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OGÓLNE ZASADY OCENIANIA 
 

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA 

 

1. W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań (ocenę wyższą otrzymać 

może uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane ocenom niższym). Oceniamy wiedzę i umiejęt-

ności ucznia oraz przejawy ich zastosowania w życiu codziennym, przede wszystkim w szkole. Gdy uczeń 

ubiega się o ocenę celującą, bierzemy pod uwagę również jego zaangażowanie religijno-społeczne poza szko-

łą. Ocenę wystawia się w porozumieniu z uczniami. 

 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, 

b) odmawia wszelkiej współpracy,  

c) ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne: 

a) w zakresie wiadomości i umiejętności opanował treści najłatwiejsze, najczęściej stosowane, stanowiące pod-

stawę do dalszej edukacji,  

b) wykazuje choćby minimalne zainteresowanie przedmiotem i gotowość współpracy z nauczycielem i w grupie. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe: 

a) opanował treści najbardziej przystępne, najprostsze, najbardziej uniwersalne, niezbędne na danym etapie 

kształcenia i na wyższych etapach, 

b) uczestniczy w rozwiązywaniu problemów oraz umiejętnie słucha innych. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające: 

a) opanował treści umiarkowanie przystępne oraz bardziej złożone, 

b) ukierunkowany jest na poszukiwanie prawdy i dobra oraz szanuje poglądy innych, 

c) aktywnie realizuje zadania wykonywane w grupie. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania dopełniające: 

a) opanował treści obejmujące elementy trudne do opanowania, złożone i nietypowe, 

b) wykazuje własną inicjatywę w rozwiązywaniu problemów swojej społeczności, 

c) wszechstronnie dba o rozwój swojej osobowości i podejmuje zadania apostolskie. 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, 

samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,  

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych 

z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające 

poza program nauczania tej klasy,  

c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach kwalifikując się do finałów na szczeblu powiatowym, regional-

nym, wojewódzkim albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.  

2.  

3. W ciągu jednego semestru nauczyciel wystawia każdemu uczniowi oceny cząstkowe zaplanowane na dany 

semestr zgodnie z kartą „Co będzie oceniane?”. 

4. Promuje się systematyczne poprawianie ocen w ciągu semestrów; w wyjątkowych sytuacjach poprawianie 

podczas wystawiania oceny semestralnej lub końcoworocznej. Poprawianie może odbywać się w formie pi-

semnej lub ustnej z zakresu określonego indywidualnie. 

5. Uczeń może być niesklasyfikowany z religii, jeżeli istnieje brak podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej  

z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te 

zajęcia w szkolnym planie edukacji. 

 

 

 

 



 

Oceny cząstkowe, semestralne i końcoworoczne stawia się według skali: 

– celujący (6),  

– bardzo dobry (5),  

– dobry (4), 

– dostateczny (3), 

– dopuszczający (2), 

– niedostateczny (l). 

Podczas oceniania sprawdzianów, kartkówek i prac punktowanych stosuje się następujące przeliczenie na 

oceny: 

100% - 91% – bardzo dobry 

  90% - 71% – dobry 

  70% - 51% – dostateczny 

  50% - 31% – dopuszczający 

  30% - 0%   – niedostateczny 

 

ZASADY WYSTAWIANIA OCENY SEMESTRALNEJ LUB ROCZNEJ 

 

Podstawą do wystawienia oceny kończącej określony etap nauki są oceny cząstkowe skupione w następu-

jących grupach: 

I. Prace pisemne, odpowiedzi ustne (wiadomości bieżące, cytaty, pojęcia); 

II. Pacierz, katechizm; 

III. Sprawdziany i testy; 

IV.  Karta pracy 

V. Modlitwy, pieśni; 

VI. Praca w grupach, aktywność, inne.  

 

Przy wystawianiu oceny rocznej bierze się również pod uwagę ocenę z półrocza. 

 

Wszystkie oceny są jawne, obiektywne, wskazujące na pojawiające się braki i motywujące do poprawy  

i dalszej pracy. W ciągu roku szkolnego pojawią się różne formy i rodzaje kontroli. Na początku kontrola wstęp-

na, aby zorientować się jaką wiedzę i umiejętności uczeń posiada, w ciągu roku bieżące sprawdzanie wyników, 

wreszcie kontrola końcowa, by ocenić osiągnięcia i ewentualne porażki. Nie każda kontrola musi kończyć się 

wstawieniem oceny do dziennika. 

