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 Forma  
 

 

 Czas 

trwania  
 

 

 Częstotliwość  
 

 

 Zakres treści  
 

 

 Informacja o 

terminie  
 

 

 Możliwość 

poprawy 

 oceny  
 

 

Dodatkowe 

informacje 

 

 Odpowiedzi 

ustne  
 

 

Indywidualny 

zależny od 

potrzeb ucznia  

 

Co najmniej raz w 

semestrze 

 

Trzy ostatnie tematy 

lekcyjne 

 

Bez uprzedzenia 
 

Nie ma 

możliwości 

poprawy 

Terminy  oddawania 

sprawdzianów: zgodnie z WSO 

 

 Kartkówka  
 

 

do 15 min.  

 

W zależności od 

potrzeb  

 

 

Trzy ostatnie tematy 

lekcyjne 

 

Bez uprzedzenia 

lub 

zapowiedziana 

lekcję wcześniej 

 

Nie ma 

możliwości 

poprawy 

Zeszyt, karty pracy 

sprawdzane podczas 

odpowiedzi i według 

możliwości nauczyciela.  

 
 

 Sprawdzian  

 

 

do 35 min. 

 

Raz w semestrze 

 

Co najmniej pięć 

ostatnich tematów 

lekcyjnych lub 

materiał 

powtórzeniowy 

 

Z tygodniowym 

uprzedzeniem 

 

Możliwość 

poprawy, ocena 

z poprawy jest 

oceną ostateczną 

W każdym semestrze uczeń 

otrzyma min. 4 ocen. 

 

 

 Prace 

domowe  
 

 

- 

 

Według potrzeb 

 

Związany z lekcją 

lub zadania 

długoterminowe 

 

Termin ustalony 

na lekcji 

 

Tak, na kolejnej 

lekcji.  

Za brak pracy domowej uczeń 

otrzymuje minus, (dopuszcza 

się  jeden minus w semestrze, 

każdy następny skutkuje oceną 

niedostateczną, którą należy 

poprawić). 

 

 Praca w 

grupach  
 

 

Określony 

przez 

nauczyciela 

 

Co najmniej raz w 

semestrze 

 

Związana z tematem 

lekcji  

 

 

Bez uprzedzenia 
 

Nie ma 

możliwości 

poprawy 

Uczeń nieobecny na pracy 

kontrolnej ma 7 dni na 

przystąpienie do jej napisania. 

 

Aktywność na 

zajęciach 
 

 

- 

 

Nawet na każdej 

lekcji  

 

 

Związane z lekcją  

 

 

Bez uprzedzenia 
 

Nie ma 

możliwości 

poprawy 

 

Uczeń ma prawo raz w 

semestrze zgłosić 

nieprzygotowanie. 

Praca poza - 

lekcyjna i 

zadania 

dodatkowe 
 

Dla chętnych W zależności od 

zainteresowania 

uczniów  

Programowe i poza 

programowe  

Konkretny 

termin, 

uzgodniony z 

uczniami 

 

- 

 

 

- 
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  CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY 

Uczeń: 

1 spełnia wymagania 

określone w zakresie 

oceny bardzo dobrej 

1. angażuje się w prace 

pozalekcyjne, np. 

gazetki religijne, 

montaże sceniczne, 

pomoce 

katechetyczne, itp. 

2. uczestniczy w 

konkursach wiedzy 

religijnej 

3. jego pilność, 

systematyczność, 

zainteresowanie, 

stosunek do 

przedmiotu nie budzi 

żadnych zastrzeżeń 

4. poznane prawdy wiary 

stosuje w życiu 

5. posiada inne 

osiągnięcia 

indywidualne 

promujące ocenę 

celującą. 

 

Uczeń: 

1. spełnia wymagania 

określone w 

zakresie oceny 

dobrej 

2. opanował pełny 

zakres wiedzy, 

postaw i 

umiejętności 

określony 

poziomem 

nauczania religii 

3. posiada pełną 

znajomość małego 

katechizmu 

4. wzorowo prowadzi 

zeszyt, karty pracy  

i odrabia prace 

domowe 

5. aktywnie 

uczestniczy w 

katechezie 

6. jego postępowanie 

nie budzi zastrzeżeń 

7. jest pilny, 

systematyczny, 

zainteresowany 

przedmiotem 

8. stara się być 

świadkiem 

wyznawanej wiary 

9. wykazuje inne 

możliwości 

indywidualnie 

promujące ocenę 

bardzo dobrą. 

 

Uczeń: 

1. spełnia wymagania 

określone w 

zakresie oceny 

dostatecznej 

2. opanował wiedzę 

religijną w swoim 

zakresie 

edukacyjnym na 

poziomie dobrym 

3. posiada dobrą 

znajomością 

małego 

katechizmu 

4. w zeszycie i 

kartach pracy  

posiada wszystkie 

notatki i prace 

domowe 

5. podczas lekcji 

posiada określone 

pomoce  

6. jest zaintereso-

wany przedmiotem 

7. posiada umieję-

tności zastosowa-

nia zdobytych 

wiadomości 

8. postawa ucznia nie 

budzi wątpliwości 

9. stara się byś 

aktywny podczas 

lekcji 

10. posiada inne  

osiągnięcia 

indywidualne 

promujące ocenę 

dobrą. 

Uczeń: 

1. spełnia wymagania 

określone w zakresie 

oceny dopuszczającej 

opanował łatwe, 

całkowicie niezbędne 

wiadomości, postawy i 

umiejętności 

2 wykazuje się 

dostateczną 

znajomością małego 

katechizmu 

3 w zeszycie ucznia i 

kartach pracy występują 

sporadyczne braki 

notatek, prac 

domowych 

4 prezentuje przeciętną 

pilność, 

systematyczność, 

zainteresowanie 

przedmiotem 

5 opanował podstawowe 

wiadomości, postawy  i 

umiejętności; 

6  inne możliwości 

indywidualne ucznia 

wskazujące na ocenę 

dostateczną. 

 

 

Uczeń: 

1. opanował łatwe, 

niezbędne pojęcia 

religijne 

2. prezentuje mało 

zadowalający 

poziom postaw i 

umiejętności 

3. prowadzi zeszyt i 

karty pracy 

4. posiada problemy 

ze znajomością 

małego 

katechizmu 

5. ma poprawny 

stosunek do religii 

6. inne możliwości 

indywidualne 

ucznia wskazujące 

na ocenę 

dopuszczającą. 

 

 


