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         Na ocenę celującą uczeń: 

 

– Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. 

– Posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej pracy, 

wynikają   z  indywidualnych zainteresowań, potrafi je zaprezentować. 

– Jest bardzo aktywny na lekcji. 

– Wykonuje zadane prace i ćwiczenia na ocenę co najmniej bardzo dobrą, 

przynosi niezbędne pomoce. 

– Prowadzi na bieżąco starannie zeszyt ćwiczeń. 

– Osiąga sukcesy w konkursach religijnych pozaszkolnych, zdobywa 

wyróżnienia lub zajmuje wysokie miejsca. 

                 - Angażuje się systematycznie  przez cały rok szkolny w pracę   

                 pozalekcyjną  działając np. w grupie  ministrantów,  scholi , kółku   

                zainteresowań(kółko misyjne, biblijne),  a także przygotowując   
                  wraz z nauczycielem  liturgię   Mszy   i  nabożeństw . 
                 - Bierze aktywny udział w przygotowaniu audycji, spektakli o    

                 charakterze  religijnym. 

                 -Jego postawa nie budzi zastrzeżeń. 

       Na ocenę bardzo dobrą uczeń: 

 
– Posiada pełny zakres wiadomości i umiejętności wynikających 

    z  programu nauczania. 

– Sprawnie posługuje się nabytymi umiejętnościami, jest zawsze 

przygotowany i bardzo aktywny na lekcji. 

– Posiada i starannie prowadzi zeszyt ćwiczeń. 

– Przynosi niezbędne pomoce. 

              –  Bierze aktywny udział w konkursach religijnych szkolnych 

                   i   pozaszkolnych. 
              -  Jego postawa nie budzi zastrzeżeń. 

 

 



 

               Na ocenę dobrą uczeń: 

 

– Opanował większość wiadomości i umiejętności wynikających 

    z  programu nauczania  i  potrafi je poprawnie zaprezentować. 

– Prowadzi na bieżąco   zeszyt ćwiczeń , jest zawsze przygotowany do 

katechezy. 

– Przynosi niezbędne pomoce. 

– Wykonuje systematycznie i samodzielnie zadane prace i ćwiczenia. 

– Uczeń posiada wiedzę i umiejętności pozwalającą na samodzielne 

wykorzystanie, jest aktywny na lekcji. 

 

 

 

Na ocenę dostateczną uczeń: 

 
– Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne na danym etapie nauki, 

pozwalające na rozumienie podstawowych zagadnień. 

– Potrafi wyrywkowo stosować wiedzę, proste zagadnienia przedstawia przy 

pomocy nauczyciela, w jego wiadomościach są braki. 

              –  Uzupełnia na bieżąco zeszyt ćwiczeń. 

             –Wykonuje zadane prace  i przynosi niezbędne pomoce, np.   

                podręcznik. 

– Przejawia  zainteresowanie przedmiotem. 

Na ocenę dopuszczającą uczeń: 

 
– Posiada minimalną wiedzę i umiejętności przewidziane w programie 

nauczania. 

– Posiada braki w wiedzy i umiejętnościach religijnych, które nie 

uniemożliwiają mu czynienia postępów w ciągu dalszej nauki. 

– Ma  zeszyt ćwiczeń , który  rzadko jest  uzupełniany. 

              –Sporadycznie włącza się w pracę grupy. 

             -Proste polecenia wymagające zastosowania  podstawowych     

                umiejętności wykonuje  przy   pomocy nauczyciela. 

              –Rzadko włącza się w pracę grupy. 

 

 

 

 



              Formy pracy ucznia podlegające  ocenie: 

 

1. Wiadomości i umiejętności określone w programie nauczania: 
– Formy ustne: odpowiedzi ustne, opowiadania odtwórcze i twórcze, dialog. 

– Formy pisemne: sprawdziany, testy, kartkówki, zadania domowe, 

ćwiczenia wykonane na lekcji. 

– Poprawne stosowanie podstawowych pojęć religijnych. 

