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WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY IV - VIII SP
Ustalone wymagania edukacyjne są zgodne z wymaganiami edukacyjnymi zawartymi w
Statucie, w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania. Obowiązują nauczyciela i ucznia.
I. Oceny cząstkowe, śródroczne i roczne stosuje się według skali:
-celujący (6)
-bardzo dobry (5)
-dobry (4)
-dostateczny (3)
-dopuszczający (2)
-niedostateczny (1)
OCENĘ CELUJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:
- Posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania religii, samodzielnie
i twórczo rozwija własne uzdolnienia.
- Zna biegle "Mały katechizm".
- Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą.
- Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych
lub praktycznych.
-Wypowiadając się, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania.
wykraczające poza program nauczania czwartej klasy.
- Osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach religijnych.
- Angażuje się czynnie w życie religijne klasy i szkoły.
- Wzorowo prowadzi zeszyt i zeszyt ćwiczeń i jest zawsze przygotowany do lekcji.
- Zachowanie ucznia na lekcji jest wyrazem szacunku do Boga oraz realizacją przykazania
miłości wobec kolegów, koleżanek i katechety.
OCENĘ BARDZO DOBRĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:
- Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania religii.
- Wyróżnia się aktywnością na tle grupy katechizowanych.
- Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy
teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę
do rozwiązania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
- Reaguje na niewłaściwe zachowania w określonej grupie.
- Starannie prowadzi zeszyt ćwiczeń i zawsze ma zadania domowe.
- zachowuje szacunek dla „świętych" miejsc, czasu modlitwy i słuchania Słowa Bożego,
znaków religijnych.

OCENĘ DOBRĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:
- Nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale
opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w minimum programowym,
- Poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub
praktyczne.
- Zapomina zeszytu ćwiczeń i zadań.
- Czasami zgłasza się do odpowiedzi.
- Postawa ucznia nie budzi zastrzeżeń (szacunek dla "świętych" miejsc, przedmiotów, osób).
- Osiąga postępy podczas prowadzonych zajęć.
OCENĘ DOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:
- Opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na
poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w minimum programowym,
- Rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu
trudności.
- Często nie ma zeszytu/zeszytu ćwiczeń.
- Jest mało aktywny na katechezie.
OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:
- Ma braki w opanowaniu minimum programowego, ale braki te nie przekreślają możliwości
uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, oraz
- Rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu
trudności.
- Nie ma zeszytu ćwiczeń.
- Nie angażuje się w katechezę.
- Niechętnie bierze udział w katechezie.
OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:
- Nie opanował wiadomości i umiejętności określonych minimum programowym przedmiotu
w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z
przedmiotu, oraz
- Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.
- Nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu
trudności.
- Odmawia wszelkiej współpracy.
- Ma lekceważący stosunek do przedmiotu.

