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1.Wymagania ponadprogramowe - celujący
Uczeń:
Spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej.
Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program religii własnego poziomu
edukacji.
Prezentuje wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ.
Samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych.
Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi, swobodą w posługiwaniu się terminologią
przedmiotową i inną.
Angażuje się w pracach pozalekcyjnych, np. gazetki religijne, montaże sceniczne, pomoce
katechetyczne itp.
Uczestniczy w olimpiadach i konkursach wiedzy religijnej.
Jego pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi żadnych
zastrzeżeń.
2. Wymagania dopełniające - bardzo dobry
Uczeń:
Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej.
Opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności określony poziomem nauczania religii.
Prezentuje poziom wiadomości powiązanych ze sobą w logiczny układ.
Umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela.
Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi.
Posiada pełną znajomość Małego Katechizmu.
Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe.
Aktywnie uczestniczy w lekcjach religii.
Jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem.
3. Wymagania rozszerzające - dobry
Uczeń:
Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej.
Opanował materiał programowy z religii.
Prezentuje wiadomości powiązane związkami logicznymi.
Stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych inspirowanych przez nauczyciela.
Podczas wypowiedzi nie popełnia rażących błędów stylistycznych.
Wykazuje się dobrą znajomością Małego Katechizmu.
W zeszycie posiada wszystkie notatki i prace domowe.
Podczas lekcji posiada określone pomoce (podręcznik, zeszyt i inne) i korzysta z nich.
Jest zainteresowany przedmiotem.
Wykazuje się dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości.
Stara się być aktywnym podczas lekcji.

4. Wymagania podstawowe - dostateczny
Uczeń:
Opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości, postawy i umiejętności.
Prezentuje podstawowe treści materiału programowego z religii.
Wykazuje się wiadomościami podstawowymi, połączonymi związkami logicznymi.
Potrafi stosować wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy
nauczyciela.
W przekazywaniu wiadomości z religii popełnia niewielkie i nieliczne błędy.
Komunikuje wiedzę wybiórczo.
Wykazuje się podstawową znajomością małego katechizmu.
W zeszycie ucznia braki notatek, prac domowych.
Prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem.
5. Wymagania konieczne - dopuszczający
Uczeń:
Opanował konieczne pojęcia religijne.
Posiada luźno zestawiony poziom wiadomości programowych.
Prezentuje mało zadowalający poziom postaw i umiejętności.
Przejawia brak podstawowej umiejętności wyjaśniania zjawisk.
Nie potrafi stosować wiedzy, nawet przy pomocy nauczyciela.
Podczas przekazywania wiadomości popełnia liczne błędy, wykazuje niepoprawny styl
wypowiedzi.
Prowadzi zeszyt.
Wykazuje poprawny stosunek do przedmiotu.
I. Warunki i tryb podnoszenia oceny rocznej
1. O podniesienie oceny o jeden stopień może ubiegać się tylko uczeń, który
prowadził
w ciągu roku systematycznie zeszyt i może go przedstawić nauczycielowi.
2. Uczeń, który spełnia powyższe wymaganie, pisze sprawdzian z całego roku,
który zawiera zagadnienia zgodne ze standardami wymagań edukacyjnych na
dany stopień.
3. By podnieś ocenę musi zdobyć z tego sprawdzianu przynajmniej 76%
przewidzianych punktów.

