Klasa IV - VI
Nauczyciel mgr Barbara Grajcar


Na lekcje uczeń powinien przynosić zeszyt, zeszyt ćwiczeń, przybory do pisania i rysowania
oraz inne potrzebne materiały (po wcześniejszym ustaleniu z nauczycielem).



Uczeń będzie oceniany za: krótkie odpowiedzi ustne, prace domowe, aktywność na lekcji,
przygotowanie do lekcji, prace dodatkowe, kartkówki (1 w semestrze), udział w konkursach
szkolnych i diecezjalnych.



W semestrze uczeń może być nieprzygotowany do lekcji 3 razy. Nieprzygotowanie należy
zgłosić podczas sprawdzania obecności.



Za każde następne nieprzygotowanie będą wstawiane minusy. 5 minusów = ndst.



Za aktywność można otrzymać plusy, 5 plusów = bdb



Uczeń może poprawić ocenę, inną niż za sprawdzian i kartkówkę, pracą dodatkową, udziałem
w konkursach.
Uczeń, aby poprawić niedostateczną ocenę semestralną, powinien mieć uzupełniony zeszyt,
zeszyt ćwiczeń i być przygotowanym z materiału wskazanego przez nauczyciela.
Na lekcjach religii stosuje się następujące elementy oceniania kształtującego: nacobezu,
informacja zwrotna, samoocena, ocena koleżeńska.
Prace dodatkowe: przygotowanie gazetki, przygotowanie krótkiej prelekcji na temat świąt i
świętych, prezentacja multimedialna na wskazany temat.





Warunki uzyskania oceny CELUJĄCEJ
Katechizowany:
 Spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej.
 Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program religii własnego poziomu
edukacji. Prezentuje wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ.
 Samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych.
 Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi, swobodą w posługiwaniu się terminologią
przedmiotową i inną.
 Rozwija własne uzdolnienia oraz dba o własną formację religijną
 Angażuje się w prace pozalekcyjne np. gazetki religijne, montaże sceniczne, pomoce
katechetyczne itp.
 Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe.
 Uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej.
 Poznane prawdy wiary stosuje w życiu.
 Jego praca jest oryginalna i twórcza oraz wskazuje na dużą samodzielność.
 Samodzielnie rozwiązuje sytuacje problemowe.
 Aktywnie pracuje na lekcji, chętnie podejmuje dodatkową pracę.
 Jest systematyczny i pilny w nauce.
 Zawsze jest przygotowany do lekcji.
 Rozwija swoje zainteresowania wykraczając poza program nauczania.
 Sprawnie wykorzystuje w praktyce zdobyte wiadomości.
 Często kończy pracę przed przewidzianym czasem.

Warunki uzyskania oceny BARDZO DOBREJ
Katechizowany:
 Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem katechezy
 Potrafi samodzielnie objaśnić i powiązać w całość wiadomości z programu nauczania
 Przejawia postawę apostolską
 Prezentuje poziom wiadomości powiązanych ze sobą w logiczny układ.
 Właściwie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska bez ingerencji
nauczyciela.
 Umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela.
 Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi.













Wykazuje się pełną znajomością pacierza.
Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe.
Aktywnie uczestniczy w religii.
Jego postępowanie nie budzi żadnych zastrzeżeń.
Jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem.
Stara się być świadkiem wyznawanej wiary.
Podejmuje rozwiązywanie sytuacji problemowych.
Zawsze jest przygotowany do lekcji.
Rozwija swoje zainteresowania w obrębie programu nauczania
Uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej na etapie szkolnym
Kończy pracę w przewidzianym czasie.

