
Przedmiotowy system oceniania z dstawie Programu nauczania 
religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i  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  

   
zmianami dokonanymi w tym Roz  dnia 13 lipca 2007 r. 

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

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  specyficznymi trud   
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 

 trudno  
5. 

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

1.  
opieku  wymaganiach edukacyjnych z  realizowanego 
programu nauczania oraz o  

 
2.  
3. a ucznia i  

wysta  
4.  stopniach w skali 1 6. 
5.  
6. kowany w przypadku ponad 50% nieusprawiedliwionych 

nieo  
7. 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u 
rozwojowe lub specyficzne tru  
wymaganiom. 

8.  trzech 

udokumen zym wpisem w dzienniku. Sprawdzone i poprawione prace 
 

 



9.  noszenia zeszytu i katechizmu przedmiotowego 
oraz do systematycznego odrabiania prac domowych. 

10.  semestrze i  
b  

nieobecny na lekcji, powinien zalicz   
nauczycielem. 

11. W  
po  

12. W  
przygoto
potwier  

13. Zgodnie z  onych w 
  innych 

  
14.  

nauczyciela lub inneg
o  

15. O  jego 
rodzice (prawni opiekunowie) w 
klasyfi

zszkolny System Oceniania. 
16.  

informowani o  
17.  

 

1. ci i  programie nauczania: 
   
 o

lekcji. 
 Poprawne stosowanie podstawowych po  
  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, 
l  

  
  ezy. 



   
 

Oceniania. 

opinie i orzeczenia wydane przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. Przy stwierdzonych 
rodzajach dysfunkcji: 

1. W przypadku dysortografii: 
  

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

jej odczytaniem. 
   formie odpowiedzi ustnej. 

3. W przypadku dysleksji: 
  
  
   

I. Podstawowe: 
Na ocenęcelującą uczeń: 

  
   

a  
 Jest bardzo aktywny na lekcji. 
 Wykonuje zadane prace i 

nie  
 Prowa  
  konkursach religijnych szkolnych i pozaszkolnych, zdobywa 

nienia lub zajmuje wysokie miejsca. 
Na ocenębardzo dobrą uczeń: 

   programu nauczania. 
  bardzo 

aktywny na lekcji. 
 Posiada i starannie prowadzi zeszyt. 
  
   h, 

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

Na ocenędobrą uczeń: 
   programu nauczania i 

potrafi je poprawnie za  
 echezy. 
  
 Wykonuje systematycznie i samodzielnie zadane prace i  
  , jest 

aktywny na lekcji. 
Na ocenędostateczną uczeń: 

  
rozu  



 
nauczyciela, w  

  
 Wykonuje niesystematycznie zadane prace i sporadycznie za

pomoce. 
  

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

czy   
 Prowadzi zeszyt, w  
 Zadania wykonuje sporadycznie. 
   
 t

pomocy nauczyciela. 
Na ocenęniedostateczną uczeń: 

 nia 
 

 Nie prowadzi zeszytu, nie wykonuje zadawanych prac. 
 dmiotu. 

II.  
Na ocenęcelującą uczeń: 

  stopniu bardzo dobrym. 
 Samodzielnie i dmiotem. 
   konkursach religijnych i zajmuje wysokie miejsca lub 

 
 ram 

nau  
 Jest wzorem i  
   

Na ocenębardzo dobrą uczeń: 
 Zna modlitwy i 

Modlitwa p
mi

 

 Warunki sakramentu pokuty i pojednania. 
 Wie, kim byli i  

Maksy  
 

 
 Opowiada o  w  
    
 Opowiada o  pracy 

czasach. 
   

sakramentach. 
   
 Wymienia nazwy i  na relacje Boga do ludzi i ludzi do Boga. 
  o  
   rozumie, czym 

 
   

 



  azuje sakramenty jako 
 

  drodze do Boga. 
   codziennym 

 
  w  
   powszechnym. 
 znaczenie chrztu dla narodu polskiego i Europy. 
 Opowiada o  
  Polsce. 
  
 Wymienia i  Ojczyzny. 
 cezji i  

l  
    
   
 ych i  
  
    
 Z  
 szyt i  

Na ocenędobrą uczeń: 
  programie nauczania. 
 Wie, kim byli i  

Maksy  
 Opowiada o  w  
    
 Opowiada o  

czasach. 
   

sakramentach. 
  isji Chrystusa. 
 Wymienia nazwy i  ludzi do Boga. 
  wymienia p o  
   rozumie, czym 

 
   
  , ukazuje sakramenty jako 

 
   codziennym 

 
  w  
 im w  powszechnym. 
  Europy. 
 Opowiada o  
  Polsce. 
  
 Wymienia i  Ojczyzny. 
    
   
   
 Wskazuje na znaczeni    
 Z  
   

Na ocenędostateczną uczeń: 



 w programie nauczania. 
   
 Opowiada o  w  
    
 Opowiada o  
 Wymienia nazwy i  
  o  
   rozumie, czym 

 
   
   
  
  w  
  kalnym i powszechnym. 
 Opowiada o  
  Polsce. 
  
 Wymienia i  Ojczyzny. 
    
   
    
 Z  
 nauki religii i zeszyt, w 

notatki. 
Na ocenędopuszczającą uczeń: 

 Zna wybrane modlitwy przewidziane w programie nauczania. 
   
 Opowiada o  
    
 Wymienia nazwy i  ludzi do 

Boga. 
  
   rozumie, czym 

 
   
  
  w  
   powszechnym. 
 Opowiada o  
  Polsce. 
  Ojczyzny. 
    
   
  
  zeszyt, w 

notatki. 
Na ocenęniedostateczną uczeń: 

  

   
eny. 

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



 W 
odwo  procedurami przewidzianymi w 
Oceniania. 

 Zna modlitwy i Ojcze nasz, 

mi
 pom

arunki sakramentu pokuty i pojednania. 
 Wie, kim byli i  

Maksymiliana Maria Kolbe. 
 U

 
 Opowiada o  w  
    
 Opowiada o dz  

czasach. 
   

sakramentach. 
   
 Wymienia nazwy i  ludzi do Boga. 
  o  
   rozumie, czym 

rchiczny. 
   

 
  azuje sakramenty jako 

 
  drodze do Boga. 
   codziennym 

 
  w  
   powszechnym. 
  Europy. 
 Opowiada o  
  Polsce. 
  
 Wymienia i  Ojczyzny. 
   

l  
    
   
   
  
    


