Klasa I – III
Nauczyciel mgr Barbara Grajcar


Na lekcje uczeń powinien przynosić zeszyt ćwiczeń, przybory do pisania i rysowania oraz
inne potrzebne materiały (po wcześniejszym ustaleniu z nauczycielem).



Uczeń będzie oceniany za: krótkie odpowiedzi ustne, prace domowe, aktywność na lekcji,
przygotowanie do lekcji, prace dodatkowe, udział w konkursach szkolnych i diecezjalnych.



W semestrze uczeń może być nieprzygotowany do lekcji 4 razy. Nieprzygotowanie należy
zgłosić podczas sprawdzania obecności.



Za każde następne nieprzygotowanie będą wstawiane minusy. 5 minusów = ndst.



Za aktywność można otrzymać plusy, 5 plusów = bdb



W przypadku otrzymania niedostatecznej oceny śródrocznej, uczeń ma obowiązek zaliczyć
materiał z pierwszego semestru wskazany przez nauczyciela oraz uzupełnić zeszyt ćwiczeń.



Na lekcjach religii stosuje się następujące elementy oceniania kształtującego: nacobezu,
informacja zwrotna, samoocena, ocena koleżeńska.

Warunki uzyskania oceny CELUJĄCEJ
Katechizowany:
 Samodzielnie rozwiązuje sytuacje problemowe.
 Aktywnie pracuje na lekcji, chętnie podejmuje dodatkową pracę.
 Jest systematyczny w nauce.
 Zawsze jest przygotowany do lekcji.
 Rozwija swoje zainteresowania wykraczając poza program nauczania.
 Sprawnie wykorzystuje w praktyce zdobyte wiadomości.
 Często kończy pracę przed przewidzianym czasem.
 Jego postawa nie budzi żadnych zastrzeżeń.
 Podczas zajęć wykazuje się dużą aktywnością
 Zna modlitwy przewidziane programem klasy pierwszej (Modlitwa Pańska, Pozdrowienie
Anielskie, Modlitwa do Anioła Stróża, Akt wiary, Akt nadziei, Akt miłości, Chwała Ojcu)
oraz Skład Apostolski i Pod Twoją obronę.
 Wie, że Bóg mówi do nas przez świat, ludzi i Jezusa.
 Wie, że Bóg mówi do nas przez Pismo Święte,
 Potrafi wyjaśnić poszczególne wezwania modlitwy Ojcze nasz.
 Wie, że przez chrzest staliśmy się dziećmi Bożymi.
 Bardzo starannie prowadzi zeszyt ćwiczeń.
Warunki uzyskania oceny BARDZO DOBREJ
Katechizowany:
 Podejmuje rozwiązywanie sytuacji problemowych.
 Aktywnie pracuje na lekcji.
 Jest systematyczny w nauce.
 Zawsze jest przygotowany do lekcji.
 Rozwija swoje zainteresowania w obrębie programu nauczania.








Dosyć sprawnie wykorzystuje w praktyce zdobyte wiadomości.
Kończy pracę w przewidzianym czasie.
Zna modlitwy przewidziane programem klasy I (Modlitwa Pańska, Pozdrowienie Anielskie,
Modlitwa do Anioła Stróża, Akt wiary, Akt nadziei, Akt miłości, Chwała Ojcu).
Na zajęciach wykazuje się dużą aktywnością.
Wie, że Bóg przemawia do nas w różny sposób.
Prowadzi starannie zeszyt ćwiczeń.

Warunki uzyskania oceny DOBREJ
Katechizowany:
 Aktywizowany przez nauczyciela rozwiązuje sytuacje problemowe.
 Aktywnie pracuje na lekcji.
 Na ogół jest systematyczny w nauce.
 Zazwyczaj jest przygotowany do lekcji.
 Przejawia zainteresowania i stara się je rozszerzać.
 Wykorzystuje zdobyte wiadomości w praktyce.
 Najczęściej kończy pracę w przewidzianym czasie.
 Zna większość modlitw (Modlitwa Pańska, Pozdrowienie Anielskie, Modlitwa do Anioła
Stróża, Akt wiary, Akt nadziei, Akt miłości).
 Prowadzi zeszyt ćwiczeń (ma braki lub niestarannie)
 Wie, że Bóg przemawia do ludzi.
 Wie, że przez chrzest staliśmy się dziećmi Bożymi.
Warunki uzyskania oceny DOSTATECZNEJ
Katechizowany:
 Pracuje na lekcjach z pomocą nauczyciela.
 Jest mało systematyczny w nauce.
 Często jest nieprzygotowany do lekcji.
 Przejawia niską aktywność na lekcji.
 Stara się kończyć pracę w przewidzianym czasie.
 Wymaga motywacji do pracy.
 Zna niektóre modlitwy (Znak Krzyża, Modlitwa Pańska, Modlitwa do Anioła Stróża)
 Prowadzi zeszyt ćwiczeń niestarannie i ma braki.
 Wie, że przez chrzest staliśmy się dziećmi Bożymi.
Warunki uzyskania oceny DOPUSZCZAJĄCEJ
Katechizowany:
 Pracuje na lekcji ze stałą pomocą nauczyciela.
 Jest niesystematyczny w nauce.
 Najczęściej jest nieprzygotowany do lekcji.
 Nie bierze udziału w lekcji.
 Zazwyczaj nie kończy pracy w przewidzianym czasie.
 Wymaga stałej motywacji do pracy.
 Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy nauczyciela przy odpowiedzi (Znak Krzyża,
Modlitwa do Anioła Stróża).
 Często nie ma zeszytu ćwiczeń, prowadzi go niestarannie i ma braki.

