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Przedmiotowe  Zasady  Oceniania jest dokumentem uzupełniającym do Wewnątrzszkolnego Systemu 

Oceniania, znajdującego się w Statucie Szkoły 

 

I. PRZEDMIOTEM OCENIANIA SĄ: 

1) wiadomości, 

2) umiejętności, 

3) postawa ucznia i jego aktywność. 

 

II. ZASADY OCENIANIA 

 

Metody sprawdzania osiągnięć uczniów: 

 

• prace pisemne (sprawdziany, kartkówki, ) 

• odpowiedzi ustne 

• prace domowe (obowiązkowe i nieobowiązkowe)   

• praca w grupach 

• praca samodzielna- samodzielna praca w zeszycie ćwiczeń na lekcji i samodzielna 

uczniowska propozycja poszerzenia wiadomości  i umiejętności(np. prezentacje,  itp.) 

• aktywność (np. przygotowanie do lekcji, praca na lekcji – czynny udział w zajęciach, 

uczestnictwo w konkursach, dodatkowe zaangażowanie w życie parafii (schola, ministranci, 

oaza itp. i aktywne w nim uczestnictwo)  

• zeszyt ćwiczeń oraz zeszyt przedmiotowy (systematyczne i estetyczne prowadzenie) oraz 

poprawność merytoryczna treści 

• Pacierz: ocena ze znajomości podstawowych prawd wiary zdobywana podczas odpowiedzi 

ustnej lub pisemnej. 

 

Sprawdziany– obejmują partię materiału z jednego działu. Zapowiedziane są, co najmniej na tydzień 

przed planowanym terminem, ustalonym przez nauczyciela w porozumieniu  

z uczniami. Nauczyciel zapisuje go w dzienniku lekcyjnym, a uczniowie notują w zeszycie 

przedmiotowym.  

Sprawdzian jest poprzedzony lekcją powtórzeniową, do której uczeń powinien się przygotować, a 

nauczyciel podaje zagadnienia. Sprawdzian jest obowiązkowy. Wszystkie sprawdziany są poprawione 

i omówione w ciągu dwóch tygodni. 

 

Kartkówki – obejmują zakres wiadomości i umiejętności z maksymalnie trzech ostatnich lekcji. 

Uczniowie piszą je około 10-15 minut; nie muszą być zapowiadane przez nauczyciela i mogą podlegać 

poprawie jeden raz w ciągu tygodnia od otrzymanej oceny. 

 

Odpowiedzi ustne- obejmują tematy z trzech ostatnich lekcji  lub z zagadnień zapowiedzianych przez 

nauczyciela. 

Na ocenę mają wpływ: samodzielność odpowiedzi, znajomość zagadnienia, kultura języka. 

Nie odpytuje się ucznia po dłuższej nieobecności w szkole (min. tydzień), chyba, że uczeń sam zgłosi 

się do odpowiedzi. 
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Prace domowe – są nieobowiązkowe i mogą wystąpić maksymalnie 2 razy w semestrze.   

 

Praca w grupach –ocenę za pracę w grupie może otrzymać cała grupa lub indywidualni uczniowie. 

Ocenie podlegają umiejętności: 

• planowania i organizowania pracy grupowej 

• efektywnego współdziałania 

• wywiązywania się z powierzonych ról 

• rozwiązywania problemów w sposób twórczy oraz merytoryczna poprawność  

                 wykonywanych zadań. 

 

Aktywność na lekcji-aktywność na lekcji oceniana jest na bieżąco znakiem „+” . Trzy znaki (+) 

równają się ocenie bardzo dobrej. 

Przygotowanie do lekcji - uczeń ma obowiązek punktualnego i systematycznego przychodzenia na 

zajęcia; po zakończonej lekcji pozostawia ład i porządek. Na lekcje religii uczeń przynosi: podręcznik, 

zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania i inne potrzebne pomoce wskazane przez 

nauczyciela. 

Podczas lekcji uczeń nie je, nie pije, nie żuje gumy. 

Uczeń zobowiązany jest być przygotowanym do każdej lekcji. 

