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Ocenę Celującą -6 

Otrzymuje uczeń, który: 

-Spełnia wymagania potrzebne do otrzymania oceny bardzo dobrej; 

 -Poszerza wiedzę oraz umiejętności  nauczania religii 

 w danej klasie i widać rezultaty tych starań; 

-bierze udział w konkursach o tematyce religijnej (wiedzy religijnej, muzyczne, 

  plastyczne o tematyce religijnej); 

-posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu zadań teoretycznych 

 lub praktycznych z programu nauczania danej klasy; 

-bierze udział w akcjach charytatywnych,  

-rozwija swoje zainteresowania biorąc udział w kołach religijnych, 

 godnie reprezentuje szkołę na uroczystościach szkolnych o charakterze religijnym. 

 
Ocenę Bardzo Dobrą- 5 

Otrzymuje uczeń, który: 

-Opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określonych programem 

  nauczania religii w danej klasie, zgodnie z jego możliwościami; 

1. Opanował pamięciowo modlitwy podane przez katechetę. 

2. Wypowiada się zdaniami na tematy biblijne. 

3. Potrafi sformułować myśl przewodnią tekstu biblijnego. 

4. Rozpoznaje obrazy wydarzeń biblijnych i nadaje im tytuł. 

5. Układa zdania o tematyce religijnej z  rozsypanki  wyrazowej. 

6. Samodzielnie uzupełnia podany tekst odpowiednio dobranymi wyrazami. 

7. Potrafi nazwać cechy zachowania i postawy ludzi. 

8. Wartościuje cechy zachowania i ludzkie postawy moralne. 

9. Słucha uważnie opowiadań biblijnych. 

10. Potrafi znaleźć związek życia codziennego z przekazem Biblii. 

11. Zna najważniejsze święta religijne. 

12. Zna znaczenie podstawowych gestów i postaw w liturgii Kościoła. 

13. Zna i stosuje formy grzecznościowe. 

14. Systematycznie i dbale prowadzi zeszyt. 

 
Ocenę Dobrą-4 

Otrzymuje uczeń, który: 

-  Ma niewielkie braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności potrzebnych 

   do otrzymania oceny bardzo dobrej z religii; 

-   Systematycznie prowadzi zeszyt; 

- Potrafi wykonać samodzielnie nieskomplikowane zadania teoretyczne 

   i praktyczne. 

 
 



 
Ocenę Dostateczną-3: 

 
Otrzymuje uczeń, który: 

- Opanował wiadomości i umiejętności z religii na poziomie minimum programowego; 

- Zadania praktyczne i teoretyczne wykonuje z pomocą nauczyciela; 

-  Prowadzi zeszyt przedmiotowy; 

 
Ocenę Dopuszczającą-2: 

 
 Otrzymuje uczeń, który: 

    - Ma braki w opanowaniu minimum programowego, ale braki te nie przekreślają 

       możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z przedmiotu religii 

       w ciągu dalszej nauki; 

     - Rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności; 

     - Ma braki w prowadzeniu zeszytu przedmiotowego. 

 
  Ocenę Niedostateczną -1: 

 
  Otrzymuje uczeń, który: 

    -   Nie opanował wiadomości i umiejętności określonych minimum programowym 

        z nauczania religii w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach 

        uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy; 

     - Nie jest w stanie rozwiązywać zadań o niewielkim, elementarnym stopniu trudności; 

     - Ma bardzo duże braki w prowadzeniu zeszytu przedmiotowego. 

 

Formy aktywności ucznia podlegające ocenie: 

 

1. Odpowiedzi ustne. 

2. Opanowanie pamięciowe modlitw i formuł religijnych. 

3. Aktywność na lekcji  

4. Przygotowanie do lekcji: zeszyt, podręcznik 

              ( brak tychże oceniany jest minusem, w przypadku 3 minusów uczeń otrzymuje     

                ocenę niedostateczną) 

5. Test (sprawdzian) –zapowiedziany , kartkówka- może być niezapowiedziana 

( Dotyczy klas III) 

6. Uczeń zobowiązany jest uzupełniać braki wiedzy i braki w zapisach katechez 

spowodowane nieobecnością na zajęciach. 
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