Przedmiotowy System Oceniania
RELIGIA
w Szkole Podstawowej nr 72 im. Teofila Lenartowicza
w Krakowie
Przedmiotowy System Oceniania z religii jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania
w Szkole Podstawowej nr 72 im. Teofila Lenartowicza w Krakowie.
Elementy Przedmiotowego Systemu Oceniania:
I. Wymagania edukacyjne (załączniki – Karty informacyjne).
II. Obszary aktywności uczniów podlegające ocenie.
III. Ocenianie form aktywności.
IV. Sposoby gromadzenia i przekazywania informacji.
V. Kryteria wystawiania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej.
VI. Dostosowanie PSO z religii do możliwości uczniów ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi.
VII. Umowa z uczniami.
I. Wymagania edukacyjne.
- załączniki – Karty Informacyjne
II. Obszary aktywności uczniów podlegające ocenie.
Oceniamy wiedzę i umiejętności ucznia w następujących obszarach:
1. Rozumienie podstawowych pojęć religijnych i Małego Katechizmu.
2. Posługiwanie się symboliką.
3. Rozważanie tekstów biblijnych.
4. Umiejętność rozwiązywania problemów w oparciu o wskazania biblijne.
5. Aktywność.
III. Ocenianie form aktywności.
Ocenie podlegają:
1. Pisemne prace kontrolne dwa razy w ciągu półrocza, obejmują więcej niż trzy jednostki lekcyjne,
zapowiedziane co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, sprawdzane przez nauczyciela do dwóch
tygodni. Ponadto kartkówki: zakres ich materiału powinien obejmować nie więcej niż trzy jednostki
lekcyjne lub materiał podstawowy. Prace pisemne kontrolne są do wglądu uczniów, a rodziców na ich
zapotrzebowanie.
2. Odpowiedzi ustne objęte materiałem z zakresu trzech ostatnich lekcji.
3. Wypowiedzi w trakcie lekcji, podczas dyskusji, powtórzenia, itp.
4. Prace w grupie – ocenę może otrzymać cała grupa lub indywidualny uczeń.
5. Praca domowa: krótkoterminowa i długoterminowa, kontrolowana na bieżąco.
6. Prace dodatkowe – np. referaty, prace plastyczne.
7. Ocena ze znajomości podstawowych prawd wiary zdobywana podczas odpowiedzi ustnej lub
pisemnej.
8. Zeszyt i ćwiczenia: sprawdzane według ustaleń nauczyciela (przynajmniej jeden raz w semestrze
kompleksowa ocena).
9. Korzystanie z Pisma Świętego, podręcznika i innych materiałów katechetycznych.
IV. Sposoby gromadzenia i przekazywania informacji.
1. Testy i sprawdziany przechowuje nauczyciel.
2. Dziennik.
Sposób przekazywania informacji jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

V. Kryteria wystawiania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej.
1. Na ocenę klasyfikacyjną decydujący wpływ mają oceny z testów i sprawdzianów.
2. Ważne są oceny z kartkówek, prac domowych, odpowiedzi ustnych, samodzielnej pracy na lekcji
i pracy w grupie.
3. Pozostałe oceny (prace dodatkowe) wpływają na klasyfikacyjną ocenę zawsze na korzyść ucznia.
4. Styl pracy ucznia jest dodatkowym czynnikiem, który może podwyższyć lub obniżyć ocenę o 0,5
stopnia.
VI. Dostosowanie PSO z religii do możliwości uczniów ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi.
1. Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o specyficznych trudnościach
w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego są oceniani
z uwzględnieniem zaleceń poradni.
2. Uczniowie posiadający opinię o dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb
ucznia mają możliwość pisania prac pisemnych o obniżonym stopniu trudności z zakresu umiejętności
podstawowych.
3. W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję zastosowane zostaną zasady
wzmocnienia poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy i doceniania małych
sukcesów.
VII. Umowa z uczniami.
1. Ma obowiązek być przygotowany do lekcji, tzn. posiadać książkę, uzupełniony zeszyt, odrobione
prace domowe.
2. Ma prawo dwukrotnie w półroczu zgłosić brak przygotowania do lekcji (zgłoszony na początku lekcji)
bez konsekwencji uzyskania oceny niedostatecznej. Kolejny brak przygotowania wiąże się
z otrzymaniem tej oceny.
3. Ma prawo do poprawy każdej oceny niedostatecznej, dopuszczającej i dostatecznej. Do poprawy
może przystąpić tylko raz. Jeżeli uzyskana z poprawy ocena jest niższa wpisuje się ją do dziennika.
4. Ocenę należy poprawić w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od jej uzyskania. W szczególnych
sytuacjach termin poprawy może zostać przesunięty po wcześniejszym uzgodnieniu nowego z
nauczycielem.
5. Wyjątkowa aktywność na lekcjach nagradzana jest plusem. Trzykrotne uzyskanie plusa oznacza
automatyczną jego zamianę na ocenę bardzo dobrą.
6. Uczeń zobowiązany jest do uzupełnienia wiedzy i umiejętności oraz zeszytu i ćwiczeń, jeżeli z
powodu nieobecności lub innych przyczyn powstały braki i zaległości.
7. Wszystkie inne ustalenia znajdują się w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.
8. Dopuszczalne są zmiany w umowie za zgodą obu stron.
Zespół katechetów:
S. Zofia Wlizło

Dorota Zydroń

Karta informacyjna - Czego będziemy uczyć i wymagać

Przedmiotowy System Oceniania dla ucznia

3.Brak pracy domowej nie może być tłumaczony nieobecnością ucznia w szkole.

Rok szkolny
Przedmiot
Obowiązkowe
podręczniki i
ćwiczenia
Najważniejsze
umiejętności i
wiadomości
uczniów

4.W przypadku nieobecności w szkole uczeń powinien we własnym zakresie
uzupełnić wiadomości oraz brakujące notatki i ćwiczenia.

Wymagania na
poszczególne
oceny

1.Sprawdzanie osiągnięć ucznia dokonywane jest różnymi metodami: odpowiedzi
ustnej (z trzech ostatnich lekcji), zadań domowych, testów z wiadomości.
2.Uczeń ma prawo być dwa razy w semestrze nieprzygotowany do zajęć (zgłosić na
początku lekcji).

5.Sprawdziany są obowiązkowe (przynajmniej dwa razy w semestrze). Uczeń może
poprawić sprawdzian w terminie wspólnie ustalonym z katechetą ( w przeciągu
2 tygodni). Do dziennika wpisuje się obie oceny.
6. Za prace dodatkowe: uczestnictwo ucznia w konkursie, olimpiadzie czy aktywne
uczestnictwo w inicjatywach katechetyczno-liturgicznych – podnosi ocenę ucznia.
7.Uczeń w klasach od 1 –3 obowiązany jest przynosić na lekcje religii ćwiczenia,
w klasach od 4-6 uczeń obowiązany jest do przynoszenia zeszytu na lekcje religii.
8.Zeszyt ucznia sprawdzany jest raz w semestrze (systematyczność i estetyka).
Obszary oceniania : odpowiedzi ustne, (aktywność), sprawdziany, prace domowe.
Sytuacje oceniania:
W ocenach cząstkowych dopuszcza się stosowanie„plusów”(+) „minusów”(-), by
ocenić np. wypowiedzi w trakcie lekcji, podczas dyskusji, powtórzenia itp.
Stawianie kropki „.” zastępuje postawienie jedynki, ale uczeń musi sam na
następnej lekcji zgłosić się do odpowiedzi, gdy tego nie uczyni „kropka” jest
traktowana jako jedynka.

- Uczeń rozumie moc działania Ducha Świętego w Kościele,
- zna swoje miejsce i zadania we wspólnocie Kościoła
- zna podstawowe modlitwy i wie na czym polega istota modlitwy
- zna historię życia i przesłanie ludzi – świadków wiary, którzy wpisali się w
tradycję Kościoła
celujący
- Uczeń samodzielnie potrafi zdobywać potrzebne wiadomości
- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami
- aktywnie uczestniczy w przebiegu lekcji
- bardzo starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy
- wyraża samodzielnie własne zdanie i przemyślenia
- zna podstawy wiary (Mały Katechizm)
bardzo dobry
- Uczeń zna materiał omawiany na lekcji
- jest aktywny na lekcji i ma pozytywne odniesienie do
przedmiotu
- jest pilny, systematyczny i obowiązkowy
- prowadzi starannie zeszyt
- potrafi wykonywać trudniejsze zadania pod kierunkiem
nauczyciela
- zna podstawy wiary (Mały Katechizm)
- zna elementy Mszy św.
dobry
- Uczeń zna materiał omawiany na lekcjach
- ma pozytywne odniesienie do przedmiotu
- jest systematyczny
- prowadzi zeszyt przedmiotowy
- potrafi korzystać z podstawowych źródeł informacji z pomocą
nauczyciela
- zna podstawy wiary (Mały Katechizm)
dostateczny
- Uczeń wykazuje dostateczną znajomość omawianego
materiału
- ma pozytywne nastawie do przedmiotu
- prowadzi zeszyt przedmiotowy
- zna podstawy wiary (Mały Katechizm)
dopuszczający

Oceny za zeszyt, zeszyt ćwiczeń, inne formy aktywności ucznia są ocenami
wspomagającymi.
Ocena roczna uwzględnia wyniki za pierwszy i drugi semestr.
Uczeń może poprawić ocenę cząstkową poprzez opanowanie i zdanie materiału
z ostatnich trzech lekcji.

2013/2014
Religia – kl. I
Podręcznik – „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” – pod redakcją

Orientacyjne
formy i ilości
sprawdzianów
wiedzy i
umiejętności

- Uczeń nie ma pozytywnego stosunku do przedmiotu, ale
uczestniczy w zajęciach
- rozumie podstawowe pojęcia omawiane na zajęciach
- prowadzi zeszyt
- zna większość poznanych modlitw (Mały Katechizm)
niedostateczny
- Uczeń nie chce nawet przy pomocy nauczyciela wykonywać
prostych poleceń wymagających podstawowych umiejętności
- ma lekceważące nastawienie do przedmiotu
- nie prowadzi zeszytu przedmiotowego
- nie zna podstawowych modlitw (Mały Katechizm)
Dwa sprawdziany ( testy) w ciągu semestru, kartkówki, aktywność ucznia, sposób
prowadzenia zeszytu

Przedmiotowy System Oceniania dla ucznia
1.Sprawdzanie osiągnięć ucznia dokonywane jest różnymi metodami: odpowiedzi
ustnej (z trzech ostatnich lekcji), zadań domowych, testów z wiadomości.
2.Uczeń ma prawo być dwa razy w semestrze nieprzygotowany do zajęć (zgłosić na
początku lekcji).
3.Brak pracy domowej nie może być tłumaczony nieobecnością ucznia w szkole.

Karta informacyjna - Zakres wiedzy, umiejętności i wymagania
Rok szkolny
Przedmiot
Obowiązkowy
podręcznik i
zeszyt
ćwiczeń
Najważniejsze
umiejętności i
wiadomości
uczniów
Wymagania
na
poszczególne
oceny

2013/2014
Religia – kl. II
Podręcznik – „………………” –redakcja: ks. Tadeusz. Panuś, ks. Andrzej
Kielan, Adam Berski
Zeszyt ćwiczeń – „………………..”
- Uczeń …………………..

celujący

- Uczeń aktywnie uczestniczy w przebiegu lekcji
- starannie prowadzi zeszyt ćwiczeń
- zna podstawowe modlitwy
- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i próbuje
samodzielnie wyrazić własne zdanie i przemyślenia

bardzo dobry

- Uczeń ktywnie uczestniczy w przebiegu lekcji
- starannie prowadzi zeszyt ćwiczeń
- zna podstawowe modlitwy
- potrafi wykonywać trudniejsze zadania pod kierunkiem
nauczyciela
- zna materiał omawiany na lekcjach

dobry

- Uczeń zna materiał omawiany na lekcjach
- jest systematyczny
- prowadzi zeszyt ćwiczeń
- zna większość wymaganych modlitw

dostateczny

Sytuacje oceniania:
W ocenach cząstkowych dopuszcza się stosowanie„plusów”(+) „minusów”(-), by
ocenić np. wypowiedzi w trakcie lekcji, podczas dyskusji, powtórzenia itp.

- Uczeń wykazuje dostateczną znajomość omawianego
materiału
- prowadzi zeszyt ćwiczeń
- opanował modlitwy na poziomie umiarkowanym

dopuszczający

Stawianie kropki „.” zastępuje postawienie jedynki, ale uczeń musi sam na
następnej lekcji zgłosić się do odpowiedzi, gdy tego nie uczyni „kropka” jest
traktowana jako jedynka.

- Uczeń wykazuje minimalną wiedzę
- posiada dużą ilość nieuzupełnionych ćwiczeń
- zna w niewielkim stopniu poznane modlitwy

niedostateczny

- Uczeń nie chce nawet przy pomocy nauczyciela wykonywać
prostych poleceń wymagających podstawowych umiejętności
- nie prowadzi zeszytu ćwiczeń
- nie opanował podstawowych modlitw

4.W przypadku nieobecności w szkole uczeń powinien we własnym zakresie
uzupełnić wiadomości oraz brakujące notatki i ćwiczenia.
5.Sprawdziany są obowiązkowe (przynajmniej dwa razy w semestrze). Uczeń może
poprawić sprawdzian w terminie wspólnie ustalonym z katechetą ( w przeciągu
2 tygodni). Do dziennika wpisuje się obie oceny.
6. Za prace dodatkowe: uczestnictwo ucznia w konkursie, olimpiadzie czy aktywne
uczestnictwo w inicjatywach katechetyczno-liturgicznych – podnosi ocenę ucznia.
7.Uczeń w klasach od 1 –3 obowiązany jest przynosić na lekcje religii ćwiczenia,
w klasach od 4-6 uczeń obowiązany jest do przynoszenia zeszytu na lekcje religii.
8.Zeszyt ucznia sprawdzany jest raz w semestrze (systematyczność i estetyka).
Obszary oceniania : odpowiedzi ustne, (aktywność), sprawdziany, prace domowe.

