
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W Świętej w kl I-III 

 

Obszary aktywności podlegające ocenianiu: 

a) wypowiedzi ustne ( kilkuzdaniowa wypowiedź,  dialog,  opowiadanie, prezentacja,  głos 
w dyskusji,  pytanie,  czytanie tekstów,  zauważenie podobieństw sytuacji (np. Biblia, a świat 
współczesny),  podstawowe modlitwy i „Mały katechizm”. 

b) wypowiedzi pisemne ( odpowiedź na pytania,  ćwiczenia wykonane w kartach pracy bądź 
w zeszytach,  krótkie kartkówki np. z tajemnic różańca, katechizmu,  okresów liturgicznych, 
itp. 

c) zadania domowe, 

e) zadania praktyczne: ( rysunek,  plakat,  inscenizacja) 

f) zasada 3 plusów (za aktywność, krótkie wypowiedzi, krótkie prace domowe) za które 
uczeń otrzymuje pozytywna ocenę zbierając naklejki na końcu zeszytu wręczane przez 
nauczyciela. 

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII W KLASACH I-III 

CELUJĄCY      Uczeń opanował wszystkie treści zawarte w podstawie programowej, 

 do katechezy jest zawsze przygotowany. 

 wyróżnia się aktywnością w grupie, klasie 

 twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o własną formacje religijną, 

 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 
teoretycznych i praktycznych, potrafi zastosować je we własnym życiu, 

 osiąga sukcesy w konkursach religijnych lub posiada inne porównywalne 
osiągnięcia, 

BARDZO DOBRY 

 posiada uzupełnione karty pracy i zeszyt, 

 potrafi samodzielnie objaśnić i powiązać wiadomości z zakresu podstawy 
programowej, 

 posiada biegłą znajomość „Małego katechizmu”, 

 bierze czynny udział w katechezie, 



 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych w podstawie 
programowej, 

 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, 

 zachowuje szacunek dla przedmiotów, miejsc i znaków związanych z kultem 
religijnym, 

DOBRY 

 Uczeń posiada uzupełniony zeszyt, 

 potrafi samodzielnie odpowiedzieć na pytania związane z tematem 
katechezy,  

 posiada znajomość „Małego katechizmu”, 

 przejawia aktywność na zajęciach, 

 opanował wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej, 
które pozwalają na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy 
religijnej, 

 zna podstawowe modlitwy i prawdy wiary, rozumie je i umie wyjaśnić, 

 wykazuje umiejętność zastosowania zdobytych wiadomości, 

 zachowuje szacunek dla przedmiotów, miejsc i znaków związanych z kultem 
religijnym, 

DOSTATECZNY 

 Uczeń prowadzi zeszyt, 

 potrafi odtworzyć z pamięci wnioski z lekcji, 

 opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające zdobywanie dalszej 
wiedzy, 

 dysponuje przeciętną wiedzą z zakresu materiału zawartego w podstawie 
programowej (w jego wiadomościach są braki), 

 nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem, 

 wykonanie zadań przez ucznia budzi zastrzeżenia, np. niestaranne 
wykonywanie zadań w zeszycie. 

DOPUSZCZAJĄCY 



 Uczeń jest obecny na katechezie, słucha, nie przeszkadza w prowadzeniu 
lekcji, 

 zdobyte wiadomości są niewystarczające na uzyskanie przez ucznia ogólnej 
wiedzy religijnej, 

 zna najbardziej istotne z podstawowych modlitw i prawd wiary, 

 dysponuje minimalną wiedzą z zakresu podstawy programowej, 

 proste zadania o niewielkim stopniu trudności rozwiązuje przy pomocy 
katechety, 

 niechętnie bierze udział w katechezie, 

 ma lekceważący stosunek do przedmiotu. 

NIEDOSTATECZNY 

 Uczeń, nawet przy pomocy katechety, nie potrafi podać żadnych treści 
katechezy, 

 odmawia wszelkiej współpracy,  

 nie prowadzi zeszytu, 

 nie odrabia prac domowych, 

 ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary 


