KRYTERIUM OCEN Z RELIGII DLA KLAS I –III
CELUJĄCA
Uczeń zdobył wiedzę i umiejętności w stopniu celującym.
 Prowadzi starannie i systematycznie zeszyt oraz karty pracy.














Zdobyte wiadomości potrafi zastosować wzorcowo w danym środowisku przez
przykład postawy miłości do Boga i bliźniego.
Wyróżnia się aktywnością w grupie klasowej.
Uczestniczy w nabożeństwach Roku Liturgicznego (różaniec, Roraty, droga
krzyżowa, gorzkie żale, majowe, czerwcowe).
Celująco zna modlitwy i wskazany na danym poziomie nauczania mały katechizm,
który zdał w podanym terminie.
Utrwala celująco wiadomości zdobyte na lekcji przez terminowe wykonywanie zadań
domowych lub zadań dla chętnych.

BARDZO DOBRA
Uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w stopniu bardzo dobrym.
Posiada uzupełniony zeszyt i karty pracy.
Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, przejawia postawę miłości do
Boga ( życie sakramentalne, modlitwa, przeżywanie wydarzeń Roku Liturgicznego) i
bliźniego (okazywana życzliwość, pomoc, współczucie, zatroskanie o innych).
Wyróżnia się aktywnością w grupie klasowej.
Bardzo dobrze zna modlitwy i wskazany na danym poziomie nauczania mały
katechizm.
Zadania domowe wykonuje i oddaje w ustalonym wspólnie z nauczycielem terminie.







DOBRA
Uczeń opanowuje wiadomości i dysponuje dobrą umiejętnością zastosowania
zdobytej wiedzy.
Zeszyt i karty pracy prowadzi starannie lecz niesystematycznie.
Przejawia aktywność na katechezie.
Uzyskuje dobre wyniki podczas prowadzonych zajęć, ale jest niesystematyczny.
Dobrze zna modlitwy i mały katechizm, ale wybiórczo.
Zadania domowe wykonuje merytorycznie dobrze, ale oddaje po terminie.







DOSTATECZNA
Uczeń dysponuje przeciętną wiedzą.
Prowadzi zeszyt niedbale.
Wykazuje się niewielka aktywnością.
Nie zna podstawowych modlitw i małego katechizmu.
Wykonuje zadania domowe wybiórczo.









DOPUSZCZAJĄCA
Uczeń posiada minimalną wiedzę.
Prowadzi mniej lub bardziej rzetelnie zeszyt oraz karty pracy.
Nie zna podstawowych modlitw i małego katechizmu.
Nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem
Nie wykonuje zadań domowych ani żadnych zadań dodatkowych

NIEDOSTATECZNA
➢ Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.
➢ Odmawia wszelkiej współpracy.
➢ Ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary.
Przedstawione kryterium ocen jest dostosowane do poszczególnych poziomów klas szkoły
podstawowej. Uczniowie te kryteria spełniają realizując podstawę programową wynikającą z
treści katechez zawartych w podręczniku Wydawnictwa Świętego Wojciecha :
klasa I ,, Pan Bóg jest naszym Ojcem” ks. Paweł Płaczek
klasa II ,,Chcemy poznać Pana Jezusa” ks. Paweł Płaczek
klasa III ,,Jezusowa wspólnota serc” ks. Jan Szpet, Danuta Jackowiak
Uczniowie otrzymują oceny za:
- opanowanie materiału z bieżących lekcji ( sprawdzane przez odpowiedzi ustne, aktywność
na lekcjach, prace w kartach pracy, praca w grupach, piosenki religijne);
- utrwalanie podstawowych modlitw i małego katechizmu,
- pisemne formy sprawdzające w klasach 2-3 (kartkówki – uzupełnianie tekstu, krótkie testy,
kilku zdaniowe odpowiedzi pisemne)
- w przypadku zdalnej nauki uczeń ma obowiązek terminowo odsyłać prace, które będą
formą sprawdzającą poznawane treści