Oceny za zeszyt, zeszyt ćwiczeń, inne formy aktywności ucznia są ocenami
wspomagającymi.
Ocena roczna uwzględnia wyniki za pierwszy i drugi semestr.
Uczeń może poprawić ocenę cząstkową poprzez opanowanie i zdanie materiału
z ostatnich trzech lekcji.

Orientacyjne
formy i ilości
sprawdzianów
wiedzy i
umiejętności

Dwa testy (do uzupełnienia) wypowiedzi ustne, zadania domowe, aktywność
ucznia, sposób prowadzenia zeszytu ćwiczeń

Przedmiotowy System Oceniania dla ucznia
1.Sprawdzanie osiągnięć ucznia dokonywane jest różnymi metodami: odpowiedzi
ustnej (z trzech ostatnich lekcji), zadań domowych, testów z wiadomości.
2.Uczeń ma prawo być dwa razy w semestrze nieprzygotowany do zajęć (zgłosić na
początku lekcji).
3.Brak pracy domowej nie może być tłumaczony nieobecnością ucznia w szkole.
4.W przypadku nieobecności w szkole uczeń powinien we własnym zakresie
uzupełnić wiadomości oraz brakujące notatki i ćwiczenia.
5.Sprawdziany są obowiązkowe (przynajmniej dwa razy w semestrze). Uczeń może
poprawić sprawdzian w terminie wspólnie ustalonym z katechetą ( w przeciągu
2 tygodni). Do dziennika wpisuje się obie oceny.

Karta informacyjna - Zakres wiedzy, umiejętności i wymagania
Rok szkolny
Przedmiot
Obowiązkowy
podręcznik i
zeszyt

2013/2014
Religia – kl. III
Podręcznik – „………………” –redakcja: ks. Tadeusz. Panuś, ks. Andrzej
Kielan, Adam Berski
Zeszyt ćwiczeń – „………………..”

Najważniejsze
umiejętności i
wiadomości
uczniów
Wymagania
na
poszczególne
oceny

- Uczeń …………………..

celujący

- Uczeń aktywnie uczestniczy w przebiegu lekcji
- starannie prowadzi zeszyt ćwiczeń
- zna podstawowe modlitwy
- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i próbuje
samodzielnie wyrazić własne zdanie i przemyślenia

bardzo dobry

- Uczeń ktywnie uczestniczy w przebiegu lekcji
- starannie prowadzi zeszyt ćwiczeń
- zna podstawowe modlitwy
- potrafi wykonywać trudniejsze zadania pod kierunkiem
nauczyciela
- zna materiał omawiany na lekcjach
- Uczeń zna materiał omawiany na lekcjach
- jest systematyczny
- prowadzi zeszyt ćwiczeń
- zna większość wymaganych modlitw
- Uczeń wykazuje dostateczną znajomość omawianego
materiału
- prowadzi zeszyt ćwiczeń
- opanował modlitwy na poziomie umiarkowanym

6. Za prace dodatkowe: uczestnictwo ucznia w konkursie, olimpiadzie czy aktywne
uczestnictwo w inicjatywach katechetyczno-liturgicznych – podnosi ocenę ucznia.
7.Uczeń w klasach od 1 –3 obowiązany jest przynosić na lekcje religii ćwiczenia,
w klasach od 4-6 uczeń obowiązany jest do przynoszenia zeszytu na lekcje religii.

dobry

8.Zeszyt ucznia sprawdzany jest raz w semestrze (systematyczność i estetyka).

dostateczny

Obszary oceniania : odpowiedzi ustne, (aktywność), sprawdziany, prace domowe.
dopuszczający

Sytuacje oceniania:
W ocenach cząstkowych dopuszcza się stosowanie„plusów”(+) „minusów”(-), by
ocenić np. wypowiedzi w trakcie lekcji, podczas dyskusji, powtórzenia itp.
Stawianie kropki „.” zastępuje postawienie jedynki, ale uczeń musi sam na
następnej lekcji zgłosić się do odpowiedzi, gdy tego nie uczyni „kropka” jest
traktowana jako jedynka.
Oceny za zeszyt, zeszyt ćwiczeń, inne formy aktywności ucznia są ocenami
wspomagającymi.
Ocena roczna uwzględnia wyniki za pierwszy i drugi semestr.
Uczeń może poprawić ocenę cząstkową poprzez opanowanie i zdanie materiału
z ostatnich trzech lekcji.

Orientacyjne
formy i ilości
sprawdzianów
wiedzy i
umiejętności

- Uczeń wykazuje minimalną wiedzę
- posiada dużą ilość nieuzupełnionych ćwiczeń
- zna w niewielkim stopniu poznane modlitwy
niedostateczny - Uczeń nie chce nawet przy pomocy nauczyciela wykonywać
prostych poleceń wymagających podstawowych umiejętności
- nie prowadzi zeszytu ćwiczeń
- nie opanował podstawowych modlitw
Dwa testy (do uzupełnienia) wypowiedzi ustne, zadania domowe, aktywność
ucznia, sposób prowadzenia zeszytu ćwiczeń

Przedmiotowy System Oceniania dla ucznia
1.Sprawdzanie osiągnięć ucznia dokonywane jest różnymi metodami: odpowiedzi
ustnej (z trzech ostatnich lekcji), zadań domowych, testów z wiadomości.
2.Uczeń ma prawo być dwa razy w semestrze nieprzygotowany do zajęć (zgłosić na
początku lekcji).
3.Brak pracy domowej nie może być tłumaczony nieobecnością ucznia w szkole.
4.W przypadku nieobecności w szkole uczeń powinien we własnym zakresie
uzupełnić wiadomości oraz brakujące notatki i ćwiczenia.
5.Sprawdziany są obowiązkowe (przynajmniej dwa razy w semestrze). Uczeń może
poprawić sprawdzian w terminie wspólnie ustalonym z katechetą ( w przeciągu
2 tygodni). Do dziennika wpisuje się obie oceny.

Karta informacyjna - Zakres wiedzy, umiejętności i wymagania
Rok szkolny
Przedmiot
Obowiązkowy
podręcznik i
zeszyt ucznia
Najważniejsze
umiejętności i
wiadomości
uczniów

Wymagania
na
poszczególne
oceny

6. Za prace dodatkowe: uczestnictwo ucznia w konkursie, olimpiadzie czy aktywne
uczestnictwo w inicjatywach katechetyczno-liturgicznych – podnosi ocenę ucznia.
7.Uczeń w klasach od 1 –3 obowiązany jest przynosić na lekcje religii ćwiczenia,
w klasach od 4-6 uczeń obowiązany jest do przynoszenia zeszytu na lekcje religii.
8.Zeszyt ucznia sprawdzany jest raz w semestrze (systematyczność i estetyka).
Obszary oceniania : odpowiedzi ustne, (aktywność), sprawdziany, prace domowe.
Sytuacje oceniania:
W ocenach cząstkowych dopuszcza się stosowanie„plusów”(+) „minusów”(-), by
ocenić np. wypowiedzi w trakcie lekcji, podczas dyskusji, powtórzenia itp.
Stawianie kropki „.” zastępuje postawienie jedynki, ale uczeń musi sam na
następnej lekcji zgłosić się do odpowiedzi, gdy tego nie uczyni „kropka” jest
traktowana jako jedynka.
Oceny za zeszyt, zeszyt ćwiczeń, inne formy aktywności ucznia są ocenami
wspomagającymi.
Ocena roczna uwzględnia wyniki za pierwszy i drugi semestr.
Uczeń może poprawić ocenę cząstkową poprzez opanowanie i zdanie materiału
z ostatnich trzech lekcji.

