
Wymagania edukacyjne z religii w kl. 4-6 
 
Ocenę NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który: 

• Wykazuje rażący brak wiadomości programowych. 
• Wykazuje zupełny brak umiejętności stosowania wiedzy. 
• Cechuje się rażąco niepoprawnym stylem wypowiedzi. 
• Nie wykazuje się znajomością pacierza. 
• Nie posiada podręcznika i zeszytu ćwiczeń lub często nie przynosi ich na lekcję. 
• Opuszcza lekcje religii bez zwolnienia/usprawiedliwienia. 

 
Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: 

• Opanował konieczne pojęcia religijne. 
• Wykazuje się luźno zestawionym poziomem wiadomości programowych. 
• Prezentuje mało zadowalający poziom postaw i umiejętności. 
• Nie potrafi stosować wiedzy, nawet przy pomocy nauczyciela. 
• Podczas przekazywania wiadomości popełnia liczne błędy. 
• Prowadzi zeszyt ćwiczeń, ale ma dużo braków. 
• Ma problemy ze znajomością pacierza. 

 
Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który: 

• Opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości, postawy  i umiejętności. 
• Prezentuje podstawowe treści materiału programowego z religii. 
• Potrafi stosować wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela. 
• W przekazywaniu wiadomości z religii popełnia niewielkie i nieliczne błędy. 
• Wykazuje się podstawową znajomością pacierza. 
• W zeszycie / ćwiczeniach ma braki notatek, prac domowych. 
• Prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem. 

 
Ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który: 

 Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej. 

 Opanował wiadomości i umiejętności, które pozwalają na rozumienie wielu relacji między elementami 
wiedzy religijnej. 

 Uczeń posiada znajomość Małego Katechizmu i rozumie go  

 Przynosi i korzysta z pomocy dydaktycznych podczas zajęć lekcyjnych (podręcznik, ćwiczenia, zeszyt ucznia i 
inne). 

 W zeszycie i ćwiczeniach uczeń ma sporadyczne braki notatek, prac domowych. 

 Jest zainteresowany przedmiotem i aktywny podczas zajęć. 

 Zachowuje szacunek dla osób, miejsc, przedmiotów i znaków religijnych. 
 
Ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który: 

 Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej. 

 W sposób twórczy opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem katechezy, potrafi 
je samodzielnie objaśnić  i powiązać w całość. 

 Posiada biegłą znajomość pacierza i Małego Katechizmu. 

 W zeszycie i ćwiczeniach ma wszystkie notatki, zadania i prace domowe (także z lekcji, na których nie był 
obecny) 

 Jest pilny i systematyczny, chętnie i czynnie bierze udział w katechezie 
 
Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: 

 Spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej.  

 Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych.  

 Wypowiada się logicznie i wyczerpująco na dany temat.  

 Jego pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek  do przedmiotu nie budzi żadnych zastrzeżeń. 

 Wzorowo i systematycznie prowadzi zeszyt i ćwiczenia oraz odrabia prace domowe (także zadania dla 
chętnych) 

 Wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej 


