
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I - III 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:  

1. Realizuje wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, posiada pełne wiadomości  

i umiejętności przewidziane programem nauczania. 

2. Posiada wiedzę wykraczającą poza program katechezy oraz potrafi ją samodzielnie  

i twórczo wykorzystać. 

3. Aktywnie pracuje na lekcji. 

4. Samodzielnie zgłasza się do odpowiedzi.  

5.Wzorowo prowadzi zeszyt ćwiczeń i zawsze ma zadania domowe.  

6. Wyróżnia się postawą religijną oraz zachowaniem wobec nauczycieli i uczniów.  

 

OCENĘ BARDZO DOBRĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:  

1.Odtwarza z pamięci ze zrozumieniem modlitwy (wykaz znajomości modlitw na 

poszczególnym poziomie poniżej wymagań edukacyjnych). 

2. Przyswoił w stopniu bardzo dobrym wiedzę zawarta w podstawie programowej. 

3. Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami. 

4. Wyróżnia się aktywnością na tle grupy katechizowanych. 

5. Zachowuje szacunek dla „świętych" miejsc, czasu modlitwy i słuchania Słowa Bożego, 

znaków religijnych. 

6. Starannie prowadzi zeszyt ćwiczeń i zawsze ma zadania domowe. 

 

OCENĘ DOBRĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:  

1. Nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania, 

ale poprawnie stosuje wiadomości i samodzielnie rozwiązuje (wykonuje) większość zadań. 

2. Zna i rozumie podstawowe modlitwy.  

3. Czasami zgłasza się do odpowiedzi.  

4. Zapomina zeszytu ćwiczeń i zadań.  

5. Pracuje podczas zajęć. 

6. Postawa ucznia nie budzi zastrzeżeń. 

 

OCENĘ DOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:  

1. Ma braki w wiadomościach i umiejętnościach przewidzianych programem nauczania, ale 

rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie zadania. 

2. Często nie ma zeszytu ćwiczeń. 

3. Odtwarza z pamięci modlitwy, ale nie potrafi ich wyjaśnić.  

4. Jest mało aktywny na katechezie.  

5. Niesystematycznie prowadzi zeszyt/ zeszyt ćwiczeń.  

6.  Postawa ucznia nie budzi zastrzeżeń. 



 

OCENĘ DOPUSZCZAJACĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:  

1. Ma braki w wiadomościach i umiejętnościach zawartych w podstawie programowej, nie 

wykluczających jednak możliwości uzyskania podstawowej wiedzy w procesie dalszego 

kształcenia, a przy tym rozwiązuje samodzielnie zadania o niewielkim stopniu trudności. 

2. Słabo zna wymagane modlitwy.  

3. Nie potrafi wyjaśnić treści modlitw.  

4. Nie ma zeszytu ćwiczeń.  

5. Nie angażuje się w katechezę. 

6. Niechętnie bierze udział w katechezie. 

 

 

OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:  

1.Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.  

2.Odmawia wszelkiej współpracy.  

3.Ma lekceważący stosunek do przedmiotu. 

 

WYKAZ MODLITW DLA KLASY I: 

 Zdrowaś Maryjo  

 Chwała Ojcu  

 Znak krzyża  

 Aniele Boży  

 Ojcze nasz  

 Wieczny odpoczynek  

 

WYKAZ MODLITW DLA KLASY II: 

 Modlitwy obowiązujące w klasie I 

 Akt wiary, nadziei i miłości 

 Anioł Pański 

 Chwała i dziękczynienie 

 

WYKAZ MODLITW DLA KLASY III: 

 Modlitwy obowiązujące w klasie I i II 

 Potrafi odmówić modlitwę różańcową 

 Dekalog 

 Warunki Dobrej Spowiedzi 

 Sakramenty 

 Skład Apostolski 

 Dwa przykazania miłości 

 Siedem grzechów głównych 


