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System oceniania z lekcji religii 
Kryteria oceniania 

1. Systematyczne uczestnictwo w lekcji religii. 

2. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego. 

3. Aktywność ucznia na lekcji, udział w dyskusjach na określony temat, 

przygotowywanie referatów. 

4. Zdobywanie wiedzy w zakresie programu katechezy oraz pogłębianie jej przez 

samodzielną pracę. 

5. Umiejętność posługiwania się zdobytą wiedzą. 

6. Wyniki klasówek, kartkówek, testów sprawdzających wiedzę i umiejętności ucznia. 

7. Postawa ucznia. 

8. Zaangażowanie w życie kościoła lokalnego, uczestnictwo w grupach młodzieżowych 

działających przy parafii lub innych inicjatyw podejmowanych przez ucznia. 

 

Uwarunkowania uzyskania oceny celującej z katechezy 

- wymagania ponadprogramowe. 

Katechizowany: 

▪ spełnia wymagania w zakresie oceny bardzo dobrej; 

▪ wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program religii własnego poziomu 

edukacji; 

▪ prezentuje wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ; 

▪ samodzielnie posługuje się wiedzą w zakresie teorii i wykorzystuje ją w życiu; 

▪ włącza się w prace pozalekcyjne, np. przygotowanie gazetek religijnych, rekolekcji 

szkolnych, montaży scenicznych; 

▪ uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej; 

▪ aktywnie uczestniczy w życiu parafii, np. grup młodzieżowych, ruchów 

wspólnotowych, pielgrzymek itp.; 

▪ swoją postawą daje świadectwo o Bogu. 

Na ocenę celującą mogą wskazywać również inne indywidualne osiągnięcia ucznia 

kwalifikujące do tej oceny. 

 

Uwarunkowania uzyskania oceny bardzo dobrej z katechezy 

- wymagania dopełniające. 

Katechizowany: 

▪ spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej; 

▪ opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności określony poziomem nauczania 

religii; 

▪ właściwie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska bez 

ingerencji nauczyciela; 

▪ cechuje go aktywne uczestnictwo w lekcje religii oraz dojrzały styl wypowiedzi; 

▪ prowadzi zeszyt, jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem; 

▪ uczestniczy w życiu sakramentalnym Kościoła; 

▪ troszczy się o swoje życie wewnętrzne oraz stara być świadkiem wyznawanej wiary. 

O ocenie bardzo dobrej mogą decydować również inne osiągnięcia ucznia kwalifikujące do 

tej oceny. 



 

Uwarunkowania uzyskania oceny dobrej z katechezy 

- wymagania rozszerzone. 

Katechizowany: 

▪ spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej; 

▪ opanował materiał programowy z religii; 

▪ poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska 

wskazane przez nauczyciela; 

▪ posiada zeszyt a w nim wszystkie notatki z lekcji; 

▪ systematycznie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych z katechezy oraz stara się być 

aktywny; 

▪ wykorzystuje zdobytą wiedzę religijną by bardziej świadomie przeżywać swoją wiarę; 

▪ włącza się w wydarzenia związane z rokiem liturgicznym, 

O ocenie dobrej mogą decydować także inne osiągnięcia ucznia kwalifikujące do tej oceny. 

 

Uwarunkowania uzyskania oceny dostatecznej z katechezy 

- wymagania podstawowe. 

Katechizowany: 

▪ opanował łatwe, podstawowe wiadomości z religii; 

▪ prezentuje podstawowe treści materiału programowego z religii; 

▪ poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia oraz wyjaśnia ważniejsze zjawiska z 

pomocą nauczyciela; 

▪ potrafi – przy pomocy nauczyciela – wykorzystywać zdobyte wiadomości dla celów 

teoretycznych i praktycznych; 

▪ w jego zeszycie występują sporadyczne braki notatek; 

▪ nie jest zbyt systematyczny oraz zainteresowany przedmiotem; 

▪ stara się uczestniczyć w życiu parafii. 

 

Na ocenę dostateczną mogą wskazywać również inne postawy, które uczeń prezentuje. 

Uwarunkowania uzyskania oceny dopuszczającej z katechezy 

- wymagania konieczne. 

Katechizowany: 

▪ opanował podstawowe i niezbędne pojęcia religijne; 

▪ prezentuje mało zadowalający poziom postaw i umiejętności; 

▪ wykazuje brak zrozumienia podstawowych uogólnień; 

▪ wykazuje brak podstawowej umiejętności wyjaśniania zjawisk; 

▪ prowadzi zeszyt bardzo niesystematycznie, a czasami w ogóle nie przynosi go na 

lekcję; 

▪ jego postawa na lekcji budzi zastrzeżenia; 

▪ jego uczestnictwo w życiu kościoła również budzi zastrzeżenia. 

Na ocenę dopuszczającą mogą wskazywać również inne postawy, które uczeń ujawnia swoim 

zachowaniem. 

 

Uwarunkowania uzyskania oceny niedostatecznej z katechezy. 

Katechizowany: 

▪ wykazuje rażący brak wiadomości programowych; 

▪ prezentuje zupełny brak zrozumienia uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania zjawisk; 

▪ wykazuje zupełny brak umiejętności stosowania zdobytej wiedzy; 



▪ nie posiada zeszytu; 

▪ nieodpowiednio zachowuje się na lekcji; 

▪ wyraża lekceważący stosunek do wartości religijnych; 

▪ bardzo często jest nieobecny na lekcji religii. 

Na ocenę niedostateczną mogą mieć także wpływ inne uwarunkowania ucznia, które 

wskazywałyby na tę ocenę. 


