
RELIGIA 

OCENA CELUJĄCA –  

Uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej. 

Wykazuje się wiadomościami, wykraczającymi poza program religii własnego poziomu 

edukacji.  

Jego pilność, systematyczność , zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi żadnych 

zastrzeżeń.  

Poznane prawdy stosuje w życiu.  

OCENA BARDZO DOBRA –  

Opanował pełny zakres wiedzy, postaw, umiejętności, określony programem nauczania religii 

na własnym poziomie edukacji. 

Sprawnie posługuje się  zdobytymi wiadomościami.  

Chętnie, systematycznie i aktywnie uczestniczy w katechezie. 

Wzorowo oprowadzi zeszyt i odrabia prace domowe.  

Jego postępowanie nie budzi zastrzeżeń.  

Zachowuje szacunek dla „świętych” miejsc, czasu modlitwy, słuchania Słowa Bożego, 

znaków religijnych.  

Odnosi się z szacunkiem do innych. 

OCENA DOBRA –  

Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania religii. 

Dysponuje dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości.  

W zeszycie posiada wszystkie notatki i prace domowe.  

Jest zainteresowany przedmiotem.  

Postawa ucznia nie budzi zastrzeżeń.  

OCENA DOSTATECZNA  -  

Uczeń opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości, postawy i umiejętności.  

W zeszycie ucznia występują sporadyczne braki notatki, prac domowych. 

Wykazuje brak zainteresowania przedmiotem.  

Nie uczęszcza systematycznie na katechezę.  

Postawa ucznia budzi zastrzeżenia.  

 



OCENA DOPUSZCZAJĄCA  -  

Uczeń nie opanował podstawowych pojęć religijnych.  

Proste zadania o niewielkim stopniu  trudności  rozwiązuje przy pomocy nauczyciela.  

Prezentuje mało zadowalający poziom postaw i umiejętności.  

Zeszyt prowadzi mało starannie.  

Niechętnie uczestniczy w katechezie.  

Ma lekceważący stosunek do przedmiotu.  

OCENA NIEDOSTATECZNA  -  

Uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.  

 

 

UCZEŃ OTRZYMUJE OCENY ZA  :  

- wiadomości bieżące, wynikające z programu nauczania (odpowiedzi ustne, kartkówki, 

sprawdziany ) 

-wiadomości z MAŁEGO KATECHIZMU ( właściwe na poszczególnych poziomach 

nauczania ) 

- aktywność na lekcjach ( 3 x „+” = 5, 3 x „–” =  1) 

- zadania domowe ( 3 x „+” = 5, 3 x „–” =  1) 

- prowadzenie zeszytu ( 3 x brak zeszytu = 1 ) 

- dodatkowe oceny ( tylko 6, 5 )  za udział w zajęciach dodatkowych ( koło biblijne, misyjne), 

konkursach, udział w jasełkach, zaangażowanie przy parafii.  

 

 

NAUCZANIE ZDALNE   

Na lekcjach religii ocenianiu podlega:  

a) nadesłane filmiki, zdjęcia wykonanych prac  

b) terminowe wykonywanie przewidzianej przez nauczyciela pracy i jej odesłanie  

c) zaangażowanie ucznia w wykonaną pracę  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