Warunki uzyskania oceny DOBREJ
Katechizowany:
 Zna podstawowe prawdy wiary, rozumie je oraz potrafi zastosować w sytuacjach życia
codziennego
 Zna „Mały Katechizm”
 Potrafi odpowiedzieć samodzielnie na pytania związane z tematem katechezy
 Prezentuje wiadomości powiązane związkami logicznymi.
 Zachowuje szacunek dla „świętych” przedmiotów, miejsc i znaków religijnych
 Poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska podane przez
nauczyciela.
 Stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych podanych przez nauczyciela.
 Podczas wypowiedzi nie popełnia rażących błędów stylistycznych.
 Wykazuje się dobrą znajomością pacierza.
 W zeszycie posiada wszystkie notatki i prace domowe.
 Podczas lekcji posiada określone pomoce (zeszyt ćwiczeń, zeszyt i inne) i korzysta z nich.
 Systematycznie uczestniczy w zajęciach religii.
 Jest zainteresowany przedmiotem.
 Wykazuje się dobrą umiejętnością stosowania zdobytych wiadomości.
 Postawa ucznia nie budzi wątpliwości.
 Stara się być aktywny podczas lekcji.
 Wiadomości i umiejętności ucznia przewidziane programem nauczania nie są pełne dla
danego etapu nauczania, ale wiele umiejętności ma charakter złożony i samodzielny.
 Aktywizowany przez nauczyciela rozwiązuje sytuacje problemowe.
 Aktywnie pracuje na lekcji.
 Na ogół jest systematyczny w nauce.
 Zazwyczaj jest przygotowany do lekcji.
 Przejawia zainteresowania i stara się je rozszerzać.
 Wykorzystuje zdobyte wiadomości w praktyce.
 Najczęściej kończy pracę w przewidzianym czasie.

Warunki uzyskania oceny DOSTATECZNEJ
Katechizowany:
 Zna podstawowe modlitwy i prawdy wiary, rozumie je oraz umie wyjaśnić, czym jest
chrześcijaństwo w życiu codziennym
 Dysponuje przeciętną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem danej klasy
 Opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające zdobywanie dalszej wiedzy
 Wykazuje się wiadomościami podstawowymi, które łączy w logiczne związki.
 Dość poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia oraz wyjaśnia ważniejsze zjawiska
z pomocą nauczyciela.
 Przy pomocy nauczyciela potrafi stosować wiadomości dla celów praktycznych
i teoretycznych.
 W przekazywaniu wiadomości z religii popełnia niewielkie i nieliczne błędy.
 Prezentuje słabą kondensację wypowiedzi.
 W jego zeszycie występują sporadyczne braki notatek, prac domowych.
 Prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem.









Wiadomości i umiejętności ucznia są na poziomie podstawowych wiadomości i umiejętności
przewidzianych programem nauczania dla danego etapu; wiadomości i umiejętności należą do
przystępnych, o średnim stopniu złożoności i wystarczą do pomyślnego dalszego uczenia się.
Pracuje na lekcjach z pomocą nauczyciela.
Jest mało systematyczny w nauce.
Często jest nieprzygotowany do lekcji.
Przejawia niską aktywność na lekcji.
Stara się kończyć pracę w przewidzianym czasie.
Wymaga motywacji do pracy.

Warunki uzyskania oceny DOPUSZCZAJĄCEJ
Katechizowany:
 Dysponuje minimalna wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem danej klasy
 Prezentuje luźno zestawione wiadomości programowe.
 Prezentuje mało zadawalający poziom postaw i umiejętności.
 Wykazuje brak rozumienia podstawowych uogólnień.
 Brak mu podstawowej umiejętności wyjaśniania zjawisk.
 Nie potrafi stosować wiedzy, nawet przy pomocy nauczyciela.
 Podczas przekazywania wiadomości popełnia liczne błędy, wykazuje niepoprawny styl
wypowiedzi, ma trudności z wysławianiem się.
 Prowadzi zeszyt.
 Ma problemy ze znajomością modlitw.
 Zna najbardziej istotne prawdy wiary
 Wykazuje poprawny stosunek do religii.
 Opanował elementarne wiadomości i umiejętności programowe przewidziane dla danego
etapu edukacyjnego; są to wiadomości i umiejętności bardzo przystępne, proste i praktyczne,
niezbędne w funkcjonowaniu szkolnym i pozaszkolnym.
 Pracuje na lekcji ze stałą pomocą nauczyciela.
 Jest niesystematyczny w nauce.
 Najczęściej jest nieprzygotowany do lekcji.
 Nie bierze udziału w lekcji.
 Zazwyczaj nie kończy pracy w przewidzianym czasie.
 Wymaga stałej motywacji do pracy.

