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Zespół Szkół  im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach 

 

 

Wymagania edukacyjne z religii 

niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych 

w Szkole Branżowej I Stopnia 

(po szkole podstawowej) 
 

1. Na ocenę celującą uczeń: 

 Spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej. 

 Wyczerpująco wypowiada się na temat poruszanego zagadnienia, wykazuje się 

wiadomościami wykraczającymi poza program religii. 

 Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi, swobodą w posługiwaniu się 

terminologią przedmiotową i inną. 

 Prezentuje wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ. 

 Samodzielnie poszerza wiedzę religijną, korzysta ze stron internetowych o tematyce 

religijnej. 

 Angażuje się w pracach pozalekcyjnych np. gazetki religijne, pomoce katechetyczne. 

 Uczestniczy w olimpiadach i konkursach wiedzy religijnej. 

 Jest wzorem dla innych pod względem: pilności, odpowiedzialności, samodzielności. 

 Bierze czynny udział w życiu swojej parafii np. należy do służby liturgicznej. 

2. Na ocenę bardzo dobrą uczeń: 

 Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej. 

 Opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności określony poziomem nauczania 

religii. 

 Prezentuje wiedzę, wypowiadając się swobodnie i wyczerpująco. 

 Umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela. 

 W poruszanych tematach dostrzega związki między faktami, potrafi wyciągnąć 

wnioski, dokonać oceny poruszanego zagadnienia. 

 Posiada pełną znajomość Małego Katechizmu. 

 Wzorowo prowadzi zeszyt. 

 Aktywnie uczestniczy w lekcjach religii. 

 Jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem. 

 

3. Na ocenę dobrą uczeń: 

 Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej. 

 Opanował materiał programowy z religii. 

 Stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych inspirowanych przez 

nauczyciela. 

 Samodzielnie udziela odpowiedