Zasady oceniania i pracy na lekcjach religii
klasa 5
1. Na lekcjach będziemy korzystać z podręcznika "Spotkania uBOGAcające"
wyd. Jedność. Konieczne jest też Pismo św. Podpisane książki proszę zostawić w klasie.
2. Na lekcji należy mieć także zeszyt. Należy go uzupełniać systematycznie, wklejać kserówki
rozdawane podczas lekcji. Dobrze prowadzony zeszyt przyda się podczas kartkówek
"zeszytówek".
3. Na lekcjach często będziemy pracować w grupach, czasami na ocenę wagi 1. Możesz też
spodziewać się pytań z ostatnich 2 lekcji.
4. Dwa razy w semestrze będą sprawdziany (ocena wagi 2), częściej zaś kartkówki, przeważnie
zapowiedziane (ocena wagi 2). Sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia są udostępniane
uczniom na lekcji i jego rodzicom (podczas dnia otwartego).
5. Za przygotowanie do lekcji, udział w lekcji lub za kartkówkę sprawdzającą z pracy na lekcji
można dostać + lub -. Za pięć +/- to ocena bardzo dobra (+)lub niedostateczna(-), wagi 1.
6. Plusy można zdobyć również za aktywność poza lekcyjną np. za aktywny udział w Mszy św.
7. Dwa razy w semestrze można zgłosić nieprzygotowanie, za kolejne będzie ocena niedostateczna
wagi 1. Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianej kartkówki, sprawdzianu czy prezentacji lub
innej pracy, którą należało przygotować na konkretną lekcję, zapowiedzianą wcześniej.
8. Można wykonywać zadania – prace dodatkowe z religii według podanych przeze mnie
tematów lub po uzgodnieniu wykonać pracę według własnego pomysłu.
Ocena wagi 2 jest liczona do średniej.
9. Przy wystawianiu oceny semestralnej lub końcoworocznej biorę pod uwagę: wiedzę i
umiejętności - średnią ocen ucznia, aktywność na lekcji, systematyczność – prowadzenie zeszytu,
współpracę z innymi uczniami na lekcjach, pracę pozalekcyjną.
10. W przypadku, gdy uczeń chce zdobyć ocenę roczną wyższą niż przewidywana, może po
rozmowie ze mną poprawić wybrane prace (kartkówki, sprawdziany) wykonywane w trakcie roku
szkolnego, wykonać pracę dodatkową, zgłosić się do odpowiedzi ustnej lub przygotować
prezentację na lekcję.
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Zasady oceniania i pracy na lekcjach religii
klasa 4
1. Na lekcjach będziemy korzystać z podręcznika "Miejsca pełne BOGActw"
wyd. Jedność oraz Pisma św. Podpisane książki proszę zostawić w segregatorze, w klasie.
2. Na lekcji należy mieć także zeszyt. Należy go uzupełniać systematycznie, wklejać kserówki
rozdawane podczas lekcji. Dobrze prowadzony zeszyt przyda się podczas kartkówek "zeszytówek".
3. Na lekcjach często będziemy pracować w grupach, czasami na ocenę wagi 1. Możesz też
spodziewać się pytań z ostatnich 2 lekcji.
4. Dwa razy w semestrze będą sprawdziany (waga 2), częściej zaś kartkówki, przeważnie
zapowiedziane (waga 2). Sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia są udostępniane uczniom na
lekcji i jego rodzicom (podczas dnia otwartego).
5. Za przygotowanie do lekcji, udział w lekcji lub za kartkówkę sprawdzającą z pracy na lekcji
można dostać + lub -. Za pięć +/- to ocena bardzo dobra (+)lub niedostateczna(-), wagi 1.
6. Plusy można zdobyć również za aktywność poza lekcyjną np. za aktywny udział w Mszy św.
7. Dwa razy w semestrze można zgłosić nieprzygotowanie, za kolejne będzie ocena niedostateczna
-wagi 1. Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianej kartkówki lub prezentacji lub innej pracy,
którą należało przygotować na konkretną, zapowiedzianą lekcję.
8. Można wykonywać zadania – prace dodatkowe z religii według podanych przeze mnie
tematów lub po uzgodnieniu wykonać pracę według własnego pomysłu.
Ocena wagi 2 jest liczona do średniej.
9. Przy wystawianiu oceny semestralnej lub końcoworocznej biorę pod uwagę: wiedzę i
umiejętności - średnią ocen ucznia, aktywność na lekcji, systematyczność- prowadzenie zeszytu,
współpracę z innymi uczniami na lekcjach, pracę pozalekcyjną.
10. W przypadku, gdy uczeń chce zdobyć ocenę roczną wyższą niż przewidywana, może po
rozmowie ze mną poprawić wybrane prace (kartkówki, sprawdziany) wykonywane w trakcie roku
szkolnego, wykonać pracę dodatkową, zgłosić się do odpowiedzi ustnej lub przygotować
prezentację na lekcję.
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