
KRYTERIA OCEN Z RELIGII  KL. I - III 

 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 posiada wiadomości religijne wykraczające poza program nauczania i potrafi je zaprezentować, 

 jest bardzo aktywny na lekcji, chętnie włącza się w dyskusje związaną z tematem poruszanym 

na katechezie, 

 jest zawsze przygotowany do zajęć: zeszyt lub książkę prowadzi na bieżąco, dba o jego staranny 

i estetyczny wygląd, 

 wykonuje zadane prace i ćwiczenia, 

 przynosi niezbędne pomoce, 

 chętnie angażuje się w życie religijne na terenie szkoły i parafii, 

 orientuje się w najważniejszych, bieżących sprawach Kościoła powszechnego i lokalnego, 

korzystając z prasy i programów katolickich, 

 bierze udział w konkursach związanych z katechezą i zajmuje wysokie lokaty. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 potrafi zaprezentować pełen zakres wiadomości religijnych wynikających z programu 

nauczania, 

 jest bardzo aktywny na lekcji, 

 chętnie włącza się w dyskusje związaną z tematem poruszanym na katechezie, 

 jest zawsze przygotowany do zajęć: zeszyt lub książkę prowadzi starannie i estetycznie, 

 wykonuje zadane prace i ćwiczenia, przynosi niezbędne pomoce, 

 angażuje się w życie religijne szkoły i parafii, 

 interesuje się sprawami Kościoła, 

 bierze udział w konkursach związanych z katechezą. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował większość wiadomości religijnych wynikających z programu nauczania, potrafi je 

poprawnie zaprezentować, 

 jest przygotowany do zajęć: zeszyt kub książkę prowadzi na bieżąco, dba o jego staranny 

wygląd, 

 wykonuje zadane prace i ćwiczenia, 

 przynosi niezbędne pomoce np. katechizm do nauki religii, 

 włącza się w życie religijne szkoły i parafii. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 opanował podstawowe wiadomości religijne wynikające z programu nauczania, 

 jest przygotowany do zajęć: zeszyt prowadzi na bieżąco, dba o jego estetyczny wygląd, 

 wykonuje większość zadanych prac 

 stara się uczestniczyć w życiu religijnym szkoły i parafii. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował zaledwie minimum podstawowych wiadomości religijnych przewidzianych w 

programie nauczania, 

 ma istotne braki w wiedzy i umiejętnościach religijnych, ale braki te nie przekreślają możliwości 

czynienia przez niego postępów w ciągu dalszej nauki, 

 nie zawsze jest przygotowany do zajęć: niedbale prowadzi zeszyt lub książkę, w którym są 

braki,  

 ma częsty brak (nie wykonuje) niezbędnych prac, 

 sporadycznie uczestniczy w życiu religijnym szkoły i parafii. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 



 nie opanował nawet minimum podstawowych wiadomości religijnych wynikających z 

programu, 

 nie przygotowuje się do zajęć: nie prowadzi zeszytu, nie wykonuje zadawanych prac,  

 nie uczestniczy w życiu religijnym szkoły i parafii. 

 

 

 

 

 

 

 


