
RELIGIA EWANGELICKA 

Ocena z religii nie dotyczy wyłącznie sprawdzenia wiadomości, lecz także 

wartościowania umiejętności, postaw, zdolności twórczych, rozwoju zainteresowań, 

motywacji uczenia się, a głównie kształtowania cech charakteru, woli, odpowiedzialności 

za swoje czyny, dokładności, wytrwałości, pracowitości i kultury osobistej. Warto 

również zwrócić uwagę na zaangażowanie w życie religijne z wykorzystaniem 

poznanych wiadomości i umiejętności 

Ocenie podlegają:  

1. Pisemne prace kontrolne – kilka razy w ciągu roku, w zależności od omówionych treści 

programowych, obejmujące więcej niż trzy jednostki lekcyjne, zapowiedziane z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem, sprawdzane przez nauczyciela w terminie do dwóch tygodni.  

Ocena wagi 3 

2. Kartkówki – zakres ich materiału powinien obejmować nie więcej niż trzy jednostki 

lekcyjne lub materiał podstawowy. Nie muszą być zapowiadane przez nauczyciela. Pisemne 

prace kontrolne są do wglądu uczniów oraz do wglądu rodziców, gdy zgłoszą taką potrzebę.  

Ocena wagi 2 

3. Odpowiedzi ustne z zakresu trzech ostatnich lekcji.  

Ocena wagi 2 

4. Wypowiedzi w trakcie lekcji, podczas dyskusji, powtórzenia oraz praca w grupie itp. 

Ocena wagi 1  

5. Praca domowa: krótkoterminowa i długoterminowa, kontrolowana na bieżąco ale nie 

zawsze oceniana 

Ocena wagi 1 

6.Zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości szkolnych o charakterze 

religijnym, zaangażowanie w przygotowanie gazetek szkolnych, udział w konkursach 

biblijnych.  

Ocena wagi 1 

7. Inne możliwości stwarzające podstawę oceniania, np.: scenki, prezentacje, wystawy itp. 

Ocena wagi 1 



Poprawianie oceny:  

Promuje się systematyczne ocenianie w ciągu semestrów połączone z możliwością 

poprawiania:  

1. Prace pisemne – do dwóch tygodni w wyznaczonym przez nauczyciela terminie. 

2.  Poprawa sprawdzianu jest dobrowolna i odbywa się w ciągu 2 tygodni od dnia wpisania 

oceny do dziennika.  

Uczeń może poprawić sprawdzian tylko raz (ocenę od 1 do 3).  

3. Jeśli poprawi na ocenę niższą lub taką sama jak pisany uprzednio sprawdzian ocena ta też 

jest wpisywana do dziennika na tej samej wadze. 

4. Poprawie nie podlegają kartkówki 

5. Uczeń nieobecny na sprawdzianie, teście musi go napisać w terminie uzgodnionym z 

nauczycielem.  

6. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania  

jest przechowywana i ewentualnie udostępniona uczniowi lub jego rodzicom do końca danego 

roku szkolnego.  

 

 

Zasady udostępniania do wglądu prac klasowych i pisemnych:  

a) Wszystkie prace pisemne są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego, 

udostępniane do wglądu rodzicom u nauczyciela podczas spotkań z rodzicami.  

b) Rodzice/prawni opiekunowie ucznia oraz uczniowie mają możliwość wglądu do 

sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych oraz innej dokumentacji dotyczącej 

oceniania w obecności nauczyciela.  

c) Po sprawdzeniu i ocenieniu prace pisemne udostępniane są uczniom na lekcji. Omówione i 

wyjaśnione muszą być wszelkie wątpliwości. Nauczyciel informuje rodzica (opiekuna) 

dziecka o ocenie poprzez wpis oceny do dziennika. 

 

Podczas bieżącego oceniania prac pisemnych stosuje się skalę procentową: 

0 - 29% ocena niedostateczna, 

30 - 49% ocena dopuszczająca, 

50 - 74% ocena dostateczna, 

75 - 89% ocena dobra, 

90 - 99% ocena bardzo dobra, 

100% ocena celująca.  