 

Prace samodzielne – wykonywane są samodzielnie przez uczniów lub pod kierunkiem nauczyciela (np. 

albumy tematyczne, plakaty, tematyczne prace multimedialne, prace na określony temat itd). Za daną 

pracę uczeń może otrzymać ocenę lub znak „+” będzie to uzależnione od stopnia trudności danego 

zadania . 

 

Zeszyt przedmiotowy – Ocenie podlegają: estetyka zeszytu, kompletność notatek, poprawność zapisu 

 

Formy i częstotliwość oceniania uczniów klas I-VIII 

 

Religia  – co najmniej 3 oceny – możliwe oceny z : 

- sprawdzianu , 

- kartkówki, 

- zeszytu, 

- aktywności 

 

III.  SPOSOBY DOKUMENTOWANIA I ANALIZY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 

• oceny cząstkowe śródroczne i końcoworoczne odnotowywane są w dzienniku 

elektronicznym, 

 

IV. FORMY PRZEKAZYWANIA INFORMACJI ZWROTNEJ DLA UCZNIA I RODZICÓW 

Uczniowie oraz rodzice są  informowani o postępach w nauce. Rodzice powinni na bieżąco 

kontrolować postępy dziecka, które znajdują się w elektronicznym dzienniku. 

Ustne informacje na temat wyników w nauce rodzice mogą pozyskiwać u nauczycieli tylko  
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w czasie indywidualnych spotkań oraz zebrań rodziców organizowanych przez wychowawcę 

klasy. W trakcie trwania przerw międzylekcyjnych oraz w czasie lekcji nauczyciel nie będzie 

informował rodzica o postępach dziecka  w nauce. 

Dostęp do prac pisemnych ucznia ma charakter swobodny, szczegółowe zasady ich 

udostępniania rodzicom ustala nauczyciel na początku roku szkolnego. 

 

V. ZASADY POPRAWIANIA OCEN CZĄSTKOWYCH ORAZ WARUNKI UZYSKANIA 

OCENY WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANIA (ŚRÓDROCZNEJ I KOŃCOWOWROCZNEJ) 

 

1. Każdy uczeń ma prawo do poprawy oceny cząstkowej według następujących zasad: 

• sprawdziany – w ciągu 2 tygodni od daty otrzymania, lub w czasie uzgodnionym  

z nauczycielem  

• kartkówki, odpowiedzi ustne i oceny za prowadzenie zeszytu  i mogą podlegać poprawie   

jeden raz w ciągu tygodnia od otrzymanej oceny. 

2. Sprawdziany są obowiązkowe. Nieobecni uczniowie piszą w terminie ustalonym  

z nauczycielem. Jeżeli uczeń nie przystąpi do pisania sprawdzianu w wyznaczonym drugim 

terminie, nauczyciel ma prawo do przeprowadzenia jej na lekcji, na której uczeń jest obecny. 

3. Poprawione sprawdziany oddawane są w terminie do dwóch tygodni, natomiast kartkówki w ciągu 

jednego tygodnia. 

4. Uczeń cały czas pracuje na ocenę śródroczną i końcoworoczną!  

 

Od chwili podania informacji o propozycji oceny śródrocznej lub końcoworocznej uczeń ma ok. 

4 tygodnie na poprawę oceny na wyższą o jeden stopień niż proponowaną na zasadach i w 

terminie ustalonym przez nauczyciela- tj. poprawa ocen ze wskazanych sprawdzianów, 

wykonanie prac dodatkowych lub inne uzgodnione wymagania. 

 

 

VI. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  

 

Ogólne kryteria ocen cząstkowych 

 

1. Ocena celująca – – otrzymuje ją uczeń, który spełnia wymagania określone w zakresie oceny 

bardzo dobrej, wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program religii własnego poziomu 

edukacji, potrafi rozwiązywać problemy nietypowe, jest twórczy, rozwija swoje uzdolnienia, bierze 

udział w konkursach przedmiotowych i zajmuje punktowane miejsca. Uzyskał średnią ważoną 

minimum 5,30. 

