidywanej ocenie zachowania informuje się uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) nie 

później niż na dwa tygodnie przed rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym. 

W przypadku ocen śródrocznych obowiązują te same zasady co dla ocen rocznych. 
 

1) uczniowie uzyskują informacje: 
a. na temat oceny z danego przedmiotu od nauczyciela na zajęciach edukacyjnych, 
b. na temat przewidywanej oceny zachowania od wychowawcy na godzinie z wychowawcą, 

2) fakt przekazania informacji uczniowi zostaje odnotowany w dzienniku przez wszystkich 
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nauczycieli i wychowawcę (przy temacie lekcji), 
3) rodzice (prawni opiekunowie) na zebraniu są informowani przez wychowawcę 

o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów i ocenie zachowania, 
4) nieobecność rodziców (opiekunów prawnych) na zebraniu jest równoznaczna z przyjęciem do 

wiadomości informacji o przewidywanych ocenach, 
5) ocena ostateczna z zajęć edukacyjnych oraz zachowania może być zarówno niższa jak 

i wyższa niż przewidywana. 

 

W ciągu roku szkolnego przeprowadza się podsumowanie osiągnięć uczniów w dwóch terminach: 
1) ocenianie śródroczne – w styczniu danego roku szkolnego z wyjątkiem klas programowo 

najwyższych technikum(forma informacyjna), 
2) klasyfikacja roczna i końcowa – w ostatnich dwóch tygodniach przed zakończeniem zajęć 

edukacyjnych. 

 

Ocenianie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych uczniów z zajęć 

edukacyjnych i zachowania, nie ma jednak mocy prawnej, która zamyka pewien etap nauki. Pełni jedynie 

funkcję informacyjną dla uczniów, rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli. 

Oceny roczne wystawiane są z ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w trakcie całego roku 

szkolnego. 

 
Oceny klasyfikacyjne nie mogą być ustalone jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych. 
 

Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona w wyniku 

egzaminu poprawkowego. 
 

Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich przedmiotów i zajęć obowiązkowych, z 

wyjątkiem tych, z których został zwolniony.  

 

Ustalona przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna (chyba, że 

uczeń ma prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego lub roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami 

dotyczącymi trybu ustalania tych ocen) 
 

Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

 

Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek 

jego rodziców (prawnych opiekunów) jeżeli brak jest powodów do klasyfikacji rada pedagogiczna może 

wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 
 

 

 

 

 

 