KRYTERIUM OCEN Z RELIGII DLA KLAS IV - VIII






























CELUJĄCA
Uczeń zdobył wiedzę i umiejętności w stopniu celującym.
Potrafi zastosować poznane treści we własnym życiu a przez właściwą postawę jest
wiernym świadkiem wiary.
Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia.
Wyróżnia się aktywnością w grupie rówieśniczej.
Aktywnie uczestniczy w życiu parafii oraz w nabożeństwach Roku Liturgicznego
(różaniec, Roraty, droga krzyżowa, gorzkie żale, majowe, czerwcowe).
Bierze udział w konkursach i olimpiadach wiedzy religijnej.
Starannie i systematycznie prowadzi zeszyt.
Celująco zna modlitwy i wskazany na danym poziomie nauczania mały katechizm,
który zdał w podanym terminie.
Utrwala celująco wiadomości zdobyte na lekcji przez terminowe wykonywanie zadań
domowych lub zadań dla chętnych.
BARDZO DOBRA
Uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w stopniu bardzo dobrym.
Swoją postawą okazuje miłość do Boga i bliźniego.
Wykazuje inicjatywę do pracy przez aktywność na lekcjach.
Systematycznie wykonuje prace domowe w podanym terminie.
Uczestniczy w nabożeństwach Roku Liturgicznego (różaniec, Roraty, droga
krzyżowa, gorzkie żale, majowe, czerwcowe).
Wykazuje się znajomością modlitw i wskazanego na danym poziomie nauczania
małego katechizmu w podanym terminie.
Starannie i systematycznie prowadzi zeszyt.
DOBRA
Uczeń opanowuje wiadomości i dysponuje dobrą umiejętnością zastosowania
zdobytej wiedzy.
Notatki wykonuje starannie lecz niesystematycznie.
Przez aktywność na katechezie uzyskuje dobre wyniki podczas prowadzonych zajęć,
ale jest niesystematyczny.
Dobrze zna modlitwy i mały katechizm, ale wybiórczo.
Zadania domowe wykonuje merytorycznie dobrze, ale oddaje po terminie.
DOSTATECZNA
Uczeń dysponuje przeciętną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego
programem.
Prowadzi zeszyt niesystematycznie i niedbale.
Wykazuje się niewielka aktywnością.
Nie zna podstawowych modlitw i małego katechizmu.

 Wykonuje zadania domowe wybiórczo i nieterminowo.







DOPUSZCZAJĄCA
Uczeń posiada minimalną wiedzę.
Nie prowadzi zeszytu.
Nie zna podstawowych modlitw i małego katechizmu.
Nie wykazuje zainteresowania przedmiotem.
Nie wykonuje zadań domowych ani żadnych zadań dodatkowych.
NIEDOSTATECZNA

➢ Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.
➢ Odmawia wszelkiej współpracy.
 Ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary.

Przedstawione kryterium ocen jest dostosowane do poszczególnych poziomów klas szkoły
podstawowej. Uczniowie te kryteria spełniają realizując podstawę programową wynikającą z
treści katechez zawartych w podręczniku Wydawnictwa Świętego Wojciecha :
klasa IV ,, Jestem chrześcijaninem” ks. Jan Szpet, Danuta Jackowiak
klasa V ,, Bóg szuka człowieka” ks. Paweł Płaczek
klasa VI ,, Jezus nas zbawia” ks. Paweł Płaczek
klasa VII ,, Spotkanie ze Słowem” ks. Jan Szpet, Danuta Jackowiak”
klasa VIII ,, Aby nie ustać w drodze” ks. Jan Szpet, Danuta Jackowiak
Uczniowie otrzymują oceny za:
- opanowanie materiału z bieżących lekcji ( sprawdzane przez odpowiedzi ustne, aktywność
na lekcjach, pracę w grupach, piosenki religijne).
- utrwalanie podstawowych modlitw i małego katechizmu.
- pisemne formy sprawdzające ( niezapowiedziane kartkówki z 3 ostatnich lekcji,
zapowiedziane kartkówki z 5 ostatnich lekcji i sprawdziany z działu, zadania domowe).
- w przypadku zdalnej nauki uczeń ma obowiązek terminowo odsyłać prace, które będą
formą sprawdzającą poznawane treści
- uczeń ma prawo uzupełnić brakujące zadania (pisemne i ustne), ale ocena po przekroczeniu
podanego terminu jest obniżona o jeden stopień.
- aktywność na lekcjach.
- udział w szkolnych i pozaszkolnych konkursach wiedzy religijnej.
- angażowanie się w życie parafii i uczestniczenie w nabożeństwach Roku Liturgicznego.