Orientacyjne
formy i ilości
sprawdzianów
wiedzy i
umiejętności

2013/2014
Religia – kl. IV
Podręcznik – „Słuchamy Pana Boga” –redakcja: ks. Tadeusz. Panuś, ks. Andrzej
Kielan, Adam Berski
- Uczeń zna najważniejsze miejsca związane z Bożym planem zbawienia
- zna najważniejsze fakty z życia i nauki Jezusa Chrystusa
- stara się żyć według nauki Jezusa
- poznaje i przyjmuje Bożą miłość objawioną w Piśmie św. , liturgii Kościoła i
codziennym doświadczeniu ucznia
- zna treści i przeżywa główne okresy liturgiczne oraz najważniejsze uroczystości i
święta kościelne
celujący
- Uczeń samodzielnie potrafi zdobywać potrzebne wiadomości
- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami
- aktywnie uczestniczy w przebiegu lekcji
- bardzo starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy
- wyraża samodzielnie własne zdanie i przemyślenia
- zna podstawy wiary (Mały Katechizm)
- zna elementy Mszy św. i rozumie ich istotę
bardzo dobry
- Uczeń zna materiał omawiany na lekcji
- jest aktywny na lekcji i ma pozytywne odniesienie do
przedmiotu
- jest pilny, systematyczny i obowiązkowy
- prowadzi starannie zeszyt
- potrafi wykonywać trudniejsze zadania pod kierunkiem
nauczyciela
- zna podstawy wiary (Mały Katechizm)
- zna elementy Mszy św.
dobry
- Uczeń zna materiał omawiany na lekcjach
- ma pozytywne odniesienie do przedmiotu
- jest systematyczny
- prowadzi zeszyt przedmiotowy
- potrafi korzystać z podstawowych źródeł informacji z pomocą
nauczyciela
- zna podstawy wiary (Mały Katechizm)
dostateczny
- Uczeń wykazuje dostateczną znajomość omawianego
materiału
- ma pozytywne nastawie do przedmiotu
- prowadzi zeszyt przedmiotowy
- zna podstawy wiary (Mały Katechizm)
dopuszczający
- Uczeń nie ma pozytywnego stosunku do przedmiotu, ale
uczestniczy w zajęciach
- rozumie podstawowe pojęcia omawiane na zajęciach
- prowadzi zeszyt
- zna większość poznanych modlitw (Mały Katechizm)
niedostateczny - Uczeń nie chce nawet przy pomocy nauczyciela wykonywać
prostych poleceń wymagających podstawowych umiejętności
- ma lekceważące nastawienie do przedmiotu
- nie prowadzi zeszytu przedmiotowego
- nie zna podstawowych modlitw (Mały Katechizm)
Dwa sprawdziany ( testy) w ciągu semestru, kartkówki, aktywność ucznia, sposób
prowadzenia zeszytu

Obowiązkowy
podręcznik i
ćwiczenia

Religia – kl. V
Podręcznik – „Wierzymy w Pana Boga” –redakcja: ks. T. Panuś, ks.
A.Kielian, A.Berski, ćwiczenia „Wierzymy w Pana Boga”.

KONTRAKT
Lekcja religii jest lekcją podczas której:
2. Poznajemy religię katolicką i w tym celu:
• uczestniczymy systematycznie i aktywnie w lekcjach religii,
• posiadamy zawsze podręcznik, systematycznie prowadzony zeszyt; ćwiczenia.
• powstałe braki uzupełniamy na bieżąco,
• jesteśmy dobrze przygotowani do każdej lekcji,
3. Pogłębiamy wiarę w Boga i w tym celu:
• w czasie modlitwy przyjmujemy postawę szacunku wobec Boga,
skupienia i wyciszenia,
• uczestniczymy w rekolekcjach szkolnych.
4. Uczymy się miłości bliźniego i w tym celu:
• zachowujemy się cicho na lekcji, by nie przeszkadzać innym uczniom, w czasie
dyskusji zabieramy głos po udzieleniu go przez nauczyciela oraz po wysłuchaniu
opinii innych,
• kulturalnie i z szacunkiem odnosimy się do siebie nawzajem,
• w czasie lekcji nie wolno: jeść, pić, żuć gumy, chodzić po klasie, korzystać z
telefonów komórkowych- bez pozwolenia nauczyciela itp.,
• na lekcję przychodzimy punktualnie.
5. Ocenianiu przedmiotowemu podlegają umiejętności i wiadomości
zgodne z obszarami aktywności wymienionymi w PSO
(do wglądu na stronie internetowej SP 72)
• Prace klasowe, testy sprawdzające są obowiązkowe i zapowiadane, z co najmniej
tygodniowym wyprzedzeniem, podawany jest również zakres obowiązującego
materiału.
• Kartkówki sprawdzające bieżącą wiedzę (3ostatnie tematy-niezapowiedziane)
• W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie nauczyciel może sprawdzić
wiadomości i umiejętności( z zakresu sprawdzianu) w wybranej przez siebie formie.
• Nauczyciel zobowiązuje się do sprawdzenia i ocenienia pisemnych prac
w ciągu 14 dni. Prace pisemne po omówieniu wyników przechowuje nauczyciel.
• Ocenę z pracy klasowej (bądź zaległy sprawdzian) można poprawić/napisać podczas
konsultacji (wg harmonogramu) w terminie nie przekraczającym 14 dni.
Ocena z poprawy jest wpisywana do dziennika.
• Znajomość Małego Katechizmu wg podanego zakresu i terminu.
• Po dłuższej nieobecności w szkole(powyżej 1 tygodnia) uczeń ma prawo być nieoceniany
przez tydzień, w tym czasie powinien uzupełnić wiadomości i notatki w zeszycie, ćwiczeniach.
• Ocena niedostateczna z pracy na lekcji nie podlega poprawie.
• Za wyjątkową aktywność uczeń może otrzymywać nagrodę w postaci „+” za 5 plusów
otrzymuje ocenę cząstkową „6”
• Uczeń może w ciągu semestru 2 razy zgłosić nieprzygotowanie do lekcji.
• Zeszyt ucznia i ćwiczenia są sprawdzane na bieżąco pod względem systematyczności
i staranności ich prowadzenia
• Ocenę semestralną i końcowo roczną ustala nauczyciel.
............................................
Data i podpis Rodziców

..................................................
data i czytelny podpis Ucznia

Najważniejsze
umiejętności i
wiadomości
uczniów

- Uczeń zna wydarzenia zbawcze – prawdy Starego i Nowego Testamentu,
rozumie istotę uczestnictwa w Liturgii Kościoła, dostrzega obecność Chrystusa
w historii i kulturze ojczystej, odczytuje sens własnego życia w relacji do
Jezusa.

