Religia, klasy 1-3SP
Klasa III
1.Ocena celująca
Uczeń opanował materiał w zakresie oceny bardzo dobrej oraz bierze udział w zajęciach
nadobowiązkowych i konkursach, lub wykazuje się wiedzą wykraczającą poza program kl. III
2. Ocena bardzo dobra:
1)- wymieni części mszy świętej
2)- zna obietnice związane z odprawieniem dziewięciu pierwszych piątków miesiąca
3)- zna na pamięć tajemnice różańca świętego ( cztery części)
4)- wymieni czterech ewangelistów
5)- wie co to jest Ewangelia
6)- wie kim są apostołowie
7)- zna rodzaje modlitw
8)- wymieni przynajmniej trzy cuda Pana Jezusa
9)- wie jak miała na imię Matka Jezusa
10)- wie kto jest Ojcem Pana Jezusa
11)- zna datę świat Bożego Narodzenia
12)- zna datę święta Trzech Króli
13)- wymieni Osoby Trójcy Świętej
14) - zna okresy roku liturgicznego i umie o nich opowiedzieć
15)- wie w jakim dniu i jakimi słowami Pan Jezus Ustanowił sakrament Eucharystii i
kapłaństwa
16)- zna stacje drogi krzyżowej
17)- wie co to jest chrzest i jakie jest jego znaczenie
18)- wie ile dni po zmartwychwstaniu Pan Jezus wstąpił do nieba
19)- wie co to jest „dzień pięćdziesiątnicy” i dlaczego ma taką nazwę
20)- zna i rozumie przykazania Boże
21) wie co to jest przypowieść
22)- wymieni tytuły przynajmniej trzech przypowieści
23)- umie na pamięć 22 modlitwy z małego katechizmu – do I Komunii św.
24)- umie wyjaśnić co to jest grzech i jego rodzaje
25)- prowadzi systematycznie i starannie zeszyt przedmiotowy i książkę
26)- jest aktywny w czasie zajęć , bierze udział w konkursach, nabożeństwach
3. Ocena dobra
1)- wymieni części mszy świętej
2)- zna obietnice związane z odprawieniem dziewięciu pierwszych piątków miesiąca
3)- zna na pamięć tajemnice różańca świętego ( cztery części)
4)- wymieni czterech ewangelistów
5)- zna inną nazwę Ewangelii
6)- wymieni przynajmniej trzy cuda Pana Jezusa
7)- wie jak miała na imię Matka Jezusa
8)- wie kto jest Ojcem Pana Jezusa
9)- zna datę świat Bożego Narodzenia
10)- zna datę święta Trzech Króli
11)- wymieni Osoby Trójcy Świętej
12)- wie co to jest chrzest i jakie jest jego znaczenie
13)- wie ile dni po zmartwychwstaniu Pan Jezus wstąpił do nieba
14) wie co to jest przypowieść
15)- wie co to jest rok liturgiczny
16)- umie na pamięć przynajmniej część modlitw z małego katechizmu – do I Komunii św.
17) wie co to jest grzech
18)- prowadzi systematycznie zeszyt przedmiotowy i książkę
19)- jest aktywny w czasie zajęć.
4. Ocena dostateczna
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1)- zna obietnice związane z odprawieniem dziewięciu pierwszych piątków miesiąca
2)- zna na pamięć tajemnice różańca świętego ( dwie części)
3)- wymieni czterech ewangelistów
4)- wymieni przynajmniej dwa cuda Pana Jezusa
5)- wie jak miała na imię Matka Jezusa
6)- wie kto jest Ojcem Pana Jezusa
7)- wie jak ma na imię opiekun Pana Jezusa
8)- zna datę świat Bożego Narodzenia
9)- prowadzi zeszyt przedmiotowy i książkę
10))- umie pacierz na pamięć
11)- stara się być aktywny w czasie zajęć
5. Ocena dopuszczająca
1)- umie na pamięć modlitwy: „Ojcze nasz i Zdrowaś Mario”
2)- wymieni czterech ewangelistów
3)- wie jak miała na imię Matka Jezusa
4)- wie kto jest Ojcem Pana Jezusa
5)- prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń
6. Ocena niedostateczna
Uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.
Klasa II
1.Ocena celująca
Uczeń opanował materiał w zakresie oceny bardzo dobrej oraz bierze udział w zajęciach
nadobowiązkowych i konkursach, lub wykazuje się wiedzą wykraczającą poza program kl. II.
