Kryteria oceniania z religii
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
-posiada wiadomości znacznie przekraczające poza program nauczania religii w danej klasie;
-biegle posługuje się terminologią naukową;
-rozwiązuje problemy nietypowe lub o stopniu trudności przekraczającym wymagania
programowe;
-dąży do pogłębienia swojej wiedzy i rozwija własne zainteresowania religijne;
-chętnie angażuje się w przygotowanie Liturgii;

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
-opanował w pełnym zakresie wiadomości przewidziane w programie nauczania dla danej
klasy;
-w swoich wypowiedziach stosuje terminologię naukową;
- rozwiązuje problemy typowe dla danej klasy lub nietypowe przy niewielkiej pomocy
nauczyciela;
-wykazuje dużą samodzielność i potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych źródeł
wiedzy, np. Pisma Świętego, KKK;
-posiada biegłą znajomość Małego Katechizmu;

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
-opanował większość wiadomości przewidzianych programem nauczania dla danej klasy;
-potrafi odpowiedzieć samodzielnie na wszystkie pytania związane z tematem katechezy;
-posiada znajomość Małego Katechizmu, rozumie go oraz potrafi zastosować w sytuacjach
życia codziennego;
-umie korzystać z Pisma Świętego, KKK i innych źródeł wiedzy religijnej;
-przejawia aktywność na katechezie;

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
-posiada wiadomości pozwalające na kontynuowanie nauki religii;
-zna podstawowe terminy i definicje;
-stosuje poprawnie wiadomości do rozwiązywania problemów z pomocą nauczyciela;
-zna podstawowe modlitwy i prawdy wiary, rozumie je oraz umie wyjaśnić, czym jest
chrześcijaństwo w życiu codziennym;

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
-dysponuje minimalną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem nauczania dla
danej klasy;
-zna najbardziej istotne modlitwy i opanował część Małego Katechizmu;
-prowadzi (mniej lub bardziej rzetelnie) zeszyt;
-rozwiązuje proste zadania przy pomocy nauczyciela;

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
-nie opanował minimum wiadomości pozwalających na kontynuowanie nauki religii;
-nie opanował Małego Katechizmu;
-wykazuje rażące lekceważenie przedmiotu oraz wiary;
-nie posiada zeszytu;
-nieregularnie uczęszcza na katechezę;
-nie wykazuje chęci wszelakiej współpracy;

Religia
Ocenianie
- praca klasowa
- 35%
- sprawdzian
- 25%
- odpowiedź
- 25%
- praca dom. + zeszyt -15%
Aktywność na lekcji, udział w konkursach i przedstawieniach lub
zaangażowanie się w przygotowanie Liturgii: każdorazowo 1pkt (doliczany do
oceny na koniec semestru).
Udział we wspólnocie „Przyjaciele Jezusa” lub zespole muzycznym, służba
ministrancka - punktowane na koniec semestru: 1-10pkt.
Nie przygotowanie do lekcji: dwa razy na semestr.

Ocena z odpowiedzi
-podstawowe modlitwy;
-Mały Katechizm;
-korzystanie z Pisma Świętego;
-podstawowe wiadomości dotyczące naszej diecezji;
-aktualne wiadomości (trzy ostatnie katechezy);
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