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Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów z religii ewangelickiej 

A. Zasady oceniania zgodne z rozporządzeniami MEN  
 

Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii ewangelickiej w szkołach publicznych zostały opracowane na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 z późn. zm. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. z późn. zmn. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w 

publicznych przedszkolach i szkołach.  

Opracowanie to ma na celu wskazanie najważniejszych aspektów dotyczących oceniania na lekcjach religii i 

ułatwienie katechetom przygotowania wymagań edukacyjnych i kryteriów oceniania zgodnych z dokumentem 

obowiązującym w każdej szkole, jakim jest Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO).  

 

I. Wstęp  

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 w sprawie oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych  

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w 

szkołach publicznych dla dzieci i młodzieży oraz słuchaczy w szkołach publicznych dla dorosłych, o których mowa w 

art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), zwanej dalej 

„ustawą – Prawo oświatowe”.  

 

II. Ocena z zajęć edukacyjnych  

1. § 2 Rozporządzenia MEN z dnia 3 sierpnia 2017 w sprawie oceniania,…  

Wymagania edukacyjne, o których mowa w art. 44b ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”, dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych ucznia.  

2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne z religii.  

3. Ocenianiu nie podlegają praktyki religijne.  

4. § 8. Rozporządzenia MEN z dnia 3 sierpnia 2017 w sprawie oceniania,…  

Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w art. 44i ust. 1 pkt 2 i ust. 4 

ustawy o systemie oświaty, uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w 

stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia, o których mowa w art. 44b ust. 3 ustawy o systemie oświaty, 

dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem 

trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.  

5. § 12.Rozporządzenia MEN z dnia 3 sierpnia 2017 w sprawie oceniania,…  

Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi 

informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, 

co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.  

6. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w 

opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z 

podstawy programowej nauczania religii ewangelickiej oraz programu nauczania zatwierdzonego przez Synod 

Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.  

7. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach szkolnego systemu oceniania, które 

ma na celu:  

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;  

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;  

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;  

4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, 

zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;  

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

8. Na lekcjach religii przedmiotowy system oceniania obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych  

i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych; 
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2) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, według skali oraz w formach przyjętych w danej 

szkole; 

3) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych, według skali ocen przyjętej w statucie szkoły; 

4) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen 

klasyfikacyjnych według szkolnego systemu oceniania SSO; 

5) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach  

i trudnościach ucznia w nauce. 

9. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły, z uwzględnieniem przepisów 

rozporządzenia. 

10. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii oraz na ustaleniu, 

według skali określonej w statucie szkoły, rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. 

11. Nauczyciel religii uczący w punkcie katechetycznym jest zobowiązany przed klasyfikacyjnym zebraniem 

rady pedagogicznej dostarczyć do szkoły ucznia zaświadczenie z oceną z religii na oficjalnym druku 

kościelnym. 

12. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z religii ustalają nauczyciele prowadzący te zajęcia. Roczna ocena 

klasyfikacyjna z religii nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

13. § 18. Rozporządzenia MEN z dnia 3 sierpnia 2017 w sprawie oceniania,… 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej 

bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej 

z wyróżnieniem. 

2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której 

mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

14. § 10. Rozporządzenia MEN z dnia 3 sierpnia 2017 w sprawie oceniania,… 

W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana 

15. Uczeń może nie być klasyfikowany z religii, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej 

(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na religii przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. Uczeń nieklasyfikowany z powodu 

usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 

16. Laureaci i finaliści konkursów biblijnych lub kościelnych o zasięgu ogólnopolskim lub wojewódzkim 

(diecezjalnym) otrzymują z religii celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. 

 

IV. Ocena z zachowania 

§ 11 Rozporządzenia MEN z dnia 3 sierpnia 2017 w sprawie oceniania,… 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się 

według następującej skali: 

1) wzorowe; 2) bardzo dobre; 3) dobre; 4) poprawne; 5) nieodpowiednie; 6) naganne. 

3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne 

dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 
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V. Obowiązki nauczyciela 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych 

opiekunów) o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych 

(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania; 

2) różnych sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z religii. 

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

3. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub 

specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii oraz – na ustaleniu 

według skali określonej w statucie szkoły – rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. 

5. Nauczyciel religii uczący w punkcie katechetycznym jest zobowiązany przed klasyfikacyjnym zebraniem rady 

pedagogicznej dostarczyć do szkoły ucznia zaświadczenie z oceną z religii na oficjalnym druku kościelnym. 

6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z religii ustalają nauczyciele prowadzący te zajęcia. Roczna ocena 

klasyfikacyjna z religii nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

 

Nauczanie religii w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. z późn. zmn. 

w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (ostatnia zmiana 

z 7 czerwca 2017 r.) 

1. Naukę religii w przedszkolach i szkołach organizuje się w ramach planu zajęć na życzenie rodziców lub 

pełnoletniego ucznia. 

2. Życzenie wyraża się w formie pisemnego oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku 

szkolnym, może natomiast zostać zmienione. 

