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1) Wymagania przewidziane na poszczególne oceny: 

 

1. Ocena celujący – uczeń  spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz zna obowiązujące 

modlitwy Małego Katechizmu; wyróżnia się aktywnością na katechezie; twórczo rozwija swoje 

uzdolnienia; systematycznie i pilnie odrabia zadania domowe obowiązkowe i 

nadobowiązkowe; wzorowo prowadzi zeszyt ćwiczeń lub zeszyt przedmiotowy; biegle 

posługuje się zdobytą wiedzą i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i 

praktycznych; bierze udział w uroczystościach religijnych w szkole i parafii; uczestniczy w 

konkursach szkolnych i poza szkołą; przejawia postawę apostolską (jest przykładem dla 

innych). 

   
2. Ocena bardzo dobry – uczeń bardzo dobrze opanował zakres wiedzy i umiejętności 

określonych programem nauczania; zna obowiązujące modlitwy Małego Katechizmu; jest 

zdyscyplinowany na lekcji, pracuje systematycznie; wzorowo prowadzi zeszyt ćwiczeń lub 

zeszyt przedmiotowy; czynnie uczestniczy w różnych formach pracy na katechezie; szanuje 

przedmioty, miejsca i znaki religijne.  

 

3. Ocena dobry – uczeń opanował wiadomości i umiejętności, które pozwalają mu na 

rozumienie większości przekazanej wiedzy religijnej; zna ważniejsze modlitwy z Małego 

Katechizmu; stara się pracować systematycznie i aktywnie uczestniczyć w pracy na lekcji; 

prowadzi zeszyt ćwiczeń lub zeszyt przedmiotowy; zazwyczaj jest przygotowany do lekcji i 

odrabia zadania domowe; z pomocą nauczyciela stara się zdobywać wiedzę i doskonalić 

umiejętności; wobec miejsc, znaków i gestów religijnych cechuje go postawa szacunku. 

 

4. Ocena dostateczny – uczeń posiada braki w zakresie obowiązujących wiadomości i 

umiejętności; nie zawsze pracuje systematycznie i nie stara się, aby z pomocą nauczyciela te 

braki uzupełniać; zna tylko niektóre modlitwy z Małego Katechizmu; prowadzi zeszyt ćwiczeń 

lub zeszyt przedmiotowy, ale widoczne są w nim braki; sporadycznie odrabia zadania domowe; 

zdarza się, że jest nieprzygotowany do lekcji.  

 

5. Ocena dopuszczający – uczeń posiada minimalne wiadomości z zakresu programu; zna 

tylko podstawowe modlitwy; nie pracuje systematycznie; przeszkadza innym w zdobywaniu 

wiedzy  i umiejętności; często nie prowadzi zeszytu; odrabia nieliczne zadania domowe; rzadko 

uczy się nowych wiadomości; odmawia nauczycielowi współpracy i nie chce pomocy; często 

bywa nieprzygotowany do zajęć; niechętnie włącza się w pracę na lekcji.  

 

6. Ocena niedostateczny – uczeń nie posiadł wiedzy i umiejętności określonych w programie 

nauczania; sporadycznie jest przygotowany do lekcji; nie pracuje na lekcji; nie zna modlitw z 

Małego Katechizmu; nie prowadzi zeszytu ćwiczeń lub zeszytu przedmiotowego; nie odrabia 

zadań domowych; nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą; odmawia wszelkiej pracy i 

współpracy z nauczycielem; ma lekceważący stosunek do przedmiotu; nie szanuje miejsc, 

przedmiotów i gestów religijnych. 

 

2) Szczegółowe określenie innych form uzyskania oceny  



 

Dodatkowe oceny można uzyskać przygotowując: 

- projekt 

- plakat 

- prezentacja multimedialna 

- pomoce naukowe 

 

3) Zasady zrealizowania obowiązkowych form kontroli wiedzy i umiejętności w przypadku 

usprawiedliwionych nieobecności ucznia w wyznaczonym terminie. 

 

Jeśli uczeń nie pisał pracy klasowej lub sprawdzianu, pisze ją w terminie ustalonym przez 

nauczyciela; 

 

4) Szczegółowe zasady dotyczące poprawiania ocen bieżących  

 

Uczeń może poprawić ocenę dostateczną i niższą w ciągu 14 dniod dnia wpisania oceny do 

dziennika, poprawa jest dobrowolna i jednorazowa, a jej wynik zostaje zawsze wpisany obok 

oceny pierwotnej. 

 

5) Zasady indywidualizacji w stosunku do uczniów korzystających z pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej. 

 

Nauczyciel stosuje dostosowanie wymagań edukacyjnych uczniom do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia poprzez stosowanie 

odpowiednich form i metod pracy. 

 

Uczeń: 

- stara się brać aktywny udział w lekcji. 

- przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste polecenia wymagające zastosowania 

podstawowych umiejętności. 

- stara się starannie prowadzić zeszyt przedmiotowy, rozwiązuje zadania domowe o 

elementarnym stopniu trudności. 

- stara się wykonać dodatkowe czynności zlecone mu przez nauczyciela, dostosowane do jego 

możliwości i predyspozycji indywidualnych (zgodnie z zaleceniami z PPP). 

- wykazuje zainteresowanie przerabianymi treściami. 

 

 

6) Kryteria oceny prac domowych. 

 

Przy ocenianiu prac domowych pod uwagę brane jest: 

- merytoryczność 

- samodzielność 

- estetyka 

- ortografia 

- zasób słów 

- poprawność językowa 

 

 