– Rozumienie znaczenia poznanych zagadnień i zastosowanie ich w 

praktyce. 

– Łączenie elementów wiedzy z życiem. 

     2. Obserwacja ucznia: 

– Zainteresowanie tematem katechezy. 

– Kreatywność, inicjatywa. 

– Pilność, samodyscyplina. 

– Współpraca w zespole. 

– Postawa  wiary. 

 

3. Przygotowanie do katechezy, prowadzenie zeszytu: 

– Staranne i estetyczne prowadzenie zeszytu ćwiczeń. 

4. Praca domowa: 

– Stopień i poprawność zrozumienia i wykonania zadania. 

– Samodzielność w wykonaniu zadania. 

5. Działania  dodatkowe, pozalekcyjne: 

– Udział w konkursach religijnych (szkolnych i pozaszkolnych). 

– Za zajęcie I, II, III miejsca lub wyróżnienia w konkursach religijnych 

otrzymuje ocenę cząstkową  celującą. 

– Za bardzo dobre wyniki nauczania, zajęcie najwyższych miejsc lub 

wyróżnień w konkursach przedmiotowych z religii (np. Konkurs Biblijny) 

na etapie dekanalnym, diecezjalnym, ogólnopolskim uczeń  może otrzymać  

ocenę celującą śródroczną lub roczną. 

– Wykonywanie pomocy dydaktycznych, realizacja projektów szkolnych. 

– Podejmowanie działań wynikających z głównego celu katechezy. 

 

 

Przewidywane osiągnięcia uczniów. 

Uczeń : 
                                

– Wypowiada i wyjaśnia niektóre modlitwy i zagadnienia małego katechizmu. 

– Omawia źródła prawdziwego szczęścia. 

– Przedstawia, na czym polega uczestnictwo w życiu różnych wspólnot Kościoła, narodu, 

rodziny, grupy szkolnej i koleżeńskiej. 

– Na przykładzie życia św. s. Faustyny i wybranych świadków wiary, wyjaśnia na czym 

polega zaufanie zawierzenie Bogu. 



– Wyjaśnia pojęcie wiary w Boga i wskazuje relacje między wiarą a wiedzą oraz pojęcia: 

ateizm, deizm, niewiara, agnostycyzm. 

– Wymienia źródła wiedzy na temat istnienia Boga. 

– Wyjaśnia, że Bóg objawia się w słowie – w Piśmie Świętym 

– Rozróżnia i wymienia księgi Starego i Nowego Testamentu oraz proces formowania się 

ksiąg biblijnych. 

– Wymienia sposoby Bożego Objawienia (w stworzeniu, w słowie Bożym i w Jezusie 

Chrystusie). 

– Zestawia wydarzenia biblijne ze zwyczajami religijnymi. 

– Wymienia i wyjaśnia najważniejsze przymioty Boga. 

– Opisuje przejawy miłości Boga do człowieka w historii zbawienia (od stworzenia) i w 

teraźniejszości. 

– Przedstawia i interpretuje biblijne obrazy: grzech pierwszych ludzi, dzieje Abla i Kaina 

oraz Noego, budowa wieży Babel. 

– Wyjaśnia skutki dobra i zła (grzechu). 

– Przedstawia podstawowe wydarzenia historii zbawienia w Starym Testamencie w 

porządku chronologicznym. 

– Wyjaśnia pojęcia: anioł, błogosławieństwo, grzech pierworodny, ewangelia i 

Protoewangelia, wolna wola, grzech pierworodny, Opatrzność Boża, przymierze, 

patriarcha, prorok, anioł, psalm, Dekalog, grzech, ofiara, przymierze. 

– Omawia, czym jest modlitwa i uzasadnia znaczenie modlitwy w codziennym życiu 

chrześcijanina. 

– Formułuje modlitwy dziękczynienia, uwielbienia Boga Stwórcy, w oparciu o teksty 

biblijne i własnymi słowami. 

