PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z RELIGII-KLASY IV-VII
Oceny wyrażone są w stopniach od 1 do 6, dzielą się na cząstkowe oraz semestralne i
roczne.
I . Ocenie podlegają:
-wiadomości i umiejętności ucznia związane z realizowaną podstawą programową,
-wiadomości i umiejętności związane z rokiem liturgicznym,
-znajomośd modlitw,
-przygotowanie do lekcji i praca na lekcji,
-zadania domowe,
-zeszyt dwiczeo ,zeszyt przedmiotowy
-systematycznośd i pilnośd,
-postawa szacunku wobec miejsc świętych, czasu modlitwy, słuchania słowa Bożego,
-udział w konkursach
II. Formy i kryteria oceniania
1.Wypowiedzi ustne
2.Praca na lekcji(korzystanie z Biblii, podręcznika),praca w grupie
3.Zeszyt dwiczeo(systematycznośd, estetyka)
4.Zadania domowe
5.Zadania dodatkowe(projekt, plakat ,rysunek..)
6.Udział w konkursach
7.Prace pisemne
8.Modlitwy katechizmowe
9.Prace pisemne(kartkówki ,sprawdziany ,zadania, projekty)
*Uczeo otrzymuje w ciągu semestru minimum 5 ocen cząstkowych.
*Sprawdziany, kartkówki i odpowiedzi ustne są obowiązkowe. W przypadku odmowy
napisania pracy, lub odpowiedzi ustnej uczeo otrzymuje ocenę niedostateczną.

*Uczeo ma prawo byd dwa razy w semestrze nieprzygotowany do zajęd(brak zeszytu,
dwiczeo, brak zadania domowego, niegotowośd do odpowiedzi ustnej).Nieprzygotowanie
uczeo ma obowiązek zgłosid zaraz na początku lekcji. Po wykorzystaniu określonego limitu,
uczeo otrzymuje za każdorazowe nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.
*Sprawdziany są zapowiadane z min. tygodniowym wyprzedzeniem, wraz z podaniem
zakresu sprawdzanej wiedzy i umiejętności. Jeżeli uczeo nie pisał sprawdzianu w terminie z
przyczyn losowych, ma obowiązek zrobid to w przeciągu najbliższych dwóch tygodni od
momentu powrotu do szkoły; w przeciwnym razie otrzyma ocenę niedostateczną.
*Uczeo może poprawid sprawdzian napisany na ocenę niedostateczną, lub
dopuszczającą(termin poprawy w ciągu dwóch tygodni od dnia oddania sprawdzianu
*Uczeo może otrzymad ocenę za prace dodatkowe.
*Uczestnictwo w konkursach oraz aktywne uczestniczenie w życiu parafii podnosi ocenę
ucznia.
*Zeszyt ucznia sprawdzany jest raz w semestrze.
*Przy ocenianiu uwzględnia się zalecenia PPP
*Prace pisemne(sprawdziany, kartkówki) są punktowane i w zależności od zdobytych
punktów wystawiana jest ocena wg poniższej skali:
-celujący-100%
-bdb-99%-91%
-db-90%-76%
-dst-75%-51%
-dop.-50%-31%
-ndst-30%-0%
*Waga każdej oceny cząstkowej wynosi 1
*Ocena semestralna i roczna jest liczona jako średnia wszystkich ocen cząstkowych,
uzyskanych w semestrze w ciągu całego roku szkolnego wg następującej skali:

Średnia ocen cząstkowych
5,30- i więcej
4,71-5,29
3,71-4,70
2,51-3,70
1,51-2,50
1,00-1,50

Ocena
celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający
niedostateczny

III. Sposoby komunikowania o wynikach nauczania
1.Ocenianie bieżące
-informowanie ucznia o uzyskanych ocenach ustnie oraz pisemnie w dzienniku
elektronicznym
-spotkania z rodzicami
2.Ocenianie semestralne i roczne
-ocenę semestralną i roczną wystawia się najpóźniej na tydzieo przed terminem klasyfikacji
semestralnej, lub rocznej, na podstawie średniej z ocen uzyskanych w ciągu semestru, lub
całego roku
-o zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel informuje ucznia, jego rodziców i
wychowawcę klasy na miesiąc przed klasyfikacją roczną
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Odpowiedzi ustne
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Zadania domowe
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Zadania dodatkowe ( nieobowiązkowe)

Dowolna ilośd

Aktywnośd na lekcji

Dowolna ilośd – ocenianie zgodne z Kontraktem ucznia

