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wymagania dotyczące poszczególnych ocen z uwzględnieniem wiedzy,

umiejętności i przejawów zastosowania ich w życiu

opracowane w oparciu o wytyczne Komisji Episkopatu Polski do Spraw Wychowania

OCENA CELUJĄCA

 Uczeń nie  tylko  spełnia  wymagania  na  ocenę  bardzo  dobrą,  ale  posiada  wiedzę
wykraczającą poza program katechezy

 wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej
 twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o własną formację religijną
 biegle  posługuje  się  zdobytymi  wiadomościami  w  rozwiązywaniu  problemów

teoretycznych i praktycznych, potrafi zastosować je we własnym życiu, służy radą
innym i jest świadkiem wiary

 wypowiada się logicznie i wyczerpująco na dany temat
 bierze  czynny udział  w przygotowaniu  liturgii  Mszy Świętej  i  innych  nabożeństw,

aktywnie uczestniczy w życiu małych grup formacyjnych (służba ołtarza, oaza lub
inne grupy parafialne)

 osiąga sukcesy w konkursach religijnych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia

OCENA BARDZO DOBRA

 Uczeń  opanował  pełny  zakres  wiedzy  i  umiejętności  określonych  programem
katechezy i sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami

 chętnie i regularnie uczestniczy w katechezie
 zachowuje  szacunek  dla  świętych  przedmiotów,  miejsc  i  znaków  religijnych,

szczególnie dla wspólnej modlitwy i lektury Pisma Świętego
 jest  zdyscyplinowany,  posiada uzupełniony  zeszyt,  potrafi  samodzielnie  objaśnić  i

powiązać  w całość  wiadomości  z  programu nauczania,  posiada biegłą  znajomość
„Małego katechizmu”, bierze czynny udział w katechezie

 chętnie uczestniczy w życiu parafii (liturgia, rekolekcje szkolne, msze szkolne itp. )
 przejawia postawę apostolską wyrażając na zewnątrz swoją wiarę



OCENA DOBRA

 uczeń  opanował  wiadomości  i  umiejętności,  które  pozwalają  na  rozumienie
większości relacji między elementami wiedzy religijnej

 posiada uzupełniony zeszyt, potrafi odpowiedzieć samodzielnie na wszystkie pytania
związane z tematem katechezy, posiada znajomość „Małego katechizmu”, przejawia
aktywność na zajęciach

 zna podstawowe modlitwy i prawdy wiary, rozumie je oraz umie wyjaśnić, czym jest
chrześcijaństwo w życiu codziennym

 dysponuje  dobrą  umiejętnością  zastosowania  zdobytych  wiadomości  i  potrafi
samodzielnie odpowiedzieć na wszystkie pytania związane z tematem katechezy

 zachowuje  szacunek  dla  świętych  przedmiotów,  miejsc  i  znaków  religijnych,
szczególnie dla wspólnej modlitwy i lektury Pisma Świętego

 uzyskuje stale dobre postępy podczas prowadzonych zajęć
 nie zaniedbuje uczestnictwa w katechezie, do której stara się być przygotowany
 uczestniczy w rekolekcjach szkolnych

OCENA DOSTATECZNA

 uczeń opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające dalsze zdobywanie wiedzy
 prowadzi notatki, wykonuje zadania i potrafi odtworzyć z pamięci wnioski z lekcji
 dysponuje  przeciętną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem, w

jego wiadomościach są luki
 nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem
 nieregularnie uczęszcza na katechezę
 wykonanie  zadań przez ucznia  budzi  zastrzeżenia,  np.  znikome zaangażowanie  w

wykonywane  ćwiczenia,  niedbałe  prowadzenie  notatek,  sporadyczne  utrudnianie
pracy innych uczniów

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

 zdobyte przez niego wiadomości są niewystarczające do uzyskania ogólnej wiedzy
religijnej

 zna najbardziej istotne z podstawowych modlitw i prawd wiary
 dysponuje  minimalną wiedzą w zakresie materiału  przewidzianego programem, w

jego wiadomościach są luki
 proste zadania o niewielkim stopniu trudności rozwiązuje przy pomocy katechety
 niechętnie bierze udział w katechezie i często ją opuszcza
 ma  lekceważący stosunek do przedmiotu

OCENA NIEDOSTATECZNA



 Uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, nie potrafi wykonać zadań o
elementarnym stopniu trudności

 odmawia wszelkiej współpracy
 ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary
 negatywnie wpływa na pracę całego zespołu katechetycznego

SZCZEGÓŁOWE ZASADY

 ocena z religii jest brana pod uwagę w obliczaniu średniej ocen ucznia i całej klasy
 obowiązkowo w każdym semestrze ocenie podlega:
 aktywność  ucznia,  czyli  jego  zaangażowanie  w  grupie  katechetycznej  i  wkład  w

zajęcia;
 prace pisemne (sprawdziany i kartkówki lub inne)
 praca  z  tekstem  biblijnym  i  lektura  wybranych  ksiąg  Nowego  Testamentu  (np.

zgodnie z kolejnymi edycjami Wojewódzkiego Konkursu Biblijnego);
 znajomość Małego Katechizmu;
 prace terminowe, w szczególności zadania domowe;
 systematyczność i jakość prowadzenia zeszytu przedmiotowego lub kart pracy;
 uczeń  ma  prawo  do  oceny  z  wypowiedzi  ustnej   prezentującej  jego  wiedzę  i

umiejętności;
 uczeń  może  zostać  oceniony  z  prac  terminowych  obowiązkowych  i

nadobowiązkowych lub z badania wyników nauczania, jeśli zostanie przeprowadzone;
 uczeń  ma  prawo  do  poprawy  bilansu  swoich  ocen  aktywną  postawą  na  lekcji  i

wykonaniem  prac  nadobowiązkowych  szczególnie  przydatnych  dla  klasy  w  ciągu
semestru;

 w  kwestiach  kontrowersyjnych  (w  przypadku  wypełnienia  części  wymagań  i
kompetencji  na  poszczególne  stopnie  odnośnie  wiedzy,  umiejętności  i  przejawów
zastosowania ich w życiu) decydujący wpływ na ocenę semestralną i roczną może
mieć  aktywność w grupie katechetycznej, zaangażowanie w życie parafii, dbałość o
własną formację religijną oraz całokształt postawy ucznia jako człowieka żyjącego
swoją wiarą.

 w ocenianiu  z  pozostaje  się  przy  zwykłej  skali  ocen:  stopień celujący  6;  stopień
bardzo dobry 5; stopień dobry 4; stopień dostateczny 3; stopień dopuszczający 2;
stopień niedostateczny 1;

  w ocenach cząstkowych dopuszcza się stosowanie "plusów" (+) i "minusów" (-).


