
 

Przedmiotowy system oceniania z 
rzymskokatolickiej w przedszkolach i a ania Katolickiego 
Konferencji Episkopatu Polski 9 czerwca 2010 r. 

Przedmiotowy system oceniania z katechezy jest zgodny z  dnia 30 kwietnia 
2007 r. w  sposobu oceniania, klasyfikowania i   oraz 

   tym 
Roz  dnia 13 lipca 2007 r. 

 katechezy: 
1. Cele. 
2. Zasady organizacyjne. 
3. Obszary a  
4.  

potrzebami edukacyjnymi    
5. Wymagania programowe i  
6. Poprawa oceny. 
7.  

1. Poinformowanie ucznia o   tym zakresie. 
2.  odniesieniu do w

edukacyjnych przewidzianych w programie nauczania. 
3. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju intelektualnego i duchowego. 
4. Dostarczenie uczniom, rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o 

  
5. 

 
6.  
7. Pomoc w  modlitwie i  
8.   
9. Pomoc w   

1.   
wymaganiach edukacyjnych z  realizowanego programu nauczania oraz 
o  warunkach uzyskania oceny rocznej 

 
2.  
3. a ucznia i  

we  
4.  stopniach w skali 1 6. 
5.  
6. kowany w przypadku ponad 50% nieuspra  
7. 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u 
specyficzne tru   

8.  trzech ostatnich 

wcze zym wpisem w dzienniku. Sprawdzone i  
o

szkolnego. 
9.  noszenia zeszytu i katechizmu przedmiotowego oraz do 

systematycznego odrabiania prac domowych. 
10.  semestrze i  tygodniowym 

 



 

powinien zalicz   nauczycielem. 
11. W  

 
12. W e  przygot

d
 

13. Zgodnie z   
skorzysta   innych form 

 danej szko  
14.  

innego 
nieo  

15. O  jego rodzice 
(prawni opiekunowie) w 

po  
16. informowani 

o  
17.  

 

1. i i  programie nauczania: 
   
 

lekcji. 
 Poprawne stosowanie podstawowych poj  
  zastosowanie ich w praktyce. 
   

2.  
 Zainteresowanie tematem katechezy. 
  
  
 w zespole. 

3. Przygotowanie do katechezy, prowadzenie zeszytu: 
 Staranne i estetyczne prowadzenie zeszytu przedmiotowego. 

4. Praca domowa: 
   wykonania zadania. 
  wykonaniu zadania. 

5.  pozalekcyjna: 
  konkursach religijnych (szkolnych i pozaszkolnych). 
   
  konkursach 

przedmiotowych z religii (np. Konkurs Biblijny) na etapie dekanalnym, diecezjalnym, 
o  

 lnych. 
 cych z  

  rocznej ocenie ucznia. Powiadomie  ocenach ich 
  

 
orzeczenia wydane prze Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. Przy stwierdzonych rodzajach dysfunkcji: 

1. W przypadku dysortografii: 
  



 

2. W przypadku dysgrafii: 
  zeszycie przedmiotowym oraz na testach i k  
  jej 

odczytaniem. 
   formie odpowiedzi ustnej. 

3. W przypadku dysleksji: 
  
  
   

I. Podstawowe: 
 

  
  um  

indywidual  
 Jest bardzo aktywny na lekcji. 
 Wykonuje zadane prace i 

pomoce. 
 Prowadz  
  konkursach religijnych szkolnych i 

zajmuje wysokie miejsca. 

Na ocenębardzo dobrą uczeń: 
   programu nauczania. 
 Sp ygotowany i bardzo aktywny 

na lekcji. 
 Posiada i starannie prowadzi zeszyt. 
  
    

rekolekcji. 
  konkursach religijnych szkolnych i pozaszkolnych. 
  szacunkiem do innych. 

Na ocenędobrą uczeń: 
   programu nauczania i potrafi 

je poprawnie zapr  
  
  
 Wykonuje systematycznie i samodzielnie zadane prace i  
  jest aktywny 

na lekcji. 

Na ocenędostateczną uczeń: 
  

 
 

nauczyciela, w  
  
 Wykonuje niesystematycznie zadane prace i 

pomoce. 
  

Na ocenędopuszczającą uczeń: 
 Posiada min   programie nauczania. 
 Posiada braki w wiedzy i 

  
 Prowadzi zeszyt, w  
 Zadania wykonuje sporadycznie. 
   



 

 
pomocy nauczyciela. 

Na ocenęniedostateczną uczeń: 
 a 

podsta  
 Nie prowadzi zeszytu, nie wykonuje zadawanych prac. 
 dmiotu. 

