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KLASA II 

 

 

Elementy wchodzące w zakres oceny z religii:  

1. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości. 

2. Zainteresowanie przedmiotem. 

3. Stosunek do przedmiotu. 

4. Pilność i systematyczność. 

5. Umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu. 

6. Postawa. 
 

Kontrola i ocena w religii nie dotyczy wyłącznie sprawdzenia wiadomości, lecz także 

wartościowania umiejętności, postaw, zdolności twórczych, rozwoju zainteresowań, 

motywacji uczenia się, a głównie kształtowania cech charakteru, woli, odpowiedzialności za 

swoje czyny, dokładności, wytrwałości, pracowitości, kultury osobistej, zgodności 

postępowania z przyjętą wiarą.  
 

Ocenie podlegają: 

1. Pytanie kontrolne, obejmujące więcej niż trzy jednostki lekcyjne, zapowiedziane z co 

najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Ponadto materiał pamięciowy podzielony na 

poszczególne miesiące roku szkolnego, a szczegółowo dotyczący zagadnień związanych z 

przyjęciem sakramentów Pokuty i Eucharystii. 

2. Wypowiedzi w trakcie lekcji, podczas dyskusji, powtórzenia itp. 

3. Praca domowa: krótkoterminowa i długoterminowa, kontrolowana na bieżąco. 

4. Ocena ze znajomości podstawowych prawd wiary zdobywana podczas odpowiedzi ustnej 

lub pisemnej. 

5. Zeszyt: sprawdzany podczas odpowiedzi i według decyzji nauczyciela. Jeden raz 

w semestrze kompleksowa ocena zeszytu.  

6. Przygotowanie do poszczególnych katechez. 

7. Korzystanie z Pisma Świętego, podręcznika i innych materiałów katechetycznych. 

8. Współpraca ze wspólnotą parafialną. 
 

Klasyfikacja:  

Uczeń może być niesklasyfikowany z religii, jeżeli brak podstaw do ustalenia oceny 

klasyfikacyjnej z powodu jego nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczającej 

połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie edukacji. Uczeń 

niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny.  

 

Oceny cząstkowe, semestralne i roczne według skali: 

– celujący (6), 

– bardzo dobry (5), 

– dobry (4), 

– dostateczny (3), 

– dopuszczający (2), 

– niedostateczny (1). 

Przy zapisywaniu ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie plusów i minusów.  



 

 

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

 - samodzielnie określa istotę modlitwy oraz Sakramentu Pokuty i Eucharystii. 

 - odtwarza z pamięci ze zrozumieniem modlitwy obowiązujące w programie dla klasy drugiej 

(zamieszczone w podręczniku ucznia). 

 - odtwarza z pamięci i ze zrozumieniem Przykazania Boże i Kościelne. 

 - wie kogo przyjmuje w Komunii św. 

 - wie kto odpuszcza grzechy w Sakramencie Pokuty. 

 - wie kto ustanowił Sakrament Pokuty i Eucharystii. 

 - rozumie pojęcia : Kościół, Rodzina Boża, Duch Święty, Komunia ,odpuszczenie grzechów. 

 - zna i rozumie istotę nabożeństwa Pierwszych Piątków miesiąca. 

 - wyróżnia się dużą aktywnością na katechezie. 

 - posiada wiedzę wykraczającą poza program katechezy. 

 - biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami. 

 - wzorowo prowadzi zeszyt i starannie odrabia zadane prace. 

 - osiąga sukcesy w konkursach religijnych 

 

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

 - samodzielnie określa istotę modlitwy oraz Sakramentu Pokuty i Eucharystii. 

 - odtwarza z pamięci ze zrozumieniem modlitwy obowiązujące w programie dla klasy drugiej 

(zamieszczone w podręczniku ucznia). 

 - odtwarza z pamięci i ze zrozumieniem Przykazania Boże i Kościelne. 

 - wie kogo przyjmuje w Komunii św. 

 - wie kto odpuszcza grzechy w Sakramencie Pokuty. 

 - wie kto ustanowił Sakrament Pokuty i Eucharystii. 

 - rozumie pojęcia : Kościół, Rodzina Boża, Duch Święty, Komunia ,odpuszczenie grzechów. 

 - zna i rozumie istotę nabożeństwa Pierwszych Piątków miesiąca. 

 - wyróżnia się dużą aktywnością na katechezie. 

 - biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami. 

 - wzorowo prowadzi zeszyt i starannie odrabia zadane prace. 

 

Stopień  dobry otrzymuje uczeń, który: 

 - rozumie istotę modlitwy oraz Sakramentu Pokuty i Eucharystii. 

 - odtwarza z pamięci  modlitwy obowiązujące w programie dla klasy drugiej (zamieszczone 

w podręczniku ucznia). 



 - odtwarza z pamięci i ze zrozumieniem Przykazania Boże i Kościelne. 

 - wie kogo przyjmuje w Komunii św. 

 - wie kto odpuszcza grzechy w Sakramencie Pokuty. 

 - wie kto ustanowił Sakrament Pokuty i Eucharystii. 

 - rozumie pojęcia : Kościół, Rodzina Boża, Duch Święty, Komunia ,odpuszczenie grzechów. 

 -  rozumie istotę nabożeństwa Pierwszych Piątków miesiąca. 

 - jest słabo  aktywny na katechezie. 

 

Stopień  dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

 - odróżnia modlitwę od innych czynności. 

 - odtwarza z pamięci  modlitwy obowiązujące w programie dla klasy drugiej (zamieszczone 

w podręczniku ucznia). 

 - odtwarza z pamięci Przykazania Boże i Kościelne. 

 - wie kogo przyjmuje w Komunii św. 

 - wie kto odpuszcza grzechy w Sakramencie Pokuty. 

 - wie kto ustanowił Sakrament Pokuty i Eucharystii. 

 - rozumie pojęcia : Kościół, Rodzina Boża, , Komunia,    ,odpuszczenie grzechów. 

 - niesystematycznie prowadzi zeszyt 

 - jest słabo aktywny na katechezie. 

 

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

 - słabo odróżnia modlitwę od innych czynności. 

 - nie potrafi odtworzyć z pamięci modlitwy obowiązujące w programie dla klasy 

drugiej(zamieszczone w podręczniku ucznia). 

 - słabo rozumie pojęcia :Kościół, Rodzina Boża, Komunia, odpuszczenie grzechów. 

 - nie ma zeszytu. 

 

Stopień  niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

 - nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. 

 - odmawia wszelkiej współpracy. 

 - ma lekceważący stosunek do przedmiotu. 

 


