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

KLASA II
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 poszczególne okresy roku liturgicznego.
 Umie wyjaśnić, co decyduje o moralności ludzkich czynów i dlaczego ważna jest
odpowiednia hierarchia wartości.
 Zna związek między życiem sakramentalnym a moralnością w codziennym życiu człowieka.
 Zna Dekalog; potrafi wyjaśnić treść i sens każdego przykazania.
 Potrafi wymienić 8 Błogosławieństw oraz je dokładnie wyjaśnić.
 Zna Modlitwę Pańską; wskazuje sens i warunki modlitwy; tłumaczy bogactwo Modlitwy
Pańskiej.
 Wyjaśnia, czym jest Sakrament Bierzmowania, jakie łaski niesie z sobą i jakie ma skutki
 Zna części i tajemnice różańca.
 Rozumie istotę powołania.
 Wyjaśnia rolę krzyża w życiu każdego chrześcijanina.
Na ocenę dobrą uczeń:
 Posiada uzupełniony zeszyt.
 Potrafi scharakteryzować patrona roku.
 Zna główne okresy roku liturgicznego.
 Zna Dekalog i potrafi wyjaśnić sens każdego przykazania.
 Potrafi wyjaśnić, co oznacza być uczniem Jezusa.
 Wyjaśnia, co oznacza, że Kościół jest wspólnotą.
 Potrafi wyjaśnić pojęcia: sumienie, grzech, wartości, łaska.
 Wie, kiedy człowiek traci łaskę uświęcającą i co należy zrobić, by ją odzyskać.
 Potrafi wymienić 8 Błogosławieństw.
 Zna Modlitwę Pańską; wskazuje sens i warunki modlitwy; dostrzega bogactwo Modlitwy
Pańskiej.
 Wie, czym jest bierzmowanie i jakie łaski niesie z sobą.
Na ocenę dostateczną uczeń:
 Posiada uzupełniony zeszyt.
 Zna patrona roku.
 Zna Dekalog i podstawowe informacje na temat Dekalogu.
 Wie, dlaczego Kościół jest wspólnotą.
 Wie, co to jest Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post (Triduum Paschalne), Wielkanoc.
 Wie, co to jest grzech i jakie znaczenie ma Sakrament Pokuty.
 Rozumie, czym jest Eucharystia.
 Rozumie, dlaczego Osiem Błogosławieństw jest drogą prowadzącą do szczęścia.
 Zna Modlitwę Pańską.

 Rozumie istotę Sakramentu Bierzmowania.
Na ocenę dopuszczającą uczeń:
 Posiada uzupełniony zeszyt.
 Zna Dekalog i Modlitwę Pańską.
 Wie, co to jest Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post, Wielkanoc.
 Wie, co to jest wspólnota i wie, że Kościół jest wspólnotą.
 Wie, co to znaczy być uczniem Jezusa.
 Rozumie pojęcie grzechu i wie, że Sakrament Pokuty i Eucharystii są pomocą Jezusa w
prowadzeniu moralnego życia.
 Rozumie, czym jest błogosławieństwo.
 Wie, co to jest Sakrament Bierzmowania.
Na ocenę niedostateczną uczeń:
 Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.
Obszary podlegające ocenianiu na katechezie w klasie II, 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.

