RELIGIA – PZO 2021/2022 klasy IV - VIII
Na lekcje religii uczeń przychodzi zawsze przygotowany, posiada: podręcznik, karty pracy,
zeszyt, wyposażony piórnik, zapowiedziane wcześniej materiały dodatkowe oraz odrobione
zadanie domowe.

OCENIE PODLEGAJĄ :
-

-

-

-

PISEMNE PRACE KONTROLNE – przeprowadzane będą po zakończeniu działu,
zapowiadane będą z dwutygodniowym wyprzedzeniem (wpis w dzienniku Librus) i z
podaniem zakresu materiału.
KARTKÓWKI - będą zapowiadane. Obejmują wskazane wcześniej zagadnienia. Nie
podlegają poprawie (1-2 w czasie półrocza).
AKTYWNOŚĆ I PRACA NA LEKCJI - będzie odnotowywana za pomocą plusów i
minusów ( cztery minusy skutkują oceną niedostateczną, pięć plusów oceną
celującą).
BIEŻĄCE ZADANIA DOMOWE - w kartach pracy lub w zeszycie, zadawane będą 2 –3
razy w półroczu. Brak zadania będzie odnotowany w dzienniku jako
nieprzygotowanie (np.) i skutkuje minusem. Kolejny brak tego samego zadania
skutkuje oceną niedostateczną.
PRACE DOMOWE DŁUGOTERMINOWE - pierwsza w każdym półroczu będzie
obowiązkowa dla wszystkich uczniów, druga dla chętnych.
ZNAJOMOŚĆ KATECHIZMU – do przypomnienia/nauczenia dwa razy w ciągu każdego
półrocza, sprawdzana za pomocą odpowiedzi ustnej lub pisemnej.
PROWADZENIE ZESZYTU – ocena pod koniec każdego półrocza.

OGÓLNE KRYTERIA OCEN Z RELIGII :
CELUJĄCY
Uczeń :
-

Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą,
Posiada wiedzę wykraczającą poza program oraz potrafi ją twórczo wprowadzać w
życie,
Aktywnie uczestniczy w zajęciach i systematycznie prowadzi ćwiczenia,
Wykonuje dodatkowe zadania dla chętnych,
Bierze udział w konkursach przedmiotowych,
Uczestniczy w zajęciach dodatkowych o tematyce religijnej w szkole lub parafii.

BARDZO DOBRY
Uczeń :
-

Opanował wiedzę i umiejętności określone programem nauczania,
Ma prawidłowo uzupełnione ćwiczenia w podręczniku,
Chętnie i systematycznie uczestniczy w zajęciach,
Jest aktywny na zajęciach,
Okazuje szacunek podczas modlitwy i słuchania Słowa Bożego.

DOBRY
Uczeń :
-

Opanował wiedzę i umiejętności określone programem nauczania,
Ma dobrą umiejętność zdobytej wiedzy,
Osiąga postępy podczas zajęć,
Jest chętny do pracy,
Okazuje szacunek podczas modlitwy i słuchania Słowa Bożego.

DOSTATECZNY
Uczeń :
-

Opanował wiedzę i umiejętności umożliwiające dalsze zdobywanie wiedzy,
W jego wiadomościach są wyraźne luki,
Wykazuje chęć do pracy na zajęciach
Ma braki w wykonywaniu ćwiczeń
Okazuje szacunek podczas modlitwy i słucha Słowa Bożego.

DOPUSZCZAJĄCY
Uczeń :
-

Zdobyte wiadomości nie są wystarczające do uzyskania podstawowej wiedzy
religijnej,
Niechętnie uczestniczy w zajęciach,
Wymaga pomocy przy wykonywaniu prostych zadań.

NIEDOSTATECZNY
Uczeń:
-

Nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem
nauczania,
Notorycznie brak mu chęci do pracy i uczestniczenia w zajęciach.

