
Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych  
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z religii w klasie III. 

 

                  
Na ocenę celującą uczeń: 
• Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym. 
• Biegle posługuje się zdobytą wiedzą. 
• Uzupełnia zdobytą na lekcjach wiedzę przez lekturę literatury religijnej. 
• Zajmuje wysokie miejsca w organizowanych konkursach religijnych. 
• Wykonuje dodatkowe (ponadprogramowe) prace (prezentacje, referaty, albumy itp.). 
Na ocenę bardzo dobrą uczeń: 
• Posiada uzupełniony zeszyt. 
• Potrafi scharakteryzować patrona roku. 
• Zna i omawia poszczególne okresy roku liturgicznego oraz najważniejsze święta i 

uroczystości przewidziane w programie. 
• Wyjaśnia, czym jest i czym się charakteryzuje miłość w ujęciu chrześcijańskim. 
• Potrafi omówić sakrament małżeństwa i wytłumaczyć konsekwencje płynące z 

sakramentu małżeństwa. 
• Przedstawia wszystkie elementy związane z funkcjonowaniem rodziny chrześcijańskiej 

(cele, zadania, problemy, odpowiedzialność). 
• Wyczerpująco przedstawia zagadnienia związane z Kościołem (początki, cel, cechy, 

struktura Kościoła, formy działania i zaangażowania, liturgia, postawy i gesty 
liturgiczne). 

• Ukazuje i uzasadnia prawdę, że sakramenty są skutecznym działaniem Chrystusa w 
Kościele. 

Na ocenę dobrą uczeń: 
• Posiada uzupełniony zeszyt. 
• Potrafi scharakteryzować patrona roku. 
• Zna główne okresy roku liturgicznego oraz najważniejsze święta i uroczystości 

przewidziane w programie. 
• Wie, czym jest i czym się charakteryzuje miłość w ujęciu chrześcijańskim. 
• Wyjaśnia najważniejsze kwestie związane z sakramentem małżeństwa. 
• Potrafi omówić podstawowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem rodziny 

chrześcijańskiej. 
• Przedstawia najważniejsze zagadnienia związane z Kościołem. 
• Ukazuje prawdę, że sakramenty są skutecznym działaniem Chrystusa w Kościele. 
Na ocenę dostateczną uczeń: 
• Posiada uzupełniony zeszyt. 
• Zna patrona roku. 
• Rozumie istotę roku liturgicznego; potrafi wymienić najważniejsze święta i uroczystości. 
• Zna podstawowe kwestie związane z sakramentem małżeństwa (czystość, 

nierozerwalność, prokreacja, wychowywanie dzieci, radzenie z problemami i 
cierpieniem). 

• Wie, że sakramenty są skutecznym działaniem Chrystusa w Kościele. 
• Zna patronów Polski i zna podstawowe fakty związane z historią Kościoła. 
Na ocenę dopuszczającą uczeń: 
• Posiada uzupełniony zeszyt. 
• Wie, co to jest Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post, Wielkanoc. 
• Wie, co to jest Zesłanie Ducha Świętego, Wniebowstąpienie. 
• Wie, dlaczego ważna jest czystość przedmałżeńska; wie, jakie znaczenie ma sakrament 

małżeństwa i co się z nim wiąże. 



• Rozumie, czym jest Kościół. 
• Wie, że sakramenty są skutecznym działaniem Chrystusa w Kościele. 
• Zna patronów Polski i zna podstawowe fakty związane z historią Kościoła. 
Na ocenę niedostateczną uczeń: 
• Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. 
 

 

Obszary podlegające ocenianiu na katechezie w klasie, III 
1. Formy ustne: 

-odpowiedzi ustne, 
-opowiadania odtwórcze i twórcze, 
-prezentacje (referat, prezentacja multimedialna). 

2. Formy pisemne: 
-sprawdziany, testy, kartkówki, 
-zadania domowe, 

 -wypracowania (opowiadanie, charakterystyka, list, zaproszenie, telegram). 
– ćwiczenia wykonane podczas lekcji. 

3. Formy praktyczne: 
– realizacja projektów (np. album, gazetka, przedstawienia). 
– podejmowanie działań wynikających z głównego celu katechezy szkolnej. 
– tworzenie pomocy dydaktycznych. 
– rozwijanie postawy religijnej (np. udział w przedstawieniach szkolnych o charakterze 

religijnym, konkursach religijnych, poszerzanie wiadomości przez literaturę religijną, 
korzystanie ze stron internetowych o tematyce religijnej). 

– aktywność ucznia na lekcji i współpraca w zespole. 
 

Poprawa oceny 
– W przypadku otrzymania ze sprawdzianu lub testu oceny niedostatecznej, uczeń ma prawo 

do jednorazowej jej poprawy, przy czym w dzienniku zachowane są dwie oceny.  
– W przypadku otrzymania z odpowiedzi ustnej lub kartkówki oceny niedostatecznej uczeń ma 

prawo do jej poprawienia, w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 
– W przypadku otrzymania niesatysfakcjonującej oceny rocznej istnieje możliwość odwołania 

się zgodnie z procedurami przewidzianymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 
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