KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY
Szkoła Podstawowa - klasy I, II, III

OCENA CELUJĄCA
1.
2.



Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą i jego wiedza wykracza poza program
Rozwija swoje zdolności i zainteresowania poprzez:
udział w konkursach
wykazuje aktywność w szkolnych kółkach zainteresowań lub w parafialnych grupach
formacyjnych
OCENA BARDZO DOBRA

1.
2.
3.
4.
5.

Uczeń zna podstawowe prawdy wiary i modlitwy przewidziane programem nauczania
Okazuje szacunek ludziom i przedmiotom kultu
Jest aktywny na zajęciach lekcyjnych
Starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy
Odrabia zadania domowe
OCENA DOBRA

1.
2.
3.
4.
5.

Uczeń zna wybiórczo podstawowe modlitwy i prawdy wiary
Okazuje szacunek ludziom i przedmiotom kultu
Jego aktywność jest zróżnicowana
Posiada zeszyt przedmiotowy
Odrabia zadania domowe nieregularnie
OCENA DOSTATECZNA

1.
2.
3.
4.
5.

Uczeń w posiadanych wiadomościach wykazuje pewne braki
W zeszycie przedmiotowym występują luki w zapisie
Na lekcjach jest mało aktywny
Rzadko odrabia zadania domowe
W swojej postawie i zachowaniu na zajęciach budzi zastrzeżenia katechety i rówieśników
OCENA DOPUSZCZAJĄCA

1.
2.
3.
4.
5.

Słabo zna zasadnicze treści katechetyczne
Nie wywiązuje się z obowiązku prowadzenia zeszytu przedmiotowego
Często wyłącza się z toku katechezy
Nie odrabia zadań domowych
Wykazuje minimum zainteresowania nauką religii

OCENA NIEDOSTATECZNA
1.
2.
3.
4.

Nie zna podstawowych modlitw i treści katechetycznych
Nie przynosi zeszytu przedmiotowego
Przeszkadza w trakcie modlitwy i utrudnia prowadzenie katechezy
Ma lekceważący stosunek do wiary i przedmiotów religijnych

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII
DLA KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W zakresie umiejętności uczeń:
– umie modlić się w grupie podczas celebracji Eucharystii modlitwami, wezwaniami i gestami
liturgicznymi Mszy świętej,
– umie skojarzyć konkretne postawy, zachowania i obowiązki z przykazaniami miłości,
dziesięcioma przykazaniami Bożymi, pięcioma przykazaniami kościelnymi i Ośmioma
Błogosławieństwami /Błogosławieństw nie musi znać na pamięć/,
– potrafi powiedzieć modlitwy: Ojcze nasz, Skład Apostolski, Zdrowaś Maryjo, modlitwę
przed
i po nauce, modlitwy Mszy św.,
– umie wymienić dwie części Mszy świętej: liturgię słowa i liturgię eucharystyczną,
– umie wymienić najważniejsze uroczystości roku liturgicznego (co najmniej Boże Narodzenie
i Wielkanoc) i powiedzieć, jaką tajemnicę wiary świętujemy przez nie,
– potrafi wypowiedzieć słowa i gesty w czasie sakramentu pokuty (formuła spowiedzi
świętej),
– umie ułożyć prostą modlitwę,
– potrafi modlić się na różańcu,
– umie szanować Pismo Święte,
– umie zaśpiewać pieśni (niekoniecznie indywidualnie), których uczył się na katechezie,
– prowadzi starannie ćwiczenia, wykonuje zlecone prace i odrabia zadania domowe,
– jest aktywny na katechezie.
W zakresie wiedzy uczeń:
– wie, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem, aby ludzi uratować od
zła, obdarzyć szczęściem i zaprowadzić do Boga,
– wie, że Jezus nauczał, czynił cuda, umarł na krzyżu i zmartwychwstał dnia trzeciego,
– wie, że oddajemy cześć Maryi, gdyż była Matką Boga i wiernie kochała Jezusa Chrystusa,
– wie, że przez czytania liturgiczne przemawia do ludzi sam Jezus Chrystus i głosi Dobrą
Nowinę
o tym, że zwyciężył zło, śmierć i że dobro dzięki Jezusowi zwycięży,
– zna części liturgii Słowa,

– wie, że Msza święta jest ofiarą, dziękczynieniem i ucztą,
– wie, że podczas Mszy świętej Jezus Chrystus składa siebie w ofierze pod postacią chleba
i wina
– wie, że pokarmem Bożym jest Słowo Boże i Komunia święta,
– wie, kto jest papieżem, biskupem diecezjalnym, proboszczem w jego parafii,
– zna siedem grzechów głównych i pięć warunków spowiedzi świętej
– zna tajemnice różańcowe i sakramenty święte,
– wie, kim byli święci Stanisław Kostka i Teresa od Dzieciątka Jezus.
W zakresie interioryzacji wartości uczeń:
– godnie zachowuje się w miejscach świętych (katecheta może poznać uczniów od tej strony
w czasie wspólnych
wyjść do świątyni oraz podczas rekolekcji),
– jest wyciszony na modlitwie i w czasie słuchania słowa Bożego na miarę swoich możliwości,
– pracuje na lekcji w miarę swoich możliwości (widać, że się stara i że mu zależy).