2. Ocena bardzo dobra
1)- umie wszystkie wymagane modlitwy w ramach przygotowań do I Komunii świętej
2)- umie wymienić okresy roku liturgicznego i opisać je
3) – umie wymienić na pamięć tajemnice różańca
4)- wie, że chrzest to najważniejszy sakrament, rozumie jego znaczenie
5)- starannie i systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń
6)- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć
3. Ocena dobra
1)- umie wszystkie wymagane modlitwy w ramach przygotowań do I Komunii świętej
2)- zna okresy roku liturgicznego
3) – umie z pomocą nauczyciela wymienić tajemnice różańca
4)- wie, że chrzest to najważniejszy sakrament
5) – systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń
6)- jest aktywny na zajęciach
4. Ocena dostateczna
1)- umie połowę modlitw wymaganych w ramach przygotowań do I Komunii świętej
2)- zna na pamięć okresy roku liturgicznego
3) – umie 2 pieśni religijne poznane na katechezie
4)- wie co to jest chrzest
5) –prowadzi zeszyt przedmiotowy i książkę
6)- bywa aktywny na zajęciach
5. Ocena dopuszczająca
1)- umie 1/3 modlitw wymaganych w ramach przygotowań do I Komunii świętej
2)- umie powiedzieć kto jest Ojcem i Matką Pana Jezusa
3) – umie powiedzieć ile mamy części różańca i ile jest tajemnic
4)- umie na pamięć słowa jednej pieśni
5) –prowadzi zeszyt
6. Ocena niedostateczna
Uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą
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Kl. I
1.Ocena celująca
Uczeń opanował materiał w zakresie oceny bardzo dobrej oraz bierze udział w zajęciach
nadobowiązkowych i konkursach, lub wykazuje się wiedzą wykraczającą poza program kl. I
2. Ocena bardzo dobra
1)- zna podstawowe pozdrowienia chrześcijańskie
2)- rozumie znaczenie modlitwy i umie wymienić jej rodzaje
3)- zna podstawowe wydarzenia z życia Jezusa
4)- umie wymienić znaki obecności Boga w świecie
5)- umie poprawnie i z szacunkiem uczynić Znak Krzyża
6)- zna na pamięć modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Akty: wiary nadziei, miłości i
żalu, Aniele Boży, Przykazanie miłości, 10 przykazań Bożych
7)- wie co to jest Pismo Święte i jak sie do niego odnosić
8)- wymieni najważniejsze miejsca w kościele
9)- wymieni okresy roku liturgicznego
10)- wie co to jest chrzest i jakie jest jego znaczenie
11)- wie jak miała na imię Matka Jezusa
12)- wie kto jest Ojcem Pana Jezusa
13)- wie co to jest sumienie i kto je nam dał
14)- potrafi wymienić imiona kilku świętych
15)- jest aktywny w czasie zajęć
16)- prowadzi systematycznie zeszyt przedmiotowy i książkę
3. Ocena dobra
1)- zna podstawowe pozdrowienia chrześcijańskie
2)- rozumie znaczenie modlitwy i umie wymienić jej rodzaje
3)- zna podstawowe wydarzenia z życia Jezusa
4)- zna na pamięć modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Akty: wiary nadziei, miłości i
żalu, Aniele Boży
5)- wie co to jest Pismo Święte
6)- wymieni kilka miejsc w kościele
7)- wie co to jest chrzest
8)- wie jak miała na imię Matka Jezusa
9)- wie kto jest Ojcem Pana Jezusa
10)- zna kilka wydarzeń z życia Jezusa
11)- potrafi wymienić imiona kilku świętych
12)- umie poprawnie i z szacunkiem uczynić Znak Krzyża
13)- wymieni kilka okresów roku liturgicznego
14)- stara się być aktywny w czasie zajęć
16)- prowadzi systematycznie zeszyt przedmiotowy i książkę
4. Ocena dostateczna
1)- zna podstawowe pozdrowienia chrześcijańskie
2)- umie poprawnie i z szacunkiem uczynić Znak Krzyża
3)- zna na pamięć modlitwy Aniele Boży, Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo
4)- potrafi wymienić imiona kilku świętych
5)- wie jak miała na imię Matka Jezusa
6)- wie kto jest Ojcem Pana Jezusa
7)- zna kilka wydarzeń z życia Jezusa
8)- prowadzi zeszyt przedmiotowy i książkę
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9)- bywa aktywny na zajęciach
5. Ocena dopuszczająca
1)- umie poprawnie i z szacunkiem uczynić Znak Krzyża
2)- wie jak miała na imię Matka Jezusa
3) - wie kto jest Ojcem i Matką Pana Jezusa
4)- umie modlitwę Aniele Boży
5)- rozumie potrzebę modlitwy
6)- prowadzi zeszyt i książkę (niesystematycznie)
6. Ocena niedostateczna
Uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą

