
WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCENY Z RELIGII 
DLA NAUCZANIA POCZĄTKOWEGO (KL. 1 – 3) 

Ocena z religii uwzględnia wiedzę ucznia, umiejętności i wynikające z tego 
postawy religijne. 

CELUJĄCA : 
· Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą i posiada wiedzę wykraczającą  
   poza program katechezy. 
· Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, potrafi zastosować je w swoim  
   życiu. 
· Wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej. 
· Czyta prasę katolicką. 
· Poszerza swoją wiedzę na kółku biblijnym. 
· Bierze czynny udział w przygotowaniu liturgii Mszy św., nabożeństw i rekolekcji 
   wielkopostnych z udziałem szkoły oraz jasełek lub innych przedstawień o treści  
   religijnej. 
· Bierze udział w konkursach religijnych (dla swojej grupy wiekowej). 
· Zachowuje szacunek dla świętych przedmiotów, miejsc i znaków religijnych. 

BARDZO DOBRA : 
· Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem. 
· Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami. 
· Płynnie odmawia poznane modlitwy. 
· Bierze aktywny udział w katechezie. 
· Jest przygotowany do lekcji, ma odrobione zadania domowe i uzupełniony zeszyt. 
· Zachowuje szacunek dla świętych przedmiotów, miejsc i znaków religijnych. 

DOBRA : 
· Uczeń opanował określony programem zakres wiedzy i umiejętności pozwalający  
   na zrozumienie większości relacji między elementami wiedzy religijnej. 
· Potrafi samodzielnie odpowiedzieć na pytania związane z bieżącym tematem  
  katechezy. 
· Potrafi odmówić objęte programem modlitwy. 
· Czasami stara się udzielać w katechezie. 
· Nie przykłada się solidnie do odrabianych zadań. 
· Próbuje pracować nad postawami religijnymi. 

DOSTATECZNA : 
· Uczeń dysponuje przeciętną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego  
   programem, posiada luki w wiadomościach. 
· Na stawiane pytania odpowiada przy pomocy katechety. 
· Ma problemy z odmawianiem poznanych modlitw. 
· Jakość wykonywanych zadań przez ucznia budzi zastrzeżenia, zapomina  
   o odrabianiu zadań domowych, ma rażące braki w prowadzeniu zeszytu. 
· Słabo bierze udział w katechezie. 
· Nie stara się właściwie pracować nad postawami religijnymi. 



DOPUSZCZAJĄCA : 
· Uczeń dysponuje minimalną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego  
   programem. 
· Ma problemy z odpowiedzią nawet na najprostsze pytania. 
· Nie stara się zapamiętać poznanych modlitw, 
· Odmawia wszelkiej współpracy, jest jedynie obecny na katechezie. 
· Niechętnie bierze udział w katechezie, często ją opuszcza, nie prowadzi zeszytu. 
· Ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary. 

Nie przewiduje się w nauczaniu początkowym oceny niedostatecznej z religii. 
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