2. Ocena bardzo dobra – otrzymuje ją uczeń, który w sposób zadowalający opanował wiedzę         z 

danego działu oraz sprawnie posługuje się nią w samodzielnym rozwiązywaniu problemów            i 

potrafi rozwiązywać zadania innego typu niż były rozwiązywane na lekcji. 

3. Ocena dobra – otrzymuje ją uczeń, który nie opanował pełni wiadomości określonych programem 

nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w 

minimum programowym oraz poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie 

typowe zadania teoretyczne lub praktyczne 
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4. Ocena dostateczna – otrzymuje ją uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone 

programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartym w 

minimum programowym, oraz rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o 

średnim stopniu trudności. 

5. Ocena dopuszczająca – otrzymuje ją uczeń, który ma braki w opanowaniu minimum 

programowego, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z 

danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, oraz rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne lub 

praktyczne o średnim stopniu trudności. 

6. Ocena niedostateczna – otrzymuje ją uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności 

określonych minimum programowym przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach 

uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, oraz nie jest w stanie rozwiązać 

(wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności. Nie wyraża chęci poprawy oceny 

niedostatecznej cząstkowej ze sprawdzianu. 

 

Wymagania na poszczególne oceny 

a) poziom wymagań koniecznych (na ocenę dopuszczającą) obejmuje umiejętności potrzebne do 

świadomego udziału w zajęciach szkolnych i wykonania prostych zadań z codziennego życia 

stosownie do wieku 

• Opanował konieczne pojęcia religijne. 

• Wykazuje się luźno zestawionym poziomem wiadomości programowych. 

• Prezentuje mało zadawalający poziom postaw i umiejętności. 

• Wykazuje brak rozumienia podstawowych uogólnień. 

• Cechuje się brakiem podstawowej umiejętności wyjaśniania zjawisk. 

• Nie potrafi stosować wiedzy, nawet przy pomocy nauczyciela. 

• Podczas przekazywania wiadomości popełnia liczne błędy, 

• Wykazuje niepoprawny styl wypowiedzi, posiada trudności w wysławianiu się. 

• Prowadzi zeszyt. 

• Ma problemy ze znajomością pacierza. 

• Wykazuje poprawny stosunek do religii. 

• Inne możliwości indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dopuszczającą. 

 

b) poziom wymagań podstawowych (na ocenę dostateczną) obejmuje opanowanie zakresu treści 

ważnych i najbardziej uniwersalnych stanowiących podstawę do zrozumienia treści na wyższych 

poziomach 

• Opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości, postawy i umiejętności. 

• Prezentuje podstawowe treści materiału programowego z religii. 

• Wykazuje się wiadomościami podstawowymi, połączonymi związkami logicznymi. 

• Dość poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia, wyjaśnia ważniejsze zjawiska z pomocą n-la. 

• Potrafi stosować wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela. 

• W przekazywaniu wiadomości z religii popełnia niewielkie i nieliczne błędy. 

• Odznacza się małą kondensacją wypowiedzi. 
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• Wykazuje się podstawową znajomością pacierza. 

• W zeszycie ucznia sporadyczne braki notatek, prac domowych. 

• Prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem. 

Inne możliwości indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dostateczną. 

b) poziom wymagań rozszerzających (na ocenę dobrą) obejmuje elementy treści trudniejszych, 

bardziej złożonych, w pewnym stopniu hipotetycznych, ale nie niezbędnych na danym etapie 

kształcenia;  

• Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej. 

• Opanował materiał programowy z religii. 

• Prezentuje wiadomości powiązane związkami logicznymi. 

• Poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi i wyjaśnia zjawiska inspirowane przez n-la.  

• Stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych. 

• Wykazuje się dobrą znajomością pacierza. 

• W zeszycie ma wszystkie notatki i prace domowe. 

•  Podczas lekcji posiada określone pomoce (podręcznik, zeszyt i inne) i korzysta z nich. 

• Systematycznie uczestniczy w zajęciach religii. 

• Jest zainteresowany przedmiotem. 

• Wykazuje się dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości. 

• Postawa ucznia nie budzi wątpliwości. 

