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• zna modlitwy przewidziane w programie 
• wie, że przez chrzest staliśmy się dziećmi Boga 
• wie, że Bóg jest Stworzycielem i rozumie co to znaczy 
• wie, że Jezus jest Zbawicielem świata 
• wie, że Bóg mówi do nas przez Pismo święte 
• zna podstawowe uroczystości roku liturgicznego i ich znaczenie. 
 
 

Ocena celująca 

• Uczeń nie tylko spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, ale posiada 

wiedzę wykraczającą poza program katechezy  

• Jego postawa nie budzi żadnych zastrzeżeń 

• Zna modlitwy przewidziane programem klasy pierwszej: (Ojcze nasz, 

Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, Aniele Boży, Wieczny odpoczynek, Akty: wiary, 

nadziei, miłości i żalu, Skład Apostolski, Przykazanie miłości i Pod Twoją 

obronę) 

• Wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej 

• Szczególnie estetycznie prowadzi zeszyt ćwiczeń 

• Aktywnie uczestniczy w życiu Kościoła 

• Bierze udział w konkursach organizowanych przez katechetę 

 

Ocena bardzo dobra 

• Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem 

katechezy  

• Jest zdyscyplinowany 

• Zna modlitwy przewidziane programem klasy I: (Ojcze nasz, Zdrowaś 

Maryjo, Chwała Ojcu, Aniele Boży, Wieczny odpoczynek, Akt wiary, nadziei, 

miłości i żalu, Przykazanie miłości)  



• Jego postawa nie budzi żadnych zastrzeżeń 

• Prowadzi starannie zeszyt ćwiczeń 

• Na zajęciach wykazuje się aktywnością  

• Zachowuje szacunek dla "świętych" przedmiotów, miejsc i znaków 

religijnych. Chętnie uczestniczy w życiu parafii (liturgia, rekolekcje itp.) 

 

Ocena dobra 

• Postawa ucznia nie budzi zastrzeżeń 

• Uczeń posiada uzupełniony zeszyt ćwiczeń 

• Przejawia aktywność na zajęciach 

• Uczeń opanował wiadomości i umiejętności, które pozwalają na rozumienie 

wiedzy religijnej 

• Zna podstawowe modlitwy religijne: (Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała 

Ojcu, Aniele Boży, Akt wiary, żalu) 

• Zna podstawowe uroczystości roku liturgicznego i ich znaczenie 

• Nie zaniedbuje uczestnictwa w katechezie, do której stara się być 

przygotowany 

• Uczestniczy w rekolekcjach szkolnych 

 

 

Ocena dostateczna 

• Opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające zdobywanie dalszej 

wiedzy, ale w jego wiadomościach są luki 

• Uzupełnia tematy, potrafi odtworzyć z pomocą nauczyciela treść lekcji 

• Nie w pełni zna podstawowe modlitwy religijne. Zna tylko niektóre modlitwy: 

(Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Aniele Boży)  

• Nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem.  

• Prowadzi zeszyt ćwiczeń niestarannie i ma braki 

• Jest mało aktywny na zajęciach  

• Mylą mu się uroczystości roku liturgicznego i ich znaczenie 

• Nie bierze udziału w życiu parafii, w różnych formach duszpasterstwa 



Ocena dopuszczająca 

• Uczeń jest obecny na lekcji, słucha ale czasami przeszkadza w prowadzeniu 

lekcji 

• Zdobyte wiadomości są niewystarczające na uzyskanie przez ucznia 

podstawowej wiedzy religijnej 

• na bardzo słabo podstawowe modlitwy i wymaga dużej pomocy nauczyciela 

przy odpowiedzi (Zdrowaś Maryjo, Ojcze nasz, Aniele Boży) 

• Często nie ma zeszytu ćwiczeń, prowadzi go niestarannie i ma braki  

• Ma lekceważący stosunek do przedmiotu 

• Jest mało aktywny na zajęciach 

• Mylą mu się uroczystości roku liturgicznego i ich znaczenie 

Ocena niedostateczna 

• Nie posiada zeszytu ćwiczeń lub często go nie przynosi 

• Nie jest aktywny na lekcjach 

• Ma lekceważący stosunek do przedmiotu 

• Odznacza się zupełnym brakiem umiejętności i stosowania wiedzy 

• Bardzo słabo rozróżnia uroczystości roku liturgicznego i ich znaczenie 