                                              

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY IV 

 

 

KLASA IV 

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE: 

I. MODLITWY 

Odtwarza z pamięci formuły modlitewne: 

 poznane w kl. I- III zawarte w książeczce nabożeństwa 

 Modlitwa różańcowa; 

 

II. WIADOMOŚCI 

 

1. Wyjaśni, czym jest rok liturgiczny i opisze najważniejsze wydarzenia roku liturgicznego. 

2. Zna religijne znaczenie życia, nauczania i działalności Jezusa. 

3. Wyjaśni sens przeżywania czasu adwentu i wielkiego postu. 

4. Wyjaśni symbole i znaczenie liturgii Triduum Paschalnego. 

5. Zna księgi Starego i Nowego Testamentu. 

6. Wyjaśni, dlaczego sakramenty św. są skarbem Kościoła. 

7. Uczestniczy we Mszy św. 

8.  Zna zwyczaje wigilijne. 

 

 Ocena niedostateczna 

Uczeń:  

 Odznacza się zupełnym brakiem umiejętności stosowania wiedzy zdobytej  

na zajęciach 

 Nie posiada zeszytu bądź zeszytu ćwiczeń lub dość często go nie przynosi 

 Lekceważy przedmiot  

 Nieodpowiednio zachowuje się na lekcji 

 Wyraża lekceważący stosunek do wartości religijnych  

 Opuszcza lekcje religii 

 

Ocena dopuszczająca 

Uczeń: 

 Nie potrafi stosować wiedzy zdobytej na zajęciach, nawet przy pomocy nauczyciela 

 Prowadzi zeszyt  

 Wykazuje poprawny stosunek do katechezy  

 Ma problemy ze znajomością odczytywania parametrów biblijnych, wyszukiwaniem poszczególnych 

fragmentów Pisma Św., pracą z Pismem Św., ze znajomością historii zbawienia,  

Ocena dostateczna  

Uczeń: 

 Wykazuje się podstawowymi wiadomościami zdobytymi na zajęciach  

 Potrafi stosować wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela  

 W zeszycie ćwiczeń lub w zeszycie sporadyczne braki notatek, zadań  

 Prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem  

 Wykazuje się podstawową znajomością odczytywania parametrów biblijnych, wyszukiwania poszczegól-

nych fragmentów Pisma Św., pracą z Pismem Św., znajomością historii zbawienia  

 

Ocena dobra  

Uczeń: 

 Stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych podanych przez nauczyciela 

 W zeszycie ćwiczeń lub zeszycie ma wszystkie notatki i prace domowe  

 Jest zainteresowany przedmiotem i systematycznie uczestniczy w zajęciach  

 Stara się być aktywny podczas lekcji 

 Postawa ucznia nie budzi wątpliwości  

 Wykazuje się dobrą znajomością odczytywania parametrów biblijnych, wyszukiwania poszczególnych 

fragmentów Pisma Św., pracą z Pismem Św., ze znajomością historii zbawienia  

 

 



Ocena bardzo dobra  

Uczeń:  

 Umiejętnie wykorzystuje wiadomości poznane na lekcji w teorii i praktyce  

bez ingerencji nauczyciela  

 Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe  

 Aktywnie uczestniczy w zajęciach  

 Jego postępowanie nie budzi żadnych zastrzeżeń  

 Jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem  

 Odpowiedzialnie włącza się w dynamikę i przeżycie roku liturgicznego  

 Cechuje go pełna znajomość odczytywania parametrów biblijnych, wyszukiwania poszczególnych frag-

mentów Pisma Św., pracy z Pismem Św., ze znajomością historii zbawienia  

 

 

 

Ocena celująca  

Uczeń: 

 Samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych  

 Angażuje się w prace poza lekcyjne, np. montaże sceniczne, pomoce katechetyczne, konkursy, występy- 

jasełka 

 Jego postawa moralno- etyczna, pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie 

budzi żadnych zastrzeżeń  

 Potrafi przedstawić w formie projektu, prezentacji, np. multimedialnej historię zbawienia, jak zachęcić 

innych do Pisma Św.,  

 

 

 

 

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY V 

 

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE: 

 

I. MODLITWY 

Odtwarza z pamięci formuły modlitewne: 

 poznane w kl. I- IV zawarte w książeczce do nabożeństwa; 

 Modlitwa różańcowa; 