3. Rezygnację z uczestniczenia w nauce religii składają rodzice (prawni opiekunowie) lub – w przypadku 

ucznia pełnoletniego – on sam, u dyrektora szkoły. 

4. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z religii na podstawie zmiany oświadczenia, uczniowi nie ustala się 

odpowiednio ocen śródrocznych i rocznych, a w dokumentacji przebiegu nauczania nie dokonuje się żadnych 

wpisów. 

5. W przypadku złożenia oświadczenia, w klasie programowo wyższej, uczeń jest objęty nauką religii. 

6. Uczeń, który nie uzyskał oceny rocznej z religii lub uzyskał roczną ocenę niedostateczną powinien uzupełnić 

braki w następnym roku szkolnym, w formach i terminie ustalonych przez nauczyciela religii. 

7. Ocena z religii umieszczona jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie ze sprawowania. 

8. Uczniowie korzystający z nauki religii w międzyszkolnym lub pozaszkolnym punkcie katechetycznym 

otrzymują ocenę z religii na świadectwie wydanym przez szkołę do której uczęszczają, na podstawie 

zaświadczenia katechety. 

9. Katecheta wypisuje zaświadczenie zgodnie z przyjętymi oficjalnymi drukami kościelnymi. 

10. Dodatkowo katecheta wystawia uczniom świadectwo nauczania religii na druku kościelnym. 

Organizacja rekolekcji według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. z późn. 

zmn. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (ostatnia 

zmiana z 7 czerwca 2017 r.) 

& 10. 1. Uczniowie uczęszczający na naukę religii mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych e celu odbycia 

trzydniowych rekolekcji wielkopostnych, jeżeli rekolekcje te stanowią praktykę danego kościoła (…). W czasie 

trwania rekolekcji szkoła nie jest zwolniona z realizowania funkcji opiekuńczej i wychowawczej. 

2. przepis stosuje się do rekolekcji organizowanych w innym terminie. 

3. O terminie rekolekcji dyrektor szkoły powinien być powiadomiony przez organizujących rekolekcje na co najmniej 

miesiąc przed terminem rozpoczęcia rekolekcji. 

4. Jeżeli na terenie szkoły jest prowadzona nauka religii więcej niż jednego kościoła (…) powinny one dążyć do 

ustalenia wspólnego terminu rekolekcji. 

5. Szczegółowe zasady dotyczące rekolekcji, jak również inny termin rekolekcji, są przedmiotem odrębnych ustaleń 

między organizującymi rekolekcje a szkołą. 
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B.  Propozycje kryteriów oceniania i metod sprawdzania wiadomości 

 

Ocena dopuszczająca - wymagania konieczne 
Uczeń:  

– Opanował konieczne pojęcia religijne. 

– Posiada luźno zestawiony poziom wiadomości programowych. 

– W zakresie wiadomości i umiejętności opanował treści najłatwiejsze, najczęściej stosowane, stanowiące podstawę   

   do dalszej edukacji. 

– Wykazuje choćby minimalne zainteresowanie przedmiotem i gotowość współpracy z nauczycielem i w grupie. 

– Nie potrafi stosować wiedzy, nawet przy pomocy nauczyciela. 

– Prowadzi zeszyt. 

– Posiada problemy ze znajomością historii biblijnych i prawd wiary. 

– Wykazuje poprawny stosunek do religii. 

 

Ocena dostateczna - wymagania podstawowe 
Uczeń: 

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

– Prezentuje podstawowe treści materiału programowego z religii. 

– Wykazuje się wiadomościami podstawowymi, połączonymi związkami logicznymi. 

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

– Wykazuje się podstawową znajomością historii biblijnych i prawd wiary. 

– W zeszycie ucznia sporadyczne braki notatek, prac domowych. 

– Prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem. 

 

Ocena dobra  - wymagania rozszerzające 
Uczeń: 

– Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej. 

– Opanował materiał programowy z religii. 

– Poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska inspirowane przez nauczyciela. 

– Stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych inspirowanych przez nauczyciela. 

– Wykazuje się dobrą znajomością historii biblijnych i prawd wiary. 

– W zeszycie posiada 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. 

– Włącza się w przeżycia i dynamikę roku kościelnego. 

– Wykazuje się dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości. 

– Postawa ucznia nie budzi wątpliwości. 

– Stara się być aktywnym podczas lekcji. 

 

Ocena bardzo dobra - wymagania dopełniające 
Uczeń: 

– 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. 

– Właściwie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska bez ingerencji nauczyciela. 

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

– Posiada pełną znajomość historii biblijnych i prawd wiary; uczestniczy w konkursach wiedzy biblijnej. 

– Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe. 

– Aktywnie uczestniczy w lekcjach religii. 

– Postępuje bez żadnych zastrzeżeń. 

– Jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem. 

– Chętnie i systematycznie uczestniczy w życiu parafii. 

– Odpowiedzialnie włącza się w dynamikę i przeżycia roku kościelnego. 