Wymagania na
poszczególne oceny

celujący

- Uczeń samodzielnie potrafi zdobywać potrzebne
wiadomości
biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami
- aktywnie uczestniczy w przebiegu lekcji
- bardzo starannie prowadzi zeszyt ćwiczeń,
- wyraża samodzielnie własne zdanie i przemyślenia
- zna podstawy wiary (Mały Katechizm)
- zna elementy Mszy św. i rozumie ich istotę

-

bardzo dobry

- Uczeń zna materiał omawiany na lekcji
- jest aktywny na lekcji i ma pozytywne odniesienie do religii
- jest pilny, systematyczny i obowiązkowy
- prowadzi starannie zeszyt ćwiczeń
- potrafi wykonywać trudniejsze zadania pod kierunkiem
nauczyciela
- zna podstawy wiary (Mały Katechizm)
- zna elementy Mszy św.

dobry

- Uczeń zna materiał omawiany na lekcjach
- ma pozytywne odniesienie do przedmiotu
- jest systematyczny
- prowadzi zeszyt ćwiczeń
- potrafi korzystać z podstawowych źródeł informacji z
pomocą nauczyciela
- zna podstawy wiary (Mały Katechizm)

dostateczny

- Uczeń wykazuje dostateczną znajomość omawianego
materiału
- ma pozytywne nastawie do przedmiotu
- prowadzi zeszyt ćwiczeń
- zna podstawy wiary (Mały Katechizm)

dopuszczający

- Uczeń nie ma pozytywnego stosunku do przedmiotu, ale
uczestniczy w zajęciach
- rozumie podstawowe pojęcia omawiane na zajęciach
- prowadzi zeszyt
- zna większość poznanych modlitw (Mały Katechizm)

niedostateczny

- Uczeń nie chce nawet przy pomocy nauczyciela wykonywać
prostych poleceń wymagających podstawowych umiejętności
- ma lekceważące nastawienie do przedmiotu
- nie prowadzi zeszytu ćwiczeń,
nie zna podstawowych modlitw (Mały Katechizm)

Obowiązkowy
podręcznik i
ćwiczenia

Religia – kl. VI
Podręcznik – „W Kościele umacniamy wiarę” –redakcja: ks. T. Panuś,
ks. A.Kielian, A.Berski,

KONTRAKT
Lekcja religii jest lekcją podczas której:
2. Poznajemy religię katolicką i w tym celu:
• uczestniczymy systematycznie i aktywnie w lekcjach religii,
• posiadamy zawsze podręcznik, systematycznie prowadzony zeszyt; ćwiczenia.
• powstałe braki uzupełniamy na bieżąco,
• jesteśmy dobrze przygotowani do każdej lekcji,
3. Pogłębiamy wiarę w Boga i w tym celu:
• w czasie modlitwy przyjmujemy postawę szacunku wobec Boga,
skupienia i wyciszenia,
• uczestniczymy w rekolekcjach szkolnych.
4. Uczymy się miłości bliźniego i w tym celu:
• zachowujemy się cicho na lekcji, by nie przeszkadzać innym uczniom, w czasie
dyskusji zabieramy głos po udzieleniu go przez nauczyciela oraz po wysłuchaniu
opinii innych,
• kulturalnie i z szacunkiem odnosimy się do siebie nawzajem,
• w czasie lekcji nie wolno: jeść, pić, żuć gumy, chodzić po klasie, korzystać z
telefonów komórkowych - bez pozwolenia nauczyciela itp.,
• na lekcję przychodzimy punktualnie.
5. Ocenianiu przedmiotowemu podlegają umiejętności i wiadomości
zgodne z obszarami aktywności wymienionymi w PSO
(do wglądu na stronie internetowej SP 72)
• Prace klasowe, testy sprawdzające są obowiązkowe i zapowiadane, z co najmniej
tygodniowym wyprzedzeniem, podawany jest również zakres obowiązującego
materiału.
• Kartkówki sprawdzające bieżącą wiedzę (3ostatnie tematy-niezapowiedziane)
• W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie nauczyciel może sprawdzić
wiadomości i umiejętności( z zakresu sprawdzianu) w wybranej przez siebie formie.
• Nauczyciel zobowiązuje się do sprawdzenia i ocenienia pisemnych prac
w ciągu 14 dni. Prace pisemne po omówieniu wyników przechowuje nauczyciel.
• Ocenę z pracy klasowej (bądź zaległy sprawdzian) można poprawić/napisać podczas
konsultacji (wg harmonogramu) w terminie nie przekraczającym 14 dni.
Ocena z poprawy jest wpisywana do dziennika.
• Znajomość Małego Katechizmu wg podanego zakresu i terminu.
• Po dłuższej nieobecności w szkole(powyżej 1 tygodnia) uczeń ma prawo być nieoceniany
przez tydzień, w tym czasie powinien uzupełnić wiadomości i notatki w zeszycie, ćwiczeniach.
• Ocena niedostateczna z pracy na lekcji nie podlega poprawie.
• Za wyjątkową aktywność uczeń może otrzymywać nagrodę w postaci „+” za 5 plusów
otrzymuje ocenę cząstkową „6”
• Uczeń może w ciągu semestru 2 razy zgłosić nieprzygotowanie do lekcji.
• Zeszyt ucznia i ćwiczenia są sprawdzane na bieżąco pod względem systematyczności
i staranności ich prowadzenia
• Ocenę semestralną i końcowo roczną ustala nauczyciel.
............................................
Data i podpis Rodziców

..................................................
data i czytelny podpis Ucznia

Najważniejsze
umiejętności i
wiadomości
uczniów

Uczeń rozumie moc działania Ducha Świętego w Kościele, - zna swoje miejsce
i zadania we wspólnocie Kościoła - zna podstawowe modlitwy i wie na czym
polega istota modlitwy - zna historię życia i przesłanie ludzi - świadków wiary,
którzy wpisali się w tradycję Kościoła

Wymagania na
poszczególne oceny

celujący

- Uczeń samodzielnie potrafi zdobywać potrzebne
wiadomości
biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami
- aktywnie uczestniczy w przebiegu lekcji
- bardzo starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy
- wyraża samodzielnie własne zdanie i przemyślenia
- zna podstawy wiary (Mały Katechizm)
- zna elementy Mszy św. i rozumie ich istotę

-

bardzo dobry

- Uczeń zna materiał omawiany na lekcji
- jest aktywny na lekcji i ma pozytywne odniesienie do religii
- jest pilny, systematyczny i obowiązkowy
- prowadzi starannie zeszyt
- potrafi wykonywać trudniejsze zadania pod kierunkiem
nauczyciela
- zna podstawy wiary (Mały Katechizm)
- zna elementy Mszy św.