• Stara się być aktywnym podczas lekcji. 

• Inne osiągnięcia indywidualne ucznia promujące ocenę dobrą. 

 

c) poziom wymagań dopełniających (na ocenę bardzo dobrą) zakłada opanowanie pełnego zakresu 

treści kształcenia, zawierającego elementy trudne do opanowania, najbardziej złożone i unikatowe,  

• Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej. 

• Opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności określony poziomem nauczania religii. 

• Prezentuje poziom wiadomości powiązanych ze sobą w logiczny układ. 

• Umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela. 

• Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi. 

• Odznacza się pełną znajomością pacierza. 

• Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe. 

• Aktywnie uczestniczy w religii. 

• Postępowanie nie budzi żadnych zastrzeżeń. 

• Jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem. 

• Odpowiedzialnie włącza się w dynamikę i przeżycia roku liturgicznego. 

• Stara się być świadkiem wyznawanej wiary. 

• Inne możliwości indywidualne ucznia promujące ocenę bardzo dobrą. 
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d)  poziom wymagań wykraczających (na ocenę celującą)obejmuje opanowanie wymagań 

dopełniających oraz posiadanie wiadomości wykraczających poza program nauczania. 

W kategorii zachowań i postaw uczeń  spełnia co najmniej 3 z 6 kryteriów na ocenę celującą, tzn. 

− wnosi twórczy wkład w wykonanie zadań przydzielonych grupie 

− prezentuje wyniki pracy grupowej 

− korzysta z dodatkowych źródeł informacji (np. literatura popularnonaukowa, 

Internet, programy komputerowe, własne obserwacje) wnosząc twórczy wkład w 

przebieg zajęć 

− bierze aktywny udział w życiu parafii  

− odnosi sukcesy w konkursach religijnych 

• Angażuje się w prace pozalekcyjne (np. gazetki religijne, montaże sceniczne, pomoce katechetyczne, 

czytania na Mszy Św. itp.). 

• Jego pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi żadnych zastrzeżeń. 

• Inne osiągnięcia indywidualne ucznia promujące ocenę celującą. 

− uzyskał średnią ważoną minimum 5,30? 

 

Szczegółowe wymagania dostępne u nauczyciela religii. 

 

Przy pracach pisemnych stosuje się procentowe obliczanie punktów z przypisanymi ocenami:  

 

 

                                       0%  - 33 %  - niedostateczny 

                                      34% - 50 % - dopuszczający 

                                      51% - 70%  - dostateczny 

                                      71% - 89 % - dobry 

                                      90% - 98 % - bardzo dobry 

      99% - celujący -  

                                          100%       - celujący 

 

 

 

Ocena śródroczna i końcoworoczna nie jest średnią arytmetyczną uzyskanych przez ucznia w ocen 

cząstkowych. Uwzględnia ona „wagę” otrzymanych przez uczniów wyników według poniższych 

kryteriów  

 

Podstawą wystawienia oceny klasyfikacyjnej jest średnia ważona. Średnia ważona jest ilorazem sumy 

ocen mnożonych przez  wagę”. 

                                     SUMA OCEN 

Ocena klasyfikacyjna = ------------------------------------------------------------------------- 

SUMA WAG 

 

 

FORMY AKTYWNOŚCI WAGA 

Testy kompetencji, laureaci, finaliści - konkursów, turniejów. 6 
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Testy, sprawdziany, udział w konkursach przedmiotowych, aktywny udział w życiu parafii 6 

Projekty edukacyjne. 4-5 

Zeszyty przedmiotowe, zeszyty ćwiczeń, kartkówki, odpowiedzi ustne. 4-5 

Praca na lekcji: samodzielna, w grupach, aktywność, praca na zajęciach  pozalekcyjnych. 2-3 

Praca domowa 1-3 

Przygotowanie do lekcji. 1 

 

Przy  zapisie ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „- przyporządkowując im 

odpowiednie wartości według skali:  

Ocena 6 5+ 5 5- 4+ 4 4- 3+ 3 3- 2+ 2 2- 1+ 1 

wartość 6 5,5 5 4,75 4,5 4 3,75 3,5 3 2,75 2,5 2 1,75 1,5 1 

 

W przypadku, gdy uczeń uzyska na semestr lub koniec roku średnią ważoną wyższą od liczby całkowitej o 

0,75 zaokrąglamy ocenę w górę. 

 

VII. OCENIANIE UCZNIÓW Z OPINIAMI LUB ORZECZENIAMI PPP 

 

1. Dostosowuje się wymagania w stosunku do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

mającego opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu 

się bądź posiadającego orzeczenie o kształceniu specjalnym., zgodnie z zaleceniami w wyżej 

wymienionych dokumentach. 

 

2. W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję zastosowane zostaną zasady 

wzmacniania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy i doceniania 

małych sukcesów. 

 

VIII. INNE POSTANOWIENIA 

 

1. Każda ocena jest jawna i wystawiana według ustalonych kryteriów. 

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzoną i ocenioną 

            pisemną pracę kontrolną, nauczyciel przekazuje uczniowi a następnie wysyła informację do 

            rodziców za pośrednictwem dziennika elektronicznego – wpisuje daną ocenę.  

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 

4. Uczeń ma prawo być nieprzygotowanym do lekcji (nie umie, brak zadania domowego, brak 

zeszytu, brak podręcznika)  bez podania przyczyny dwa razy w semestrze ( o ile zgłosi ten fakt na 

początku  lekcji, to nie ponosi żadnych konsekwencji (oprócz znaku „kropki”, która informuje 

nauczyciela o wykorzystanej przez ucznia szansie). Nie dotyczy to jednak lekcji, na których 

nauczyciel zaplanował sprawdzian lub kartkówkę. 

5. W przypadku wystąpienia poważnych przyczyn losowych, które przeszkodziły w przygotowaniu 

się ucznia do lekcji, również nie ponosi on żadnych konsekwencji, jeżeli są one potwierdzone 

pisemnie lub ustnie przez rodzica (opiekuna) przed lekcją. 

6. Nie ocenia się ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej po dłuższej nieobecności  

w szkole (min. tydzień). Uczeń ma prawo do konsultacji i pomocy nauczyciela oraz ma obowiązek 

uzupełnienia wiedzy w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 
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7. Za odmowę pracy na lekcji (nie wykonywanie poleceń nauczyciela), uczeń może otrzymać uwagę 

informacyjną lub negatywną. 

8. Za udział w konkursach uczeń może otrzymać ocenę cząstkową celującą. 

7. Jeżeli  w czasie nieobecności ucznia odbywało się ważne zaliczenie (sprawdzian, test lub inne 

wcześniej zapowiedziane formy sprawdzania wiedzy), uczeń zobowiązany jest do ustalenia z 

nauczycielem dogodnego terminu na wywiązanie się z danego zadania. Jeżeli uczeń nie stawi się w 

wyznaczonym czasie, to ustala się nowy termin. Gdy kolejny raz uczeń nie pojawi się w celu 

zaliczenia zadania, bez podania ważnego usprawiedliwienia, wówczas nauczyciel ma prawo wstawić 

w dzienniku skrót ”bz”, czyli brak zaliczenia o wadze 0, które nie podlega poprawie. Procedura ta 

obowiązuje od klasy VI do VIII. 

9. Podpis rodzica i ucznia pod PZO/KONTRAKTEM wklejonym do zeszytu oznacza zapoznanie się z 

dokumentem i jego akceptację. 

 

ZAŁĄCZNIKI 

 

KONTRAKT/WYMAGANIA NA POSZCZEGÓNE OCENY-WERSJA DLA UCZNIA DO 

ZESZYTU (w tym wersja dla ucznia z dostosowaniem wymagań) 
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Aneks do kryteriów oceniania z religii – nauczanie zdalne lub hybrydowe. 
 

Zdalna realizacja treści z podstawy programowej odbywać się będzie z wykorzystaniem narzędzi 

wskazanych przez nauczyciela. 

