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PRZEDMIOT OCENY ZAKRES OCENY, SPOSÓB OCENIANIA 

Prace kontrolne W semestrze odbędzie się przynajmniej jedna praca kontrolna.  
Data, tematyka i zakres materiału będzie podany z tygodniowym 
wyprzedzeniem. Informacja zostanie umieszczona w terminarzu 
w dzienniku elektronicznym.  
Przy ocenie brana jest pod uwagę poprawność odpowiedzi na podane 
pytania.  
Uzyskane przez ucznia punkty przeliczane są według 
Wewnątrzszkolnego Oceniania.  
Uczeń nieobecny na sprawdzianie zalicza materiał w terminie i formie 
uzgodnionym z nauczycielem.  

Kartkówki Ich zakres ogranicza się maksymalnie do trzech lekcji wstecz.  
Mogą być niezapowiedziane przez nauczyciela.  
Oceniana jest poprawność odpowiedzi zgodnie z wymaganiami 
edukacyjnymi na poszczególne oceny. 

Poprawa ocen Uczeń pragnący poprawić otrzymaną ocenę zgłasza się do nauczyciela, 
aby ustalić termin i formę poprawy. Jeżeli uczeń nie stawi się 
w wyznaczonym terminie uznaje się, że rezygnuje z poprawy oceny. 

Odpowiedzi ustne Pod uwagę brane są: stopień posługiwania się wiedzą 
i umiejętnościami, samodzielność myślenia i wyciąganie wniosków. 



Formuły modlitewne Podlegają ocenie w wyznaczonym przez nauczyciela terminie na 
każdym poziomie edukacyjnym. 

Prace domowe Ucznia obowiązuje systematyczne, terminowe i samodzielne 
wykonywanie prac domowych.  
Przy kontroli pracy brana jest pod uwagę poprawność, kompletność, 
staranność i wkład pracy.  
Ocenienie prac może nastąpić po upływie terminu ich realizacji lub 
podczas kontroli zeszytów.  
Posiadanie pracy domowej ocenianie jest także przez parafkę. 

Zeszyt przedmiotowy Może być sprawdzany raz w semestrze. Pod uwagę brane są: 
poprawność notatek, kompletność notatek oraz prac domowych, 
systematyczność (numer katechezy, daty, tematy lekcji), wkład pracy 
i estetyka. 

Aktywność podczas zajęć Za aktywność na lekcji uczeń jest nagradzany plusem.  
Za trzy plusy otrzymuje ocenę bardzo dobrą.  
Indywidualne odpowiedzi mogą zostać promowane do oceny bardzo 
dobrej bądź celującej. 

Inne ustalenia Przy wystawianiu ocen śródrocznych i rocznych po uwagę będę brane 
oceny uzyskane za:  
uczestnictwo w konkursach plastycznych, recytatorskich oraz wiedzy 
religijnej,  
zaangażowanie w prace pozalekcyjne np. gazetki religijne, montaże 
sceniczne, pomoce katechetyczne. 

Ocenianie Ocena jest wystawiana zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi 
na poszczególne oceny.  
W przypadku sprawdzianów, kartkówek według skali procentowej. 

Na ocenę śródroczną i roczną przede wszystkim mają wpływ oceny 
za samodzielną pracę ucznia na lekcji.  

Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną. 

Skala ocen: 
0-29% stopień niedostateczny 
30-49% stopień dopuszczający 
50-74% stopień dostateczny 
75-89% stopień dobry 
90-97% stopień bardzo dobry 
98-100% stopień celujący 

 

 