 Koronka do Miłosierdzia Bożego, 

II. WIADOMOŚCI 

 

1. Wyjaśni, czym są obietnice mesjańskie. 

2. Wyjaśni rolę Ewangelii w życiu każdego człowieka. 

3. Wyjaśni sens przeżywania czasu adwentu. 

4. Opisze postać Jana Chrzciciela. 

5. Zna naukę o Królestwie Bożym. 

6. Wyjaśni, dlaczego sakramenty św. są skarbem Kościoła. 

7. Wyjaśni potrzebę dojrzewania  

Fizycznego, psychicznego i duchowego 

8. Dobrze zna rok liturgiczny. 

9. Wyjaśni rolę modlitwy w życiu człowieka.(wzór Jezusa) 

  

 

Ocena niedostateczna 

Uczeń:  

 Odznacza się zupełnym brakiem umiejętności stosowania wiedzy zdobytej  

na zajęciach 

 Nie posiada zeszytu bądź zeszytu ćwiczeń lub dość często go nie przynosi 

 Lekceważy przedmiot  



 Nieodpowiednio zachowuje się na lekcji 

 Wyraża lekceważący stosunek do wartości religijnych  

 Opuszcza lekcje religii 

 

Ocena dopuszczająca 

Uczeń:  

 Nie potrafi stosować wiedzy zdobytej na zajęciach, nawet przy pomocy nauczyciela 

 Prowadzi zeszyt  

 Wykazuje poprawny stosunek do katechezy  

 Ma problemy ze znajomością różańca, adwentu, przebiegu i tradycji Bożego Narodzenia, nabożeństw 

wielkopostnych, liturgii Niedzieli Palmowej, Triduum Paschalnego, mesjańskiego programu Jezusa  

 

Ocena dostateczna  

Uczeń: 

 Wykazuje się podstawowymi wiadomościami zdobytymi na zajęciach  

 Potrafi stosować wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela  

 W zeszycie ćwiczeń lub w zeszycie sporadyczne braki notatek, zadań  

 Prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem  

 Wykazuje się podstawową znajomością różańca, adwentu, przebiegu i tradycji Bożego Narodzenia, nabo-

żeństw wielkopostnych, liturgii Niedzieli Palmowej, Triduum Paschalnego, mesjańskiego programu Jezu-

sa  

 

Ocena dobra  

Uczeń: 

 Stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych podanych przez nauczyciela 

 W zeszycie ćwiczeń lub zeszycie ma wszystkie notatki i prace domowe  

 Jest zainteresowany przedmiotem i systematycznie uczestniczy w zajęciach  

 Stara się być aktywny podczas lekcji 

 Postawa ucznia nie budzi wątpliwości  

 Wykazuje się dobrą znajomością różańca, adwentu, przebiegu i tradycji Bożego Narodzenia, nabożeństw 

wielkopostnych, liturgii Niedzieli Palmowej, Triduum Paschalnego, mesjańskiego programu Jezusa  

 

Ocena bardzo dobra  

Uczeń:  

 Umiejętnie wykorzystuje wiadomości poznane na lekcji w teorii i praktyce  

bez ingerencji nauczyciela  

 Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe  

 Aktywnie uczestniczy w zajęciach  

 Jego postępowanie nie budzi żadnych zastrzeżeń  

 Jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem  

 Odpowiedzialnie włącza się w dynamikę i przeżycie roku liturgicznego  

 Cechuje go pełna znajomość różańca, adwentu, przebiegu i tradycji Bożego Narodzenia, nabożeństw 

wielkopostnych, liturgii Niedzieli Palmowej, Triduum Paschalnego, mesjańskiego programu Jezusa  

 

Ocena celująca  

Uczeń: 

 Samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych  

 Angażuje się w prace poza lekcyjne, np. montaże sceniczne, pomoce katechetyczne, konkursy, występy- 

jasełka 

 Jego postawa moralno- etyczna, pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie 

budzi żadnych zastrzeżeń  

 Potrafi przedstawić w formie projektu, prezentacji, np. multimedialnej poszczególne zagadnienia: różań-

ca, adwentu, przebiegu i tradycji Bożego Narodzenia, nabożeństw wielkopostnych, liturgii Niedzieli Pal-

mowej, Triduum Paschalnego, mesjańskiego programu Jezusa  

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY VI - VIII 

 

 

KLASA VI 

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE: 

I. MODLITWY 

Odtwarza z pamięci formuły modlitewne: 

 poznane w kl. I-V zawarte w książeczce do nabożeństwa; 

 Modlitwa różańcowa; 

 Koronka do Miłosierdzia Bożego, 

II. WIADOMOŚCI 

 Opisze działanie Ducha Świętego. 

