KARTA OCENIANIA Z RELIGII
KLASA IV, V, VI,VII, VIII
Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który:
• spełnia wymagania określone zakresem oceny bardzo dobrej
• samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych
• wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej
• angażuje się w zajęcia pozalekcyjne
• uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej
• jego pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie
budzi żadnych zastrzeżeń
Ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:
• spełnia wymagania określone zakresem oceny dobrej
• opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności określony programem
nauczania
• umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji
nauczyciela
• odznacza się pełną znajomością modlitw i prawd wiary
• jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem
• wzorowo prowadzi zeszyt, zeszyt ucznia i odrabia prace domowe
• aktywnie i twórczo uczestniczy w katechezie
• stara się być świadkiem wyznawanej wiary.
Ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:
• spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej
• opanował materiał przewidziany programem
• zna podstawowe modlitwy i prawdy wiary, rozumie je i umie wyjaśnić
• potrafi bez pomocy nauczyciela odpowiedzieć na wszystkie pytania związane
z tematem katechezy
• zachowuje szacunek dla przedmiotów, miejsc i znaków religijnych
• przejawia zainteresowanie katechezą i jest do niej przygotowany
• w zeszycie i zeszycie ucznia ma wszystkie notatki i prace domowe
• jego postawa nie budzi wątpliwości
Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:
• opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości, postawy i umiejętności
• potrafi stosować wiadomości do celów teoretycznych i praktycznych z pomocą
nauczyciela
• prezentuje przeciętna pilność i zainteresowanie przedmiotem
• prowadzi notatki w zeszycie, systematycznie uzupełnia zeszyt ucznia,
wykonuje zadania domowe.

Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który:
• opanował konieczne pojęcia religijne
• zna podstawowe modlitwy i prawdy wiary
• wykazuje poprawny stosunek do religii
• systematycznie prowadzi zeszyt i zeszyt ucznia (ćwiczenia)
• dysponuje minimalną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem
• bierze bierny udział w lekcji, nie przeszkadzając w jej prowadzeniu.
Ocenę NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:
• wykazuje rażący brak wiadomości przewidzianych programem
• ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary
• nie zna najbardziej istotnych spośród podstawowych modlitw i prawd wiary
• nie prowadzi systematycznie zeszytu przedmiotowego ani zeszytu ucznia
(ćwiczenia)
• nieodpowiednio zachowuje się na lekcji, przeszkadza nauczycielowi i innym
uczniom
• odmawia wszelkiej współpracy
Każdy uczeń będzie oceniany według wyżej wymienionych kryteriów, na podstawie:
• dwóch pisemnych sprawdzianów w semestrze, zapowiedzianych tygodniowym
wyprzedzeniem, z których ocenę niedostateczna można poprawić w terminie
uzgodnionym z nauczycielem
• niezapowiedzianych, 10-ciominutowych kartkówek, z których otrzymanych
ocen nie można poprawić
• aktywności podczas katechezy
• wykonywanych prac domowych
• prowadzenia zeszytu i zeszytu ucznia
Każdy uczeń ma prawo:
• dwa razy w semestrze nie przygotować się do lekcji
• dwa razy w semestrze nie odrobić pracy domowej
Nieprzygotowanie, brak pracy domowej lub chęć poprawienia oceny uczeń powinien
zgłosić na początku lekcji.
Wszystkie prace uczeń wykonuje samodzielnie.