– Stara się być świadkiem wyznawanej wiary. 
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Ocena celująca –w wysokim stopniu opanowanie wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania. 
(Nauczyciel może oczekiwać od ucznia spełnienia wymagań wynikających z realizowanego przez niego programu,  

ale także wiedzy wykraczającej poza ten program, jeżeli uczeń wykazuje zainteresowanie poszerzaniem wiedzy  

i wówczas można go za to nagrodzić dodatkowo.)  

Uczeń: 

– Spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej. 

– Prezentuje wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ. 

– Samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych. 

– Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi, swobodą w posługiwaniu się terminologią przedmiotową i inną. 

– Angażuje się w prace pozalekcyjne, np. gazetki religijne, montaże sceniczne, pomoce katechetyczne itp. 

– Uczestniczy i odnosi sukcesy w kolejnych etapach  konkursów wiedzy biblijnej. 

– Jego pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi żadnych zastrzeżeń – jest  

   wzorowo przygotowany do lekcji, wzorowo prowadzi zeszyt, odrabia zadania, w minimalnym stopniu zgłasza  

   nieprzygotowanie. 

– Poznane prawdy wiary stosuje w życiu. 

 

 

Ocena z religii nie dotyczy wyłącznie sprawdzenia wiadomości, lecz także wartościowania umiejętności, postaw, 

zdolności twórczych, rozwoju zainteresowań, motywacji uczenia się, a głównie kształtowania cech charakteru, 

woli, odpowiedzialności za swoje czyny, dokładności, wytrwałości, pracowitości i kultury osobistej. Warto 

również zwrócić uwagę na zaangażowanie w życie religijne z wykorzystaniem poznanych wiadomości i 

umiejętności. 

 

Ocenie podlegają: 

1.  Pisemne prace kontrolne – kilka razy w ciągu roku, w zależności od omówionych treści programowych, 

obejmujące więcej niż trzy jednostki lekcyjne, zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, 

sprawdzane przez nauczyciela w terminie do dwóch tygodni. 

2.  Kartkówki – zakres ich materiału powinien obejmować nie więcej niż trzy jednostki lekcyjne lub materiał 

podstawowy. Nie muszą być zapowiadane przez nauczyciela. Pisemne prace kontrolne są do wglądu uczniów oraz do 

wglądu rodziców, gdy zgłoszą taką potrzebę. 

3.  Odpowiedzi ustne z zakresu trzech ostatnich lekcji. 

4.  Wypowiedzi w trakcie lekcji, podczas dyskusji, powtórzenia oraz praca w grupie itp. 

5.  Praca domowa: krótkoterminowa i długoterminowa, kontrolowana na bieżąco. 

6.  Ocena ze znajomości podstawowych prawd wiary zdobywana podczas odpowiedzi ustnej lub pisemnej. 

7.  Zeszyt: sprawdzany podczas odpowiedzi i według decyzji nauczyciela. Jeden raz w semestrze kompleksowa ocena 

zeszytu. 

8.  Pilność, systematyczność, postawy, umiejętności. 

9.  Przygotowanie do poszczególnych tematów. 

10. Korzystanie z Pisma Świętego, podręcznika i innych materiałów katechetycznych. 

11.Zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości szkolnych o charakterze religijnym, 

zaangażowanie w przygotowanie gazetek szkolnych, udział w konkursach biblijnych. 

12. Inne możliwości stwarzające podstawę oceniania, np.: scenki, prezentacje, wystawy itp. 

 

Poprawianie oceny: 

Promuje się systematyczne ocenianie w ciągu semestrów połączone z możliwością poprawiania: 

1. Prace pisemne – do dwóch tygodni w wyznaczonym przez nauczyciela terminie. 

2. Odpowiedzi ustne – poprawa według wspólnie ustalonego terminu w ciągu dwóch tygodni. 

3. Prace domowe krótkoterminowe nie podlegają poprawie. 

4. Zeszyt oceniany jest na bieżąco i wcześniej wystawione oceny nie ulegają poprawie. 

 

W wyjątkowych uzasadnionych sytuacjach poprawianie może odbywać się bezpośrednio przed wystawianiem oceny 

semestralnej lub końcoworocznej. Przeprowadza się je według ustaleń osób zainteresowanych w terminie i z zakresu 

wskazanego przez nauczyciela religii z zastosowaniem formy pisemnej lub ustnej. Nauczyciel ma prawo nie dopuścić 

wyżej wymienionych uczniów do poprawy, jeżeli dezorganizują oni proces oceny osiągnięć przez absencję, ucieczki z 

lekcji, oszustwa itp. 
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Nieprzygotowanie do lekcji: 

Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podawania konkretnej przyczyny, w formie i ilości 

uzgodnionej na początku roku szkolnego (nie dotyczy prac klasowych i powtórzeń). Przez nieprzygotowanie do lekcji 

rozumie się: brak zeszytu i pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji. Uczeń 

zgłaszający brak zeszytu ma obowiązek pracować podczas lekcji notując na kartce lub w brudnopisie. 

 

 

 

Opracowała: 

diakon Ewa Below, doradca metodyczny religii ewangelickiej 

Bielsko-Biała, 27.08.2018 r. 


