PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII
Klasa II SZKOŁA PODSTAWOWA
Ocena celująca
• uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej;
• wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program;
• wyróżnia się aktywnością w grupie;
• bierze udział w konkursach religijnych;
• bierze udział w jasełkach;
• biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu
problemów teoretycznych i praktycznych, potrafi je zastosować we
własnym życiu, służy radą innym.
• Prowadzi bardzo starannie zeszyt ucznia
• Jego postawa nie budzi żadnych zastrzeżeń
• Doskonale zna modlitwy, które są przewidziane programem klasy II

Ocena bardzo dobra
• uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych
programem nauczania, a więc:
- potrafi wyjaśnić czym było zesłanie Ducha Św., wymienić
tajemnice różańca; opowiedzieć o stworzeniu świata; wymienić
stacje Drogi krzyżowej; zna formułę chrztu św.; podział ogólny
Pisma Świętego; wyjaśnia pojęcia: prorok, apostoł, papież; potrafi
wymienić imiona kilku świętych; opowiedzieć o Mojżeszu,
Abrahamie, Samuelu, Janie Chrzcicielu; rozumie czym jest Wielki
Post i męka Chrystusa; potrafi wyjaśnić czym jest Eucharystia;
potrafi wymienić 7 sakramentów św.; wyjaśnić czym jest Kościół;
• prowadzi starannie zeszyt, odrabia zadania domowe;
• Zna dobrze modlitwy, które są przewidziane programem klasy II
• bierze czynny udział na katechezie, jest aktywny.
Ocena dobra
• uczeń opanował wiadomości i umiejętności, które pozwalają na
rozumienie większości relacji między elementami wiedzy religijnej, a
więc:
- potrafi opowiedzieć o zesłaniu Ducha Św.; opowiedzieć o kilku
cudach Jezusa; wymienić kilku proroków i świętych; opowiedzieć o
sakramencie chrztu św.; potrafi z pomocą nauczyciela wymienić
stacje Drogi krzyżowej; umie wyjaśnić czym jest Eucharystia; zna
podział Pisma Świętego;

• posiada uzupełniony zeszyt, odrabia zadania domowe;
• zna podstawowe modlitwy (Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Aniele Boży,
Chwała Ojcu, Akt wiary, nadziei, miłości, żalu);
• bierze czynny udział na katechezie, jest aktywny.

Ocena dostateczna
• uczeń opanował wiadomości i umiejętności, umożliwiające zdobywanie
dalszej wiedzy;
• dysponuje przeciętną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego
programem, a więc:
- potrafi z pomocą nauczyciela zaznaczyć najważniejsze święta w
roku liturgicznym; opowiedzieć o Duchu Św.; wymienić części
różańca; wymienić z czego składa się Pismo św., opowiedzieć o
poznanych cudach Pana Jezusa; wymienić kilku świętych;
opowiedzieć o chrzcie św.;
•
zna podstawowe modlitwy (Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Aniele
Boży, Chwała Ojcu);
• prowadzi zeszyt, ale ma w nim braki, sporadycznie odrabia zadania
domowe;
• na katechezie jest mało aktywny;
Ocena dopuszczająca
• uczeń dysponuje minimalną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego
programem, a więc:
- potrafi z pomocą nauczyciela wymienić części różańca; wymienić
kilku świętych i ważniejsze święta kościelne; opowiedzieć o
chrzcie św.;
- zna podstawowe modlitwy i wymaga pomocy nauczyciela przy
odpowiedzi (Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Aniele Boży);
• Często nie ma zeszytu ucznia, ma duże braki w jego prowadzeniu
• Ma problemy ze znajomością przebiegu Mszy Św.

Ocena niedostateczna
• uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą;
• Nie posiada zeszytu bądź zeszytu ćwiczeń lub dość często go nie przynosi
• Odznacza się zupełnym brakiem umiejętności stosowania wiedzy
• odmawia wszelkiej współpracy;
• posiada lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII
NA CZAS NAUCZANIA ZDALNEGO
1. Nauczyciel udostępnia materiały do pracy zdalnej wykorzystując pocztę
Outlook.
2. Nauczyciel udostępniając zadania, określa terminy, warunki i formy
zaliczenia.
3. Zaliczenie zadania odbywać się będzie w formie elektronicznej.
4. Ocenie będą podlegać zadania wykonywane przez ucznia i przesłane
przez ucznia/rodzica.