 Wymieni i wyjaśni dary i owoce życia pierwotnego i dzisiejszego Kościoła. 

 Zna działalność Apostołów– świadków wiary, świętych. 

 Opisze znaczenie sakramentów świętych dla człowieka. 

 Przekaz wiary, wartości i tradycji w rodzinie. 

 Opisze związek wiary i Kościoła z życiem narodu polskiego i jego kulturą. 

 Znajomość znaczenia biblijnych opowiadań o życiu i działalności św. Piotra i Pawła. 

 Wyjaśni rolę sakramentu chrztu, opisze zadania, jakie stawia ten sakrament wobec wierzących 

 

Ocena niedostateczna 

Uczeń: 

 Odznacza się zupełnym brakiem umiejętności stosowania wiedzy zdobytej  

na zajęciach 

 Nie posiada zeszytu bądź zeszytu ćwiczeń lub dość często go nie przynosi 

 Lekceważy przedmiot  

 Nieodpowiednio zachowuje się na lekcji 

 Wyraża lekceważący stosunek do wartości religijnych  

 Opuszcza lekcje religii 

 

Ocena dopuszczająca 

Uczeń: 

 Nie potrafi stosować wiedzy zdobytej na zajęciach, nawet przy pomocy nauczyciela 

 Prowadzi zeszyt  

 Wykazuje poprawny stosunek do katechezy  

 Ma problemy ze znajomością historii kościoła parafialnego, chrześcijaństwa w Polsce, życia św. Piotra i 

Pawła, męczeńskich świadectw wiary, działalności Ducha Św.  

w Kościele, roli kultu Maryi w Polsce i na świecie  

 

Ocena dostateczna  

Uczeń: 

 Wykazuje się podstawowymi wiadomościami zdobytymi na zajęciach  

 Potrafi stosować wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela  

 W zeszycie ćwiczeń lub w zeszycie sporadyczne braki notatek, zadań  



 Prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem  

 Wykazuje się podstawową znajomością historii kościoła parafialnego, chrześcijaństwa w Polsce, życia 

św. Piotra i Pawła, męczeńskich świadectw wiary, działalności Ducha Św. w Kościele, roli kultu Maryi w 

Polsce i na świecie  

 

Ocena dobra  

Uczeń: 

 Stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych podanych przez nauczyciela 

 W zeszycie ćwiczeń lub zeszycie ma wszystkie notatki i prace domowe  

 Jest zainteresowany przedmiotem i systematycznie uczestniczy w zajęciach  

 Stara się być aktywny podczas lekcji 

 Postawa ucznia nie budzi wątpliwości  

 Wykazuje się dobrą znajomością historii kościoła parafialnego, chrześcijaństwa  

w Polsce, życia św. Piotra i Pawła, męczeńskich świadectw wiary, działalności Ducha Św. w Kościele, 

roli kultu Maryi w Polsce i na świecie  

 

Ocena bardzo dobra  

Uczeń:  

 Umiejętnie wykorzystuje wiadomości poznane na lekcji w teorii i praktyce  

bez ingerencji nauczyciela  

 Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe  

 Aktywnie uczestniczy w zajęciach  

 Jego postępowanie nie budzi żadnych zastrzeżeń  

 Jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem  

 Odpowiedzialnie włącza się w dynamikę i przeżycie roku liturgicznego  

 Cechuje go pełna znajomość historii kościoła parafialnego, chrześcijaństwa w Polsce, życia św. Piotra i 

Pawła, męczeńskich świadectw wiary, działalności Ducha Św.  

w Kościele, roli kultu Maryi w Polsce i na świecie  

 

Ocena celująca  

Uczeń: 

 Samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych  

 Angażuje się w prace poza lekcyjne, np. montaże sceniczne, pomoce katechetyczne, konkursy, występy- 

jasełka 

 Jego pilność, postawa moralno- etyczna, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie 

budzi żadnych zastrzeżeń  

 Potrafi przedstawić w formie projektu, prezentacji, np. multimedialnej znajomość historii kościoła para-

fialnego, chrześcijaństwa w Polsce, znajomość życia św. Piotra  

i Pawła, męczeńskie świadectwa wiary, działalność Ducha Św. w Kościele, roli kultu Maryi w Polsce i na 

świecie.  

