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Przy wystawianiu oceny uwzględniane będzie zaangażowanie ucznia i wysiłek jaki wkłada 

w wywiązywanie się z obowiązków, jakie wynikają ze specyfiki zajęć.  

 

 

 

OCENA CELUJĄCA: 

 

 

 Uczeń w stopniu bardzo dobrym opanował pełny zakres wiedzy określonych 

programem katechezy klasy VIII 

 uczeń samodzielnie potrafi zdobywać potrzebne widomości 

 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami 

 aktywnie uczestniczy w przebiegu lekcji 

 wyraża samodzielnie własne zdanie i przemyślenia 

 zna podstawy wiary  

 zna elementy Mszy Świętej  i rozumie ich istotę  

 wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy 

 

 

 

OCENA BARDZO DOBRA: 

 

 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem katechezy  

klasy VIII: 

 

1. Przyjęcie Jezusa 

2. Miłość 

3. Syn Boży 

4. Parafia, wspólnota, ruch 

5. Europa 

6. Mój rozwój 

7. Historia zbawcza 

 

 jest aktywny na lekcji i ma pozytywne odniesienie do przedmiotu 

 jest pilny, systematyczny i obowiązkowy 

 prowadzi starannie zeszyt przedmiotowy 

 potrafi wykonywać trudniejsze zadania pod kierunkiem nauczyciela 

 zna podstawy wiary (Mały Katechizm) 

 zna elementy Mszy św.  

 zna bohaterów biblijnych i umie o nich opowiadać 



 sprawnie posługuje się podstawowymi określeniami Historii Zbawienia i dostrzega 

związki teraźniejszości z przeszłością 

 

OCENA DOBRA: 

 

 

 uczeń dobrze opanował obowiązujące wiadomości i umiejętności; 

 zna ważniejsze modlitwy i części Małego Katechizmu; 

 bierze udział w katechezie 

 ma pozytywne odniesienie do przedmiotu 

 jest systematyczny 

 prowadzi zeszyt przedmiotowy 

 zna bohaterów biblijnych 

 zna określenia dotyczące Historii Zbawienia 

 

 

OCENA DOSTATECZNA: 

 

 

 uczeń posiada wyraźne braki w obowiązujących wiadomościach; 

 zna przynajmniej niektóre modlitwy i części Małego Katechizmu; 

 angażuje się w lekcje katechezy tylko wówczas, gdy jest mobilizowany przez 

katechetę 

 prowadzi zeszyt przedmiotowy; 

 sporadycznie odrabia zadania domowe; 

 

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA: 

 

 

 posiada minimalne wiadomości z zakresu programu i podstawowe modlitwy; 

 swoim zachowaniem na lekcji religii wyraźnie utrudnia grupie udział w 

prowadzonych spotkaniach; 

 uczeń często nie prowadzi zeszytu; 

 posiada tylko niektóre zadania domowe; 

 

OCENA NIEDOSTATECZNA: 

 uczeń nie chce nawet przy pomocy nauczyciela wykonywać prostych poleceń 

wymagających podstawowych umiejętności 

 ma lekceważące nastawienie do przedmiotu 

 nie prowadzi zeszytu przedmiotowego 

 nie zna podstawowych modlitw (Mały Katechizm) 

 


