Przedmiotowe ocenianie
RELIGIA

OCENIANE FORMY AKTYWNOŚCI UCZNIA

SPRAWDZIAN (waga 4)
– co najmniej jeden w semestrze,
– zagadnienia ustala nauczyciel,
– podlega poprawie – każdy sprawdzian można poprawiać tylko raz
– poprawa sprawdzianu odbywa się w terminie 2 tygodni od otrzymania
sprawdzianu – termin poprawy wyznacza nauczyciel,
– jeśli uczeń był nieobecny na poprawie, traci możliwość poprawienia
sprawdzianu;
ODPOWIEDŹ (waga 2)
– pisemna (tzw. kartkówka):
▪ obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji,
▪ jest zapowiedziana,
▪ nie podlega poprawie,
– ustna:
▪ obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji,
▪ nie jest zapowiedziana,
▪ nie podlega poprawie,
– znajomość modlitw – ocena ze znajomości podstawowych prawd wiary; ich
wyjaśnienie, nie podlega poprawie;
PRACA ZLECONA PRZEZ NAUCZYCIELA (waga ustalana przez nauczyciela)
– zadania domowe,
– projekty,
– praca na lekcji (samodzielna lub w grupie)
– nie podlegają poprawie;
AKTYWNOŚĆ (waga 1)
– osiągnięcia w konkursach,
– aktywność na lekcji – uczeń otrzymuje plusy (+); sześć plusów (+) to ocena
celująca,
– zadania dodatkowe podjęte przez ucznia na lekcji,
– zaangażowanie w uroczystości szkolne o charakterze religijnym;
NIEPRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ
Uczeń może być trzy razy w semestrze nieprzygotowany do lekcji, nie ponosząc za to żadnych
konsekwencji. Nieprzygotowanie jest zobowiązany zgłosić nauczycielowi po wejściu do sali.
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UZUPEŁNIENIE ZALEGŁOŚCI
Uczeń ma obowiązek zaliczyć wszystkie sprawdziany. W przypadku dłuższej nieobecności,
uczeń na pierwszej lekcji po powrocie do szkoły ma obowiązek uzgodnić z nauczycielem
termin uzupełnienia zaległości (powyższy zapis stosuje się również do sprawdzianów, które
odbyły się podczas dłuższej nieobecności ucznia w szkole).
Jeśli nieobecność ucznia dotyczy tylko dnia, w którym odbywa się sprawdzian, uczeń jest
zobowiązany napisać go na najbliższej lekcji lub w najbliższym terminie wyznaczonym przez
nauczyciela.
DODATKOWE INFORMACJE
– uczeń na lekcję przynosi zeszyt, podręcznik, kartę pracy (o innych materiałach
potrzebnych na lekcji nauczyciel informuje uczniów na bieżąco),
– uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną gdy:
– zgłasza czwarte i każde kolejne nieprzygotowanie,
– nie zgłosi nieprzygotowania do zajęć,
– korzysta ze „ściąg” podczas sprawdzianu lub kartkówki.
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