1. W czasie zdalnego nauczania uczeń może wykazać się swoją wiedzą poprzez:  

wykonanie zadań które dołączone są jako załączniki do wiadomości na LIBRUSIE/ platformie MS 

Teams, itp. 

2. Uczniowie wysyłają na podany przez nauczyciela email zdjęcia wykonanych zadań w zeszycie z 

poszczególnych tematów oraz zdjęcia notatek w zeszycie przedmiotowym.  

3. Nauczyciel może odpowiedzieć na maila, dając informację zwrotną uczniowi/rodzicowi, że 

otrzymał zadanie, pracę itp.  

4. Podczas zdalnego nauczania uczeń ma obowiązek wykonać w zeszycie notatki do lekcji, wskazane 

zadania domowe, wypełnić przygotowane przez nauczyciela karty pracy lub zestawy zadań 

umieszczone w Librusie, na platformie MS Teams itp.. Zadania te mogą być sprawdzane przez 

nauczyciela na bieżąco, w wyznaczanym terminie lub mogą być sprawdzone po powrocie do 

szkoły. 

5. Nauczyciel na każdej lekcji wyznacza termin na wykonanie podanych przez siebie prac i zadań. 

Przy dłuższej pracy ocena może być wystawiona od razu. Przy takiej pracy może by również 

wydłużony czas na dostarczenie pracy. 

6. Nauczyciel przedmiotu informuje o tym, które zadania należy sfotografować, nagrać, wykonać 

online na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu mobilnym.  

7. Nauczyciel przesyła uczniom temat oraz zagadnienia, na które uczniowie mają zwrócić uwagę. 

8. Uczeń może poprawić ocenę za „zdalne zadanie” po powrocie do szkoły. Gdyby kwarantanna się 

przedłużyła to do wskazanego terminu. 

9. Zadania mogą być oceniane w kategoriach: obowiązkowe i dla chętnych. 

10. Korzystanie przez ucznia z prac innych osób – plagiat, skutkuje oceną niedostateczną bez 

możliwości poprawy. 

11. Informacje na temat sprawdzianów umieszczane będą z wyprzedzeniem w Librusie. Określona 

zostanie dokładna data i godzina testu (oraz czas, jaki będzie przeznaczony na test np. 45 min) tak, 

aby uczniowie mogli dostosować potrzebę skorzystania z komputera do innych domowników. 

12. Uczeń, który nie weźmie udziału w teście sprawdzającym wiedzę zobowiązany jest do napisania 

testu w sposób i w terminie ustalonym przez nauczyciela. 

13. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen za zadnie w sposób i w terminie wskazanym przez 

nauczyciela. 

14. Bieżące prace nadsyłane przez uczniów są oceniane plusami lub minusami. 

15. Za odesłane w terminie zadanie uczeń otrzymuje "+" (jednak w przypadku dużej ilości błędów nie 

stawiamy plusa). 

16. Za brak odesłanej pracy uczeń otrzymuje "-". 

17. Jeśli uczeń odeśle pracę w terminie późniejszym (w ciągu kolejnego tygodnia)usuwamy minus, ale 

za tę pracę już nie otrzyma plusa. 

18. Za 3 zebrane "+"  uczeń otrzyma ocenę bardzo dobrą (nowa kategoria "praca zdalna" -waga oceny 

2). 

19. Jeśli uczeń dodatkowo wykona przynajmniej 2 zadania dodatkowe to zamiast bardzo dobrej 

otrzyma ocenę celującą (nowa kategoria "praca zdalna" -waga oceny 2). 

20. Za 3 zebrane "-"  uczeń otrzyma ocenę niedostateczną (kategoria "praca zdalna" – waga oceny 2). 
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21. W przypadku sprawdzianów testów lub innych obszerniejszych zadań stawiana jest ocena. 

22. Za testy i sprawdziany uczeń otrzyma ocenę nowej kategorii "sprawdzian zdalny -ocena wagi 5. 

23. Formy i częstotliwość oceniania uczniów klas I-VIII 

 

Religia –  co najmniej 3 oceny, w tym: 

- za prace ogólnie, 

- za aktywność, 

- za dodatkową pracę. 

 

 


