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 Przedmiotowe Zasady Oceniania z religii są integralną częścią Wewnątrzszkolnych 

Zasad Oceniania zawartych w Statucie XXXIX Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek 

UR w Poznaniu. Wszystkie sprawy nie ujęte w PZO będą rozstrzygane zgodnie z WZO. 

 

I. Przedmiot oceniania: 

1) Wiadomości 

2) Umiejętności 

3) Postawa (zaangażowanie ucznia) 

 

II. Formy oceniania: 

1) Sprawdziany / Testy 

z treści całego działu zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem, stopień niedostateczny 

ze sprawdzianu uczeń musi poprawić w ciągu tygodnia od oddania przez nauczyciela prac, w 

terminie ustalonym przez nauczyciela. Sprawdziany mogą obejmować również materiał 

powtórkowy. Ocena za sprawdzian ma wagę 3. 

2) Kartkówki  

niezapowiedziane oraz zapowiedziane z materiału z trzech ostatnich lekcji. Kartkówkę może 

pisać cała klasa lub wybrani uczniowie. Kartkówki zapowiedziane mogą dotyczyć również 

materiału powtórkowego. Ocena za sprawdzian ma wagę 2. 

3) Odpowiedzi ustne 

z materiału z trzech ostatnich lekcji. Ocena za odpowiedź ustną  ma wagę 1. 

4) Praca na lekcji  

oceniana jest jako aktywność znakiem plus, pięć takich znaków równoważne jest z oceną 

bardzo dobrą, natomiast trzy znaki minus równoważne są z oceną niedostateczną. Poszczególne 

plusy i minusy nie mają wagi, natomiast do dziennika wpisywana jest końcowa ocena z 

zebranych znaków z wagą 1 

5) Zadania domowe.  

Ocena o wadze 1 lub 2. 

6) Zadania nieobowiązkowe (referaty, konkursy, prezentacje multimedialne i inne).  

Ocena o wadze 2. 

7) Zeszyt przedmiotowy 

 

III. Uwagi: 

1) Uczeń wyposażony jest na lekcję w zeszyt przedmiotowy. 



2) Uczeń ma prawo dwa razy w semestrze być nieprzygotowanym do lekcji tj. nie mieć zadania 

domowego lub nie być przygotowanym do odpowiedzi ustnej. Uczeń informację  

o nieprzygotowaniu zgłasza nauczycielowi na początku lekcji. Nie dotyczy to zapowiedzianych 

sprawdzianów, kartkówek, powtórek, okresu dwóch tygodni przed klasyfikacją. 

3) Poprawie podlega ocena niedostateczna, dopuszczająca i dostateczna ze sprawdzianu.  

Do dziennika lekcyjnego wpisywane są obie oceny ze sprawdzianu i obie uwzględniane są przy 

ustalaniu oceny semestralnej lub rocznej. Sprawdziany są formą obowiązkową sprawdzania 

wiedzy.  

Dana praca pisemna podlega poprawie tylko raz. Uczeń ma obowiązek stawić się na 

wyznaczony przez nauczyciela termin poprawy, w przypadku nieuzasadnionych nieobecności 

na poprawach, uczeń traci szansę na poprawienie danego sprawdzianu. 

IV. Ocena śródroczna i roczna  

Jeżeli uczeń chce podwyższyć ocenę śródroczną lub roczną o jeden stopień wykazuje się 

wiedzą z całego roku (test). 

V. Udostępnianie prac. 

Sprawdzone, ocenione prace pisemne są udostępniane Uczniom na lekcji i omawiane przez 

Nauczyciela. Sprawdzone, ocenione i omówione prace pisemne są udostępniane Uczniom  

i ich Rodzicom do końca trwania danego roku szkolnego. 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W EDUKACJI ZDALNEJ 

 

1.Nauczyciel udostępnia materiały do pracy zdalnej wykorzystując platformę G Suite  

w serwerze Google, w domenie urszulankipoznan.pl. Materiały udostępniane są raz w tygodniu. 

2.Nauczyciel udostępniając zadania, określa terminy, warunki i formy zaliczenia. Tam, gdzie 

ma to zastosowanie, zaznacza, które treści/zasoby nie są obligatoryjne i mają na celu 

poszerzenie lub utrwalenie wiadomości.  

3.Uczniowie wykorzystują zeszyt przedmiotowy do zapisywania kolejnych tematów lekcji 

oraz wykonywania zadanych ćwiczeń. 

4.Każda lekcja zawiera treści, które uczeń może wykonać samodzielnie, używając 

udostępnionych przez nauczyciela materiałów. 

5.Wykonane zadania uczniowie przekazują w uzgodnionej z nauczycielem formie  

i terminie.  

6.Zaliczenie danej partii materiału odbywać się będzie w formie ustalonej  

z nauczycielem.  

7.Ocenie mogą podlegać zadania wykonywane przez ucznia oraz zadania dodatkowe dla 

chętnych po uprzednim ustaleniu między uczniem i nauczycielem zasad i form oraz aktywność 

ucznia.  

8.W pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych uwzględnia się dostosowania 

wynikające z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.  

9.Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny pozostają zgodne z zapisami  

w Statucie Szkoły. 

 

  



 

 

 