II.  

Na ocenęcelującą uczeń: 
  stopniu bardzo dobrym. 
 Samodzielnie i  
   konkursach religijnych i zajmuje wysokie miejsca lub 

nienia. 
 m nauczania 

klasy czwartej. 
 Jest wzorem i  
   

Na ocenębardzo dobrą uczeń: 
 Zna modlitwy i alog, Sakramenty, Modlitwa 

pr

 
osierdzia. 

 Wymienia prawdy o   
  historii zbawienia i podaje imiona ar  
  skutki. 
  dl   
  dziejach Izraela. 
   
 Opisuje, w   
  

pustyni a   niebem. 
  wskazuje, dlaczego konieczne jest rozwijanie wiary i w 

utrwala relacje z Bogiem. 
 Wymienia przymioty Boga. 
  troski Boga o  w 

 
   
  zachowaniu przymierza z Bogiem i 

dla  
  

przebaczeniu. 
  historii zbawienia. 
  zna proroctwa 

zapowiadaj ce Mesjasza. 
  
 Opowiada o  Nazarecie. 
  wiekiem. 
  
 

Ewangelii. 
   
  
   dokonuje ich aktualizacji. 
   



 

  
 Chrystusa. 
 Wskazuje wydarzenia biblijne o  zmartwychwstaniu Chrystusa w liturgii. 
   
  
  
 Z y  
   

Na ocenędobrą uczeń: 
  programie nauczania. 
 Wymienia prawdy o   
  historii zbawienia. 
  skutki. 
    
  dziejach Izraela. 
 Po   
 Opisuje, w   
  

pustyni a   niebem. 
 Wymienia przymioty Boga. 
  troski Boga o  w 

 
   Chrystusa. 
  zachowaniu przymierza z Bogiem i 

dla  
  zna proroctwa 

zapowiadaj ce Mesjasza. 
   
 Opowiada o  Nazarecie. 
 

Ewangelii. 
  c  
  
   dokonuje ich aktualizacji. 
   
 Wskazuje wydarzenia biblijne o  zmartwychwstaniu Chrystusa w liturgii. 
  
  
 Z y  
   

Na ocenędostateczną uczeń: 
  programie nauczania. 
 Wymienia prawdy o   
 i skutki. 
    
  dziejach Izraela. 
 Opisuje, w   
 Wymienia przymioty Boga. 
 Uz  troski Boga o  w 

 
   
  zna proroctwa 

zapowiadaj ce Mesjasza. 
 Opowiada o  Nazarecie. 
 

Ewangelii. 



 

  ciu. 
   dokonuje ich aktualizacji. 
 Wskazuje wydarzenia biblijne o  zmartwychwstaniu Chrystusa w liturgii. 
  
  
 Z y  
  zeszyt, w esystematyczne notatki. 

Na ocenędopuszczającą uczeń: 
 Zna wybrane modlitwy przewidziane w programie nauczania. 
  skutki. 
    
  dziejach Izraela. 
 Opisuje, w   
   
  zna proroctwa 

zapowiadaj ce Mesjasza. 
 Opowiada o  Nazarecie. 
 

Ewangelii. 
   
 ci i  dokonuje ich aktualizacji. 
  
  
  zeszyt, w esystematyczne notatki. 

Na ocenęniedostateczną uczeń: 
  

  
dzien  

 W przypadku otrzymania z 
prawo do jej poprawienia w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

 W 
zgodnie z procedurami przewidzianymi w nia. 

 Zna modlitwy i alog, Sakramenty, Modlitwa 

Duszo Chrystusowa, Grzechy cudze, Grzechy przeciw Duchowi 
 

osierdzia. 
 Wymienia prawdy o   
 Wymienia zadania anio  historii zbawienia i podaje imiona ar  
  skutki. 
    
  dziejach Izraela. 
   
 Opisuje w   
  

pustyni a   niebem. 
  wskazuje, dlaczego konieczne jest rozwijanie wiary i w 

utrwala relacje z Bogiem. 
 Wymienia przymioty Boga. 
  troski Boga o  w 

 
   
  zachowaniu przymierza z Bogiem i 



 

dla  
 Ukaz  

przebaczeniu. 
  historii zbawienia. 
  zna proroctwa 

zapowiadaj ce Mesjasza. 
  
 Opowiada o  Nazarecie. 
   Jezusie. 
   
  
 Rozumie

Ewangelii. 
   
  
 Wskazuje na ist   dokonuje ich aktualizacji. 
   
  
  
 Wskazuje wydarzenia biblijne o ierci i zmartwychwstaniu Chrystusa w liturgii. 
   


