Przedmiotowy System Oceniania z religii
Gimnazjum
I. FORMY OCENIANIA UCZNIA
1. Odpowiedzi ustne:
Uczeń otrzymuje oceny za odpowiedź z lekcji bieżących i małego katechizmu - waga oceny 1
Kryteria ocen: zasób wiadomości, wypowiedź płynna, prawidłowe posługiwanie się językiem
przedmiotu.
2. Odpowiedzi pisemne oceniane są wg skali procentowo – punktowej:
a) kartkówka – dotyczy maksymalnie trzech ostatnich tematów, nie musi być zapowiadana, czas
trwania 15 minut -waga oceny 2
b) sprawdzian – obejmuje materiał jednego działu, zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem i
potwierdzony wpisem do dziennika, poprzedzony lekcją powtórzeniową, czas trwania do 45 minutwaga oceny3
c) test – zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem, może być typu: otwartego, wyboru,
zamkniętego, problemowego, zadaniowego, czas trwania do 90min. (waga – 3)
3. Praca na lekcji - uczeń może uzyskać ocenę cząstkową- waga oceny 1
a) praca w grupie – ocenie podlegają: organizacja pracy, zaangażowanie całego zespołu, sposób
prezentacji: uporządkowana, płynna wypowiedź i zrozumiała dla słuchaczy.
b) praca samodzielna – efektywne rozwiązywanie problemów, praca z tekstem źródłowym, płynna
wypowiedź, ćwiczenia, notatki.
4. Zadania domowe -waga oceny 1
Kryteria ocen: estetyka pracy, praca samodzielna, poprawna merytorycznie.
5. Zeszyt uczniowski – estetyka, uzupełnione lekcje i zadania - waga oceny 1
6. Uczeń może uzyskać ocenę cząstkową za osiągnięcia w konkursach przedmiotowych:
a) ocenę celującą za zajęcie I -III miejsca w konkursie szkolnym - waga oceny 3
b) ocenę celującą za zajęcie I-V miejsca, tytuł lub wyróżnienie w konkursie pozaszkolnym- waga
oceny 3
c) ocenę bardzo dobrą za otrzymanie wyróżnienia w konkursie na etapie szkolnym -waga oceny 2
7. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną i dopuszczającą z pracy pisemnej w terminie
2 tygodni od otrzymania oceny w formie określonej przez nauczyciela.
8. W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie wstawiamy w dzienniku symbol X, który
sygnalizuje konieczność uzupełnienia brakującej oceny w terminie do 14 dni od powrotu do szkoły.
9. Brak zadania domowego, zeszytu zostaje zapisane znakiem minus ( - ). Trzykrotne zaistnienie
takiej
sytuacji
zostanie
potraktowane
jako
uchylanie
się
od
obowiązków
i zostaje zamieniane są na ocenę niedostateczną - waga oceny 1
10. Aktywność na lekcjach ( tj. płynna, zgodna z tematem wypowiedź świadcząca o przemyśleniu i
znajomości materiału, kultura wypowiedzi) oraz wykonanie zadań dodatkowych zaznaczane są
znakami plus ( + ): sześć plusów zastępowane jest oceną celującą, pięć plusów zastępowane jest
oceną bardzo dobrą , cztery plusy oceną dobrą -waga oceny 1.
Za aktywność nie wystawia się ocen : dostatecznej, dopuszczającej i niedostatecznej,
II.

OCENA KLASYFIKACYJNA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA

Wystawianie oceny śródrocznej i rocznej dokonuje się zgodnie z WSO.

III. KRYTERIA OCEN:
Kryteria na poszczególne oceny bieżące, śródroczne i roczne określa WSO.