dobry

- Uczeń zna materiał omawiany na lekcjach
- ma pozytywne odniesienie do przedmiotu
- jest systematyczny
- prowadzi zeszyt przedmiotowy
- potrafi korzystać z podstawowych źródeł informacji z
pomocą nauczyciela
- zna podstawy wiary (Mały Katechizm)

dostateczny

- Uczeń wykazuje dostateczną znajomość omawianego
materiału
- ma pozytywne nastawie do przedmiotu
- prowadzi zeszyt przedmiotowy
- zna podstawy wiary (Mały Katechizm)

dopuszczający

- Uczeń nie ma pozytywnego stosunku do przedmiotu, ale
uczestniczy w zajęciach
- rozumie podstawowe pojęcia omawiane na zajęciach
- prowadzi zeszyt
- zna większość poznanych modlitw (Mały Katechizm)

niedostateczny

- Uczeń nie chce nawet przy pomocy nauczyciela wykonywać
prostych poleceń wymagających podstawowych umiejętności
- ma lekceważące nastawienie do przedmiotu
- nie prowadzi zeszytu przedmiotowego
- nie zna podstawowych modlitw (Mały Katechizm)

Przewidywane osiągnięcia uczniów w klasie V:
– Zna modlitwy i mały katechizm: Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Dekalog, Sakramenty, Modlitwa
przed nauką, Przykazania kościelne, Uczynki miłosierne co do ciała, Uczynki miłosierne co do
duszy, Cztery cnoty główne, Duszo Chrystusowa, Grzechy cudze, Grzechy przeciw Duchowi
Świętemu, Grzechy wołające o pomstę do nieba, Siedem grzechów głównych, Anioł Pański,
Koronka do Bożego Miłosierdzia.
– Wymienia prawdy o człowieku zawarte w Księdze Rodzaju.
– Wymienia zadania aniołów w historii zbawienia i podaje imiona archaniołów.
– Wyjaśnia, na czym polega istota grzechu, przyczyny i skutki.
– Wie, kim była i dlaczego warto naśladować św. s. Faustynę – patronkę roku.
– Wyjaśnia rolę Mojżesza w dziejach Izraela.
– Porównuje paschę Izraelitów i Paschę chrześcijan,
– Opisuje w jaki sposób Bóg troszczył się o Izraelitów podczas wędrówki do Ziemi Obiecanej.
– Wyjaśnia analogię między przejściem przez Morze Czerwone a chrztem świętym; manną na
pustyni a eucharystią, wodą ze skały a łaską bożą, Ziemią Obiecaną a niebem.
– Wyjaśnia i wskazuje, dlaczego konieczne jest rozwijanie wiary i w jaki sposób chrześcijanin
utrwala relacje z Bogiem.
– Wymienia przymioty Boga.
– Uzasadnia, że dekalog jest wyrazem miłości i troski Boga o człowieka i w Jego świetle ocenia
własne postępowanie.
– Wyjaśnia analogię między wężem miedzianym na pustyni a krzyżem Chrystusa.
– Wyjaśnia konieczność formacji sumienia w zachowaniu przymierza z Bogiem i wyjaśnia,
dlaczego człowiek powołany jest do świętości.
– Ukazuje, jak można do życia ludzi odnieść prawdę niewierności Izraelitów i Bożym
przebaczeniu.
– Wymienia przejawy miłości Boga w historii zbawienia.
– Wymienia imiona proroków zapowiadających przyjście Mesjasza i zna proroctwa
zapowiadające Mesjasza.
– Wyjaśnia, na czym polega powtórne przyjście Chrystusa.
– Opowiada o życiu Świętej Rodziny w Nazarecie.
– Wymienia źródła chrześcijańskie i pozachrześcijańskie o Jezusie.
– Uzasadnia, że Jezus jest Bogiem i człowiekiem.
– Wyjaśnia misję Jana Chrzciciela
– Rozumie, że warunkiem przynależności do Królestwa Bożego jest nawrócenie, wiara, przyjęcie
Ewangelii.
– Podaje przykłady realizowania zasad Królestwa Bożego w codziennym życiu.
– Wyjaśnia błogosławieństwa jako drogowskazy na drodze do świętości.
– Wskazuje na istotę wybranych przypowieści i uzdrowień Jezusa i dokonuje ich aktualizacji.
– Uzasadnia związek rozmnożenia chleba z Eucharystią.
– Wyjaśnia chrześcijański sens cierpienia.
– Wyjaśnia zbawczy sens śmierci Chrystusa.
– Wskazuje wydarzenia biblijne o męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa w liturgii.
– Rozumie konieczność modlitwy o wiarę.