– Uzasadnia religijny wymiar uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, Narodzenia 

Pańskiego, Zesłania Ducha Świętego oraz okresów Adwentu i Wielkiego Postu. 

– Wskazuje na skutki wynikające z Wcielenia i Odkupienia dla życia chrześcijanina i 

każdego człowieka. 

– Charakteryzuje specyfikę i przesłanie poszczególnych Ewangelii. 

– Wyjaśnia pojęcie: prorok i podaje zapowiedzi prorockie odnoszące się do Mesjasza. 

– Podaje przykłady, w jaki sposób ze zła i cierpienia Bóg może wyprowadzić dobro. 

– Przedstawia podstawowe fakty z życia, działalności i nauczania Jezusa Chrystusa w 

porządku chronologicznym. 

– Wyjaśnia, na czym polega Dobra Nowina o Królestwie Bożym. 

– Uzasadnia różnicę między Chrystusem a innymi osobami mającymi wpływ na dzieje 

ludzkości. 

– Wyjaśnia pojęcia: Mesjasz, chrześcijanin oraz czym jest namaszczenie w Starym 

Testamencie. 

– Przedstawia wartość godności chrześcijanina wynikającą z chrztu świętego (udział w 

misji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej). 

– Przedstawia, na czym polega odmawianie różańca, wymienia jego części i tajemnice 

     i uzasadnia, że modlitwa różańcowa jest rozważaniem wydarzeń z życia Jezusa i Maryi 

oraz uzasadnia związek modlitwy różańcowej z życiem chrześcijanina. 

   -    Omawia wybrane przypowieści o Królestwie Bożym (o siewcy, o pannach 

roztropnych 

          i nierozsądnych, o skarbie i perle, o ziarnku gorczycy). 

– Wyjaśnia pojęcie miłosierdzia Bożego, wiążąc je ze sprawiedliwością, powołując się na 

przypowieści (o miłosiernym ojcu, o robotnikach najętych do pracy w różnych porach 

dnia, o miłosiernym Samarytaninie). 

– Przedstawia nauczanie Jezusa zawarte w Kazaniu na Górze. 



– Opowiada o wybranych cudach jako znakach mesjańskich nadejścia Królestwa Bożego 

i wyrazie miłości Jezusa do człowieka: uzdrowienia, uciszenie burzy i rozmnożeniu 

chleba. 

– Podaje przykłady właściwego zachowania chrześcijanina wobec zła i nieszczęść oraz 

wymienia sposoby przeciwdziałania złu i cierpieniu. 

– Na podstawie Mt 26,36 – 27,66; J 18,1 – 19,42 opisuje mękę i śmierć Jezusa Chrystusa. 

– Wyjaśnia zbawczy sens męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. 

– Przytacza ewangeliczne relacje o pustym grobie i chrystofaniach oraz wymienia 

argumenty za prawdziwością zmartwychwstania Jezusa. 

– Wyjaśnia prawdę o zmartwychwstaniu umarłych. 

– Przedstawia oraz zestawia wydarzenia i teksty biblijne z podstawowymi prawdami 

wiary Kościoła dotyczącymi wniebowstąpienia Pana Jezusa. 

– Omawia biblijne obrazy końca świata oraz Sądu Ostatecznego i przedstawia ich 

interpretację w świetle wiary. 

– Charakteryzuje postawę gotowości na przyjście Chrystusa. 

– Analizuje i interpretuje teksty dotyczące modlitwy Jezusa. 

– Charakteryzuje istotę kultu Serca Pana Jezusa, Maryi oraz świętych. 

– Opowiada o przesłaniu Bożego Miłosierdzia przekazanym przez św. s. Faustynę. 

– Podaje przykłady bezinteresownej troski o ludzi w potrzebie (chorych, samotnych, 

niepełnosprawnych, biednych, uzależnionych, bezradnych, wykluczonych społecznie). 

– Podaje przykłady ludzi zaangażowanych w apostolstwo (także współczesnych). 

 

 

 

 


	Formy pracy ucznia podlegające  ocenie:

