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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO W LUBINIE 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY IV 

Podręcznik nr AZ-21-02/12-KI-1/12 

Program nauczania nr AZ-2-02/12 

 

Ocenie podlegają:  

1. Pisemne prace kontrolne:  

- sprawdziany dwa razy w ciągu semestru obejmujące więcej niż trzy jednostki lekcyjne z 

tygodniowym wyprzedzeniem.  

2. Prace pisemne niezapowiedziane tzw. kartkówki obejmujące nie więcej niż 3 katechezy, 

podstawowe modlitwy i wiadomości z katechizmu.  

3. Wypowiedzi w trakcie lekcji, powtórzeń dyskusji i pojedyncze wypowiedzi: 3 plusy skutkują oceną 

bardzo dobrą.  

4. Prace domowe kontrolowane na bieżąco.  

5. Znajomość podstawowych prawd wiary.  

6. Umiejętność korzystania z Pisma Świętego i innych materiałów katechetycznych.  

7. Pilność, systematyczność i postawa wobec wartości religijnych.  

8. Zaangażowanie w rekolekcje, uczestnictwo w życiu parafii, rozwój darów sakramentalnych, 

uroczystości szkolnych o charakterze religijnym, udział w konkursach religijnych.  

9. Uczeń w ciągu jednego semestru może być trzykrotnie nieprzygotowany do zajęć (brak pracy 

domowej, zeszytu, podręcznika), i ma obowiązek zgłosić przed lekcją. Po wykorzystaniu tego limitu 

uczeń za każde następne nieprzygotowanie otrzymuje ocenę niedostateczną.  

10. Uczeń ma możliwość poprawy sprawdzianu w terminie umówionym z nauczycielem. 

 

Ocena celująca: 

1. Uczeń wykracza wiedzą poza zakres swojego programu. 

2. Bierze częsty udział w konkursach religijnych. 

3. Dokładnie prowadzi zeszyt. 

4. Systematycznie odrabia zadania. 

5. Czynnie udziela się w katechezie. 

6. Posiada umiejętności wyszukiwania w Piśmie Świętym. 

7. Rozszerza wiadomości poprzez udział w kole poezji religijnej. 

 

 

 

Ocena bardzo dobry: 
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1. Uczeń bardzo dobrze opanował obowiązujący zakres wiedzy i umiejętności; 

2. Zna obowiązkowe modlitwy  

3. Jest aktywny na katechezie i zaangażowany w modlitwę; 

4. Odrabia zadania domowe; 

5. Posiada umiejętność wyszukiwania w Piśmie św. 

6. Wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

 

Ocena dobry: 

1. Uczeń bardzo dobrze opanował obowiązujący zakres wiedzy i umiejętności; 

2. Zna obowiązkowe modlitwy. 

3. Jest aktywny na katechezie i zaangażowany w modlitwę. 

4. Odrabia zadania domowe. 

5. Posiada umiejętność wyszukiwania w Piśmie św. 

6. Wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

 

Ocena dostateczna: 

1. Uczeń posiada wyraźne braki w obowiązujących wiadomościach. 

2. Zna przynajmniej niektóre modlitwy. 

3. Angażuje się w lekcje katechezy tylko wówczas, gdy jest mobilizowany przez 

katechetę. 

4. Prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

5. Sporadycznie odrabia zadania domowe. 

 

Ocena dopuszczający: 

1. Posiada minimalne wiadomości z zakresu programu i podstawowe modlitwy. 

2. Uczeń często nie prowadzi zeszytu. 

3. Posiada tylko niektóre zadania domowe. 

4. Często jest nie przygotowany do sprawdzianów. 

 

Ocena niedostateczna: 

1. Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości. 

2. Nie zna podstawowych modlitw. 

3. Nie posiada lub nie prowadzi zeszytu. 

4. Uczeń nie odrabia zadań domowych. 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 (kl. IV C) 
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Zapoznałem(-am) się z kryteriami oceniania na lekcjach religii w klasie V w roku szkolnym 

2018/2019 Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie i przyjąłem(-am) do 

wiadomości, co poświadczam własnoręcznym podpisem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 (kl. IV D) 
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Zapoznałem(-am) się z kryteriami oceniania na lekcjach religii w klasie V w roku szkolnym 

2018/2019 Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie i przyjąłem(-am) do 

wiadomości, co poświadczam własnoręcznym podpisem: 

 