 

VII.       Poprawa oceny. 

 

1. W przypadku otrzymania ze sprawdzianu oceny niedostatecznej, uczeń ma prawo do jednorazowej jej po-

prawy, przy czym w dzienniku zachowane są dwie oceny. W przypadku otrzymania z odpowiedzi ustnej 

lub kartkówki oceny niedostatecznej uczeń ma prawo do jej poprawienia w terminie uzgodnionym z nau-

czycielem. Poprawiona ocena otoczona jest kółkiem obok niej wpisana jest nowa ocena. 

   VIII.     Przewidywane osiągnięcia uczniów 

1.   Poznanie Chrystusa i Jego nauki oraz budowanie z Nim głębszej więzi. 

2.  Opanowanie wiedzy i umiejętności określonych w programie nauczania katechezy na poszczególnych pozio-

mach zgodnie z systemem oceniania. 

3. Umiejętność odczytania przesłania poznanych fragmentów biblijnych; 

4. Znajomość omawianych symboli wiary; 

5. Znajomość religijnych korzeni wybranych elementów kultury polskiej; 

6. Znajomość okresów liturgicznych i rozumienie ich w kontekście biblijnym i życia chrześcijań-

skiego; 

7. Znajomość symboliki liturgicznej; 

8.  Aktywne uczestnictwo w Eucharystii; 

9.  Znajomość istoty sakramentów; 



10.  Zastosowanie wskazań prawa Bożego w konkretnych sytuacjach życiowych; 

11.  Umiejętność kształtowania własnego sumienia, osobowości, charakteru w oparciu o prawo Boże; 

12.  Analiza poglądów i postaw własnych i innych ludzi; 

13. Znajomość sposobów i rodzajów modlitwy oraz biblijnych wzorów  

modlitwy; 

14.  Umiejętność samodzielnego formułowania modlitw; 

15.  Postawa uznania błędu, przeproszenia, dziękczynienia, uwielbienia; 

16.  Znajomość biblijnych przykładów odpowiedzi na Boże wezwanie. 

17.  Umiejętność rozwiązywania trudnych sytuacji w duchu chrześcijańskim; 

18.  Umiejętność reagowania na niewłaściwe zachowania; 

19.  Odczytywanie własnych zadań we wspólnocie: rodzinnej, kościelnej,  

koleżeńskiej, szkolnej; 

20.  Zaangażowanie w różne formy apostolstwa i wolontariatu; 

21.  Umiejętność wyrażania własnych opinii; 

22.  Postawa akceptacji i tolerancji. 

IX. Ważne informacje na temat ocenia podczas katechezy. 

Ocenianie wewnątrzszkolne 

Dyrektorium Kościoła Katolickiego w Polsce z dnia 20 VI 2001 r.: 

„Nr 83. Podstawą wystawiania oceny szkolnej w nauczaniu religii jest wiedza ucznia, jego umiejętności, a także 

aktywność, pilność i sumienność. Nie powinno się natomiast oceniać za udział w praktykach religijnych. Należy, 

bowiem przyjąć zasadę, obecną też w katechezie parafialnej przed 1990 rokiem, że życie religijne jest przedmio-

tem osądu sumienia dokonywanego wobec Boga” 
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PRZED-

MIOT 

OCENY 

OCENA 

celująca bardzo dobra dobra dostateczna dopuszczająca niedostateczna 

 

1. Cytaty z 

Pisma św., 

modlitwy, 

pieśni 

 dokładna znajomość cytatu wraz ze 

znajomością źródła (np. Ewangelia 

św. Mateusza) 

 dokładna znajomość cytatów z 

lekcji 

 przytoczenie sensu 

cytatu własnymi 

słowami 

 niezbyt dokładna 

znajomość sensu 

cytatu 

 skojarzenia z tre-

ścią cytatu 

 brak jakiejkol-

wiek znajomo-

ści cytatów 

 

2. Karty 

pracy 

 wszystkie tematy 

 zapisy 

 prace domowe 

 staranne pismo 

 własne materiały 

 ilustracje itp. 

 starannie prowadzony 

 wszystkie tematy i notatki 

 prace domowe 

 zeszyt staranny 

 luki w zapisach 

(sporadyczne do 5 

tematów) 

 zeszyt czytelny 

 braki notatek, 

prac domowych 

(do 40% tema-

tów) 

 pismo niestaranne 

 liczne luki w zapi-

sach (do 70% te-

matów) 

 brak zeszytu 

 

3. Prace 

domowe 

 staranne wykonanie 

 treści wskazujące na poszukiwania 

w różnych materiałach 

 dużo własnej inwencji 

 twórcze 

 merytorycznie zgodne z oma-

wianym na lekcji materiałem 

 staranne 

 czytelne  

 rzeczowe 

 wskazują na zro-

zumienie tematu  

 niezbyt twórcze 

 powiązane z te-

matem 

 niestaranne 

 widać próby wy-

konania pracy 

 na temat 

 praca nie na 

temat 

 brak rzeczowo-

ści w pracy 

 brak pracy 

 

4. Testy i 

sprawdziany 

 wszystkie polecenia wykonane 

poprawnie 

 rozwiązane też zadanie dodatkowe 

 75% spełnionych wymagań 

podstawowych (łatwe, prak-

tyczne, przydatne życiowo, 

niezbędne) 

 75% spełnionych wymagań 

rozszerzających (bardzo trud-

ne i trudne, teoretyczne, nau-

kowe) 

 75% zadań pod-

stawowych 

 50%wymagań 

 rozszerzających 

 75% wiedzy z 

zakresu wymagań 

podstawowych 

(bardzo łatwe i 

łatwe, niezbędne 

w dalszej eduka-

cji) 

 50% wiedzy  z 

zakresu wymagań 

podstawowych 

  poniżej 30% 

odpowiedzi do-

tyczących wie-

dzy podstawo-

wej 
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PRZED-

MIOT 

OCENY 

OCENA 

celująca bardzo dobra dobra dostateczna dopuszczająca niedostateczna 

5. Odpo-

wiedzi ustne 

 

 wiadomości zawarte w podręczniku 

i zeszycie uzupełnione wiedzą spo-

za programu 

 wypowiedź pełnymi zdaniami, 

bogaty język 

 używanie pojęć 

 wiadomości z podręcznika i 

zeszytu prezentowane w spo-

sób wskazujący na ich rozu-

mienie, informacje przekazy-

wane zrozumiałym językiem 

 odpowiedź pełna nie wymaga-

jąca pytań dodatkowych 

 wyuczone na pa-

mięć wiadomości 

 uczeń ma trudności 

w sformułowaniu 

myśli własnymi 

słowami 

 potrzebna pomoc 

nauczyciela 

 wybiórcza zna-

jomość pozna-

nych treści i po-

jęć 

 odpowiedź nie-

staranna 

 częste pytania 

naprowadzające 

 słabe wiązanie 

faktów i wiadomo-

ści 

 chaos myślowy i 

słowny 

 odpowiedź bełko-

tliwa, niewyraźna, 

pojedyncze wyrazy 

 dużo pytań po-

mocniczych 

 brak odpowie-

dzi lub odpo-

wiedzi świad-

czące o braku 

wiadomości 

rzeczowych 

 

6. Aktyw-

ność 

 uczeń wyróżnia się aktywnością na 

lekcji  

 korzysta z materiałów zgromadzo-

nych samodzielnie 

 uczeń zawsze przygotowany 

do lekcji 

 często zgłasza się do odpo-

wiedzi 

 wypowiada się poprawnie 

 stara się być przy-

gotowany do lekcji  

 chętnie w niej 

uczestniczy 

 mało aktywny na 

lekcjach  

 niechętny udział w 

lekcji 

 lekceważący 

stosunek do 

przedmiotu i 

wiary 

 

7. Insceni-

zacje, ga-

zetka szkol-

na, praca na 

rzecz Ko-

ścioła i inne 

 wiele razy pomaga w różnych pra-

cach 

 pilnie i terminowo wykonuje po-

wierzone zadania, dużo własnej 

inicjatywy 

 aktywnie uczestniczy w życiu ma-

łych grup formacyjnych (mini-

stranci, oaza itp.) 

 reprezentuje szkołę (parafię) w 

konkursie przedmiotowym (olim-

piadzie)  

 starannie wykonuje powierzo-

ne przez katechetę lub księdza 

zadania 

 przejawia postawę apostolską 

 

 niezbyt chętnie 

wykonuje zadania 

poza lekcjami, ale 

nie unika ich zu-

pełnie  

 uczestniczy w re-

kolekcjach szkol-

nych 

   

 

 

 