Przewidywane osiągnięcia uczniów w kl. VI:
– Zna modlitwy i mały katechizm: Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Dekalog, Sakramenty,
Modlitwa przed nauką, Przykazania kościelne, Uczynki miłosierne co do ciała, Uczynki
miłosierne co do duszy, Cztery cnoty główne, Duszo Chrystusowa, Grzechy cudze,
Grzechy przeciw Duchowi Świętemu, Grzechy wołające o pomstę do nieba, Siedem
grzechów głównych, Anioł Pański, Koronka do Bożego Miłosierdzia, Dary Ducha
Świętego, Warunki sakramentu pokuty i pojednania.
– Wie, kim byli i dlaczego warto naśladować patronów roku: św. Stanisława i św.
Maksymiliana Maria Kolbe.
– Ukazuje na podstawie perykop biblijnych początki Kościoła jako wspólnoty wierzących
posłanej do świata.
– Opowiada o roli Ducha Świętego we wspólnocie Kościoła i w życiu chrześcijanina.
– Wyjaśnia rolę św. Piotra i jego następców w Kościele.
– Opowiada o działalności ewangelizacyjnej św. Pawła i pracy misyjnej we współczesnych
czasach.
– Wskazuje na wspólnotę Kościoła jako na znak obecności Chrystusa w Słowie Bożym i
sakramentach.
– Uzasadnia, na czym polega udział chrześcijanina w potrójnej misji Chrystusa.
– Wymienia nazwy i symbole Kościoła, wskazuje na relacje Boga do ludzi i ludzi do Boga.
– Podaje biblijne obrazy Kościoła i wymienia przymioty Kościoła.
– Ukazuje sakrament kapłaństwa jako szczególne powołanie w Kościele i rozumie, czym
jest Kościół hierarchiczny.
– Wskazuje różne sposoby działania Ducha Świętego w Kościele, wyjaśnia czym są dary i
charyzmaty Ducha Świętego.
– Wyjaśnia istotę, znaczenie sakramentów w życiu chrześcijanina, ukazuje sakramenty jako
szczególne dary łaski Bożej.
– Rozumie, że Kościół jest wspólnotą wierzących w drodze do Boga.
– Wymienia przykazania kościelne i uzasadnia potrzebę przestrzegania ich w codziennym
życiu.
– Wyjaśnia znaczenie modlitwy we wspólnocie Kościoła i w życiu chrześcijanina.
– Wymienia formy pomocy bliźnim w kościele lokalnym i powszechnym.
– Wyjaśnia znaczenie chrztu dla narodu polskiego i Europy.
– Opowiada o życiu św. Wojciecha.
– Wskazuje cechy pobożności maryjnej w Polsce.
– Wyjaśnia, czym jest kultura chrześcijańska.
– Wymienia i omawia postaci zasłużone dla Kościoła i Ojczyzny.
– Zna historię diecezji i parafii, podaje sposoby zaangażowania się w życie lokalnej
wspólnoty Kościoła.
– Wskazuje na rolę cierpienia i męczeństwa w rozwoju Kościoła.
– Wyjaśnia na podstawie życia i męczeństwa św. Stanisława, kim jest świadek wiary.
– Wskazuje błogosławionych i świętych jako wzory świętości.
– Wyjaśnia, czym jest postawa apostolska.
– Wskazuje na znaczenie przyjaźni w życiu Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II.
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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII
kl. VII szkoły podstawowej
Został opracowany na podstawie Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w
Przedszkolach i Szkołach zatwierdzonego przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji
Episkopatu Polski w Białymstoku z dniu 9 czerwca 2010 r.
Przedmiotowy System Oceniania z religii jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 30
kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i
słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych oraz ze
zmianami dokonanymi w tym rozporządzeniu z dnia 13 lipca 2007 r.
Najważniejsze punkty przedmiotowego systemu oceniania z religii:
1. Cele
2. Zasady
3. Obszary podlegające ocenie na lekcjach religii w klasie VII
4. Wymagania programowe i kryteria oceniania.
5. Poprawa oceny.
6. Przewidywane osiągnięcia uczniów.
ad. 1. Cele:
1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym
zakresie.
2. Dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach,
trudnościach oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.
3. Motywowanie uczniów do samodzielnego uczenia się oraz wspieranie aktywności
edukacyjnej ucznia.
4. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju intelektualnego i duchowego.
5. Kształtowanie dojrzałości i postawy odpowiedzialności.
6. Kształtowanie refleksyjnej postawy wobec różnych sytuacji życiowych i zobowiązań
moralnych oraz kształtowanie sumienia;
7. Budzenie zainteresowania przesłaniem Bożym;
8. Uzdolnienie do odczytania w nauczaniu biblijnym wezwania Bożego dla swego życia;
9. Pogłębione przeżywanie roku liturgicznego i sakramentów;
10. Pomoc w otwarciu się na Boga w modlitwie i życiu codziennym;
11. Pomoc w odnajdywaniu własnego miejsca i zadań w życiu rodziny, szkoły, Kościoła i
innych grupach społecznych;
ad. 2. Zasady :
1. Nauczyciel, na początku roku szkolnego, informuje uczniów i rodziców (prawnych
opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen
śródrocznych i rocznych z religii, wynikających z realizowanego programu nauczania, o
sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz o warunkach uzyskania oceny
rocznej wyższej niż przewidywana.
2. Ocenianiu nie podlegają praktyki religijne.
3. Każda ocena jest jawna dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów), a także
wystawiana według ustalonych kryteriów.
4. Do wystawienia oceny śródrocznej wymagane są minimum cztery oceny bieżące.
5. O ocenie niedostatecznej śródrocznej czy rocznej uczeń informowany jest ustnie, a jego
rodzice (prawni opiekunowie) w formie pisemnej na miesiąc przed radą pedagogiczną
klasyfikacyjną. Za pisemne poinformowanie rodzica (prawnego opiekuna) odpowiada
wychowawca.
6. Uczniowie są informowani o przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych co najmniej
7 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.
7. Kryteria odpowiadające poszczególnym śródrocznym i rocznym stopniom szkolnym zgodne
są z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
8. Uczeń może zostać niesklasyfikowany w przypadku ponad 50% nieusprawiedliwionych
nieobecności.
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9. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym
wymaganiom.
10. Sprawdziany są co najmniej raz w semestrze i zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem.
Są obowiązkowe, więc uczeń nieobecny na danej lekcji, powinien uczynić to w terminie
późniejszym, uzgodnionym z nauczycielem.
11. Uczeń nie ponosi żadnych konsekwencji w przypadku wystąpienia poważnych przyczyn
losowych, które przeszkodziły w przygotowaniu się ucznia do lekcji, jeżeli są one
potwierdzone pisemnie lub ustnie przez rodzica (prawnego opiekuna) przed lekcją.
12. Rezygnację z uczestnictwa w nauce religii składają rodzice (prawni opiekunowie) u
dyrektora szkoły.
ad. 3. Obszary podlegające ocenianiu na lekcjach religii w klasie VII:
❖ Formy ustne:
• Odpowiedzi ustne
• Opowiadania odtwórcze i twórcze
• Prezentacja
❖ Formy pisemne:
• Sprawdziany, testy, kartkówki
• Zadania domowe
• Ćwiczenia wykonane na lekcji
❖ Formy praktyczne:
• Realizacja projektów (np. album, gazetka, przedstawienia)
• Rozwijanie postawy religijnej (np. udział w jasełkach, konkursach religijnych,
poszerzanie wiadomości o literaturę religijną, korzystanie ze stron internetowych o
tematyce religijnej).
• Aktywność ucznia na lekcji i współpraca w zespole.
– Uczeń ma obowiązek:
• Prowadzić zeszyt przedmiotowy.
• Zaliczyć wszystkie sprawdziany i testy.
• W razie nieobecności na sprawdzianie lub teście, zaliczyć pracę w ciągu 2 tygodni od
dnia powrotu do szkoły.
