
1.Wymagania ponadprogramowe 
 Uwarunkowania osi ągania oceny CELUJ ĄCEJ (semestralnej i 
końcoworocznej) 
•ucze ń spełnia wymagania okre ślone w zakresie oceny bardzo dobrej, 
•wykazuje si ę wiadomo ściami wykraczaj ącymi poza program religii 
własnego poziomu edukacji, 
•anga żuje si ę w prace pozalekcyjne, np. gazetki religijne, monta że 
 sceniczne, pomoce katechetyczne itp., 
•uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej, 
•twórczo uczestniczy w życiu parafii, np. nale ży do organizacji i 
ruchów katolickich,  
 uczestniczy w pielgrzymkach itp., 
•jego pilno ść, systematyczno ść, zainteresowanie, stosunek do 
przedmiotu nie  
 budzi żadnych zastrze żeń, 
•poznane prawdy wiary stosuje w życiu, 
•posiada inne osi ągni ęcia indywidualne promuj ące ocen ę celuj ącą. 
2.Wymagania dopełniaj ące 
 Obejmuj ą one wiadomo ści, umiej ętno ści, postawy, które s ą: 
a.trudne do opanowania, 
b.twórcze, 
c.wyspecjalizowane, 
d.stanowi ą rozwini ęcie wymaga ń rozszerzaj ących i mog ą wykracza ć poza 
program nauczania, 
e.okre ślaj ą cele i materiał dopełniaj ący, 
f.wymagania rozszerzone i dopełniaj ące ł ącznie stanowi ą wymagania 
pełne.  
 Ich spełnienie uprawnia ucznia do oceny bardzo dob rej (5). 
 Uwarunkowania osi ągania oceny BARDZO DOBREJ (semestralnej i 
końcoworocznej) 
•ucze ń spełnia wymagania okre ślone w zakresie oceny dobrej,  
•opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiej ętno ści okre ślony 
poziomem  
 nauczania religii,  
•posiada pełn ą znajomo ść pacierza,  
•wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe,  
•aktywnie uczestniczy w religii,  
•jego post ępowanie nie budzi zastrze żeń,  
•jest pilny,  
•systematyczny,  
•zainteresowany przedmiotem,  
•ch ętnie i systematycznie uczestniczy w życiu parafii,  
•odpowiedzialnie wł ącza si ę w dynamik ę i prze życia roku 
litur¬gicznego, 
•stara si ę by ć świadkiem wyznawanej wiary,  
•wykazuje inne mo żliwo ści indywidualne promuj ące ocen ę bardzo dobr ą. 
3.Wymagania rozszerzaj ące 
 Obejmuj ą one wiadomo ści, postawy i umiej ętno ści, które s ą: 
a.umiarkowanie trudne do opanowania, 
b.przydatne, ale nie niezb ędne w dalszej nauce, 
c.stosowane w sytuacjach trudnych, 
d.okre ślaj ą cele i materiał rozszerzaj ący, 
e.stanowi ą pogł ębienie i poszerzenie wymaga ń podstawowych, a ich 
opanowanie  
  jest uzale żnione od opanowania wymaga ń podstawo¬wych, 
f.wymagania podstawowe i rozszerzaj ące stanowi ą ł ącznie wymagania 
  rozszerzone. Ich spełnienie uprawnia ucznia do oc eny dobrej (4). 
 Uwarunkowania osi ągania oceny DOBREJ (semestralnej i  ko ńcoworocznej) 
•ucze ń spełnia wymagania okre ślone w zakresie oceny dostatecz¬nej, 
•opanował wiedz ę religijn ą w swoim zakresie edukacyjnym na poziomie 
dobrym, 



•wykazuje si ę dobr ą znajomo ści ą pacierza,  
•w zeszycie posiada wszystkie notatki i prace domow e,  
•podczas lekcji posiada okre ślone pomoce (podr ęcznik, zeszyt i inne), 
•systematycznie uczestniczy w zaj ęciach religii,  
•jest zainteresowany przedmiotem,  
•wł ącza si ę w prze życia i dynamik ę roku liturgicznego,  
•wykazuje si ę dobr ą umiej ętno ści ą zastosowania zdobytych wiado¬mo ści, 
•postawa ucznia nie budzi w ątpliwo ści,  
•stara si ę by ć aktywnym podczas lekcji,  
•posiada inne osi ągni ęcia indywidualne promuj ące ocen ę dobr ą. 
4.Wymagania podstawowe 
 Obejmuj ą one wiadomo ści, umiej ętno ści, postawy, które s ą: 
a.stosunkowo łatwe do opanowania, 
b.całkowicie niezb ędne w dalszej nauce, 
c.bezpo średnio u żyteczne w życiu szkolnym i pozaszkolnym, 
d.stosowane w sytuacjach typowych, 
e.okre ślaj ą cele i materiał podstawowy, 
f.spełnienie wymaga ń podstawowych uprawnia ucznia do oceny 
dostatecznej (3). 
 Uwarunkowania osi ągania oceny DOSTATECZNEJ (semestralnej i 
końcoworocznej) 
•ucze ń spełnia wymagania okre ślone w zakresie oceny dopuszcza¬j ącej, 
•ucze ń opanował łatwe, całkowicie niezb ędne wiadomo ści, posta¬wy i 
umiej ętno ści, 
•wykazuje si ę dostateczn ą znajomo ści ą pacierza, 
•w zeszycie ucznia wyst ępuj ą sporadyczne braki notatek, prac domowych, 
•prezentuje przeci ętn ą pilno ść, systematyczno ść i zainteresowanie 
przedmiotem, 
•stara si ę uczestniczy ć w życiu parafii, 
•inne mo żliwo ści indywidualne ucznia wskazuj ące ocen ę dosta¬teczn ą. 
5.Wymagania konieczne 
 Obejmuj ą one wiadomo ści, umiej ętno ści, postawy, które: 
a.okre ślaj ą dopuszczaj ący zakres wiedzy, postaw i umiej ętno ści, 
b.s ą bardzo łatwe do opanowania, 
c.okre ślaj ą cele i materiał konieczny, 
d.spełnienie wymaga ń koniecznych uprawnia ucznia do oceny 
dopuszczaj ącej (2). 
 Uwarunkowania osi ągania oceny DOPUSZCZAJ ĄCEJ (semestralnej i 
końcoworocznej) 
•ucze ń opanował podstawowe poj ęcia religijne,  
•prezentuje mało zadawalaj ący poziom postaw i umiej ętno ści,  
•prowadzi zeszyt, 
•posiada problemy ze znajomo ści ą pacierza,  
•ma poprawny stosunek do religii, 
•uczestnictwo w celebracjach roku liturgicznego bud zi zastrze że¬nia, 
•inne mo żliwo ści indywidualne ucznia wskazuj ące na ocen ę 
dopu¬szczaj ącą. 
 Ocena NIEDOSTATECZNA (semestralna i ko ńcoworoczna) 
•ucze ń nie opanował podstawowych poj ęć religijnych, 
•nie wykazuje si ę znajomo ści ą pacierza, 
•nie posiada zeszytu lub do ść cz ęsto nie przynosi go na lekcj ę, 
•lekcewa ży przedmiot, 
•nieodpowiednio zachowuje si ę na lekcji, 
•wyra ża lekcewa żący stosunek do warto ści religijnych, 
•opuszcza lekcj ę religii, 
•nie przejawia religijnego wymiaru własnego życia, 
•inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazuj ące na ocen ę 
niedostateczn ą. 

 


