ZASADY OCENIANIA ORAZ KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
Z RELIGII W KLASACH I
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR. 14 W TARNOWIE- KRZYŻU
PROGRAM NAUCZANIA:
AZ – 1- 01 /1; KLASY I
Przedmiotowy system oceniania z katechezy jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem
oceniania. Ocenianie jest źródłem informacji o osiągnięciach i motywacji ucznia do postępów w
nauce. Uczeń ma obowiązek zaliczyć omawiany materiał w stopniu podstawowym. Obowiązuje
sześciostopniowa skala ocen. Ocenianiu podlegają wiadomości i umiejętności ucznia zgodnie z
kryteriami oceniania.
W ocenianiu z religii obowiązują poniższe zasady:





obiektywność- zastosowanie jednolitych norm i kryteriów oceniania
jawność- podawanie na bieżąco wyników pracy ucznia
instruktywność- wskazanie na występujące braki
mobilizacja do dalszej pracy

Obszary podlegające ocenianiu na katechezie:
Klasa I
 Krótkie wypowiedzi ustne.
 Prowadzenie zeszytu ćwiczeń. / praca w katechiźmie /
 Prace domowe.
 Aktywność ucznia na lekcji.
 Śpiew poznanych pieśni, mówienie modlitw.
 Znajomość podstawowych wiadomości katechizmowych.

Oceny cząstkowe stanowią o śródrocznej i końcoworocznej ocenie ucznia. Powiadamianie
rodziców o ocenach ich dzieci odbywa się zgodnie z przyjętymi zasadami w szkole.
Kryteria wymagań z religii dla klasy I
1) Nie przewiduje się oceny niedostatecznej
2) Ocena dopuszczająca
Uczeń:
- Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy nauczyciela przy odpowiedzi (Znak Krzyża
Świętego, Aniele Boży)
- Często nie ma katechizmu, prowadzi go niestarannie i ma braki
3) Ocena dostateczna
Uczeń:
- Zna niektóre modlitwy (Ojcze nasz, Aniele Boży, Chwał Ojcu, Wieczne odpoczywanie, Niechaj
będzie pochwalony…)
- Prowadzi katechizm niestarannie i ma braki.
- Wie, że przez chrzest staliśmy się dziećmi Bożymi

4) Ocena dobra
Uczeń:
- Zna większość modlitw ( Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Aniele Boży, Chwał Ojcu, Wieczne
odpoczywanie, Niechaj będzie pochwalony…, Któryś za nas…, wybiórczo akty)
- Pracuje w katechiźmie (ma braki lub niestarannie)
- Wie, że Bóg przemawia do ludzi
- Wie, że przez chrzest staliśmy się dziećmi Bożymi
5) Ocena bardzo dobra
Uczeń:
- Zna modlitwy przewidziane programem klasy I (Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu,
Aniele Boży, Wieczne odpoczywanie, Akt wiary, nadziei, miłości i żalu, Niechaj będzie
pochwalony, Któryś za nas…)
- Prowadzi starannie katechizm.
- Na zajęciach wykazuje się aktywnością
- Wie, że Bóg przemawia do nas w różny sposób.
- Wie, że przez chrzest staliśmy się dziećmi Bożymi.
6) Ocena celująca
Uczeń:
- Jego postawa nie budzi żadnych zastrzeżeń
- Podczas zajęć wykazuje się dużą aktywnością
- Zna modlitwy przewidziane programem klasy pierwszej (Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała
Ojcu, Aniele Boży, Akt wiary, nadziei, miłości i żalu, Wieczne odpoczywanie, Przykazanie miłości,
Niechaj będzie pochwalony, Któryś za nas…)
- Wie, że Bóg mówi do nas przez świat, ludzi i Jezusa
- Wie, że Bóg mówi do nas przez Pismo święte, które czytamy podczas Mszy świętej
- Wie, że Jezus nauczył nas modlitwę Ojcze nasz i potrafi wyjaśnić poszczególne wezwania
- Wie, że przez chrzest staliśmy się dziećmi Bożymi (zostaliśmy włączeni do Kościoła)
- Szczególnie estetycznie prowadzi katechizm