• Poprawić ocenę niedostateczną w ciągu tygodnia od otrzymania wyników.
– Uczeń:
• Za ponadprogramowe prace, np.: projekty, albumy, prezentacje multimedialne, może
uzyskać dodatkowe oceny (od dobrej do celującej, po wcześniejszym uzgodnieniu z
nauczycielem).
• Za zajęcie I, II, III miejsca lub wyróżnienia w konkursach religijnych otrzymuje ocenę
celującą.
• Za bardzo dobre wyniki nauczania, otrzymanie wyróżnień w konkursach biblijnych na
etapie dekanalnym, diecezjalnym, ogólnopolskim otrzymuje śródroczną i roczną ocenę
celującą.
– Nauczyciel ma obowiązek:
• Powiadomić ucznia o sprawdzianie lub teście na co najmniej 1 tydzień przed terminem.
• Sprawdzić prace pisemne w ciągu 2 tygodni, a z wynikami testu zapoznać rodziców w
czasie konsultacji.
• Udzielać informacji rodzicom i uczniom na temat prac pisemnych.
Nauczyciele dostosowują wymagania do indywidualnych możliwości ucznia, uwzględniając
przy tym rodzaj dysfunkcji:
❖ W przypadku dysortografii:
• Błędy ortograficzne nie mają wpływu na ocenę pracy pisemnej
❖ W przypadku dysgrafii:
• Nie ocenia się estetyki pisma w zeszycie przedmiotowym oraz na testach i kartkówkach.
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• Uczeń ma prawo przeczytać nauczycielowi treść pracy pisemnej, gdy ten ma trudności z
jej odczytaniem.
❖ W przypadku dysleksji:
• Zachęcanie uczniów do czytania krótkich tekstów.
• Wydłużanie czasu pracy.
• Ograniczenie ilości wykonywanych w czasie zajęć ćwiczeń.
Oceny bieżące stanowią o śródrocznej i rocznej ocenie ucznia. Powiadamianie rodziców o
ocenach ich dzieci odbywa się zgodnie z przyjętymi zasadami Wewnątrzszkolnego Systemu
Oceniania.
ad. 4. Wymagania programowe i kryteria oceniania:
– Podstawowe:
Na ocenę celującą uczeń:
• Prowadzi zeszyt i odrabia zadania domowe
• Wyczerpująco i samodzielnie wypowiada się na temat poruszanego zagadnienia.
• Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program religii.
• Zajmuje wysokie miejsca w konkursach religijnych.
• Angażuje się w przygotowanie jasełek, misteriów, rozważań.
• Samodzielnie poszerza wiedzę o literaturę religijną, korzysta ze stron internetowych o
tematyce religijnej.
Na ocenę bardzo dobrą uczeń:
• Prowadzi zeszyt i odrabia zadania domowe.
• Opanował minimum programowe na ocenę bardzo dobrą.
• Swobodnie i wyczerpująco wypowiada się na dany temat.
• W poruszanych tematach dostrzega związki między faktami, potrafi wyciągnąć wnioski,
dokonać całościowej oceny poruszanego zagadnienia.
• Bierze udział w konkursach religijnych.
• Odznacza się dużą aktywnością na lekcjach religii.
• Umie współpracować w grupie.
Na ocenę dobrą uczeń:
• Prowadzi zeszyt, odrabia zadania domowe.
• Samodzielnie udziela odpowiedzi na zadany temat, jednak nie wyczerpuje poruszonego
zagadnienia.
• Opanował materiał programowy z religii w stopniu dobrym.
• Stara się aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych.
Na ocenę dostateczną uczeń:
• Prowadzi zeszyt, stara się mieć zawsze odrobione zadanie domowe.
• Przychodzi przygotowany do zajęć.
• Opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości na poziomie dostatecznym.
• Udziela odpowiedzi na pytania nauczyciela.
• Stara się angażować w pracę grupy.
Na ocenę dopuszczającą uczeń:
• Prowadzi zeszyt.
• Opanował konieczne pojęcia religijne w stopniu dopuszczającym.
• Przy pomocy nauczyciela udziela odpowiedzi na postawione pytania.
• Wykonuje jedynie część wyznaczonej pracy.
• Czasem angażuje się w pracę grupy.
Na ocenę niedostateczną uczeń:
• Nie prowadzi zeszytu.
• Nie opanował minimum programowego.
• Nie skorzystał z pomocy nauczyciela i kolegów w celu poprawienia oceny.
– Szczegółowe:
Na ocenę celującą uczeń:
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• Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym
• Biegle posługuje się zdobytą wiedzą
• Uzupełnia zdobytą na lekcjach wiedzę przez lekturę literatury religijnej
• Zajmuje wysokie miejsca w organizowanych konkursach religijnych
• Wykonuje dodatkowe (ponadprogramowe) prace (prezentacje, referaty, albumy itp.)
Na ocenę bardzo dobrą uczeń:
• Posiada uzupełniony zeszyt
• Potrafi scharakteryzować patrona roku
• Umie wyjaśnić czym jest Pismo Święte
• Zna etapy powstawania Biblii oraz gatunki literackie
• Potrafi scharakteryzować miejsce Chrystusa w historii Zbawienia
• Zna poszczególne okresy roku liturgicznego
• Zna Dekalog; potrafi wyjaśnić treść i sens każdego przykazania
• Potrafi wymienić 8 Błogosławieństw oraz je dokładnie wyjaśnić
• Zna Modlitwę Pańską; wskazuje sens i warunki modlitwy; tłumaczy bogactwo Modlitwy
Pańskiej
• Dokładnie omawia zagadnienia związane z historią Kościoła
Na ocenę dobrą uczeń:
• Posiada uzupełniony zeszyt
• Potrafi scharakteryzować patrona roku
• Zna główne okresy roku liturgicznego
• Umie omówić podstawowe zagadnienia dotyczące Pisma Świętego
• Potrafi wymienić główne znaki Jezusa
• Zna Dekalog i potrafi wyjaśnić sens każdego przykazania
• Potrafi wymienić 8 Błogosławieństw
• Zna Modlitwę Pańską; wskazuje sens i warunki modlitwy; dostrzega bogactwo Modlitwy
Pańskiej
• Zna podstawowe zagadnienia z historii Kościoła
Na ocenę dostateczną uczeń:
• Posiada uzupełniony zeszyt
• Zna patrona roku
• Wie co to jest Pismo Święte i umie się nim posługiwać
• Zna podstawowe znaki Chrystusa
• Zna Dekalog i podstawowe informacje na temat Dekalogu
• Wie, co to jest Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post (Triduum Paschalne), Wielkanoc
• Rozumie, dlaczego Osiem Błogosławieństw jest drogą prowadzącą do szczęścia
• Zna Modlitwę Pańską
Na ocenę dopuszczającą uczeń:
• Posiada uzupełniony zeszyt
• Zna Dekalog i Modlitwę Pańską
• Wie co to jest Pismo Święte
• Rozumie czym jest Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post, Wielkanoc
• Wie, co to znaczy być uczniem Jezusa
• Rozumie, czym jest błogosławieństwo
• Wie, co to jest Sakrament Bierzmowania
Na ocenę niedostateczną uczeń:
• nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą
ad. 5. Poprawa oceny:
• W przypadku otrzymania ze sprawdzianu lub testu oceny niedostatecznej, uczeń ma
prawo do jednorazowej jej poprawy, przy czym w dzienniku zachowane są dwie oceny.
• W przypadku otrzymania z odpowiedzi ustnej lub kartkówki oceny niedostatecznej uczeń
ma prawo do jej poprawienia, w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
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ad. 6. Przewidywane osiągnięcia uczniów:
• Znajomość okresów liturgicznych i rozumienie ich w kontekście biblijnym i życia
chrześcijańskiego;
• Umiejętność posługiwania się Pismem Świętym;
• Umiejętność kształtowania własnego sumienia, osobowości, charakteru w oparciu o
prawo Boże;
• Zrozumienie Dekalogu jako podstawowych zasad moralnych i drogowskazów dla
każdego człowieka
• Zrozumienie 8 Błogosławieństw jako drogi prowadzącej do szczęścia
• Zrozumienie istoty modlitwy i dostrzeżenie bogactwa Modlitwy Pańskiej
• Wykształcenie umiejętności rozwiązywania trudnych sytuacji w duchu chrześcijańskim;
• Umiejętność reagowania na niewłaściwe zachowania;
• Zrozumienie istoty powołania każdego człowieka
• Umiejętność kształtowania prawdziwego obrazu siebie
• Zaangażowanie w różne formy apostolstwa;
• Umiejętność wyrażania własnych opinii;
• Postawa akceptacji i tolerancji.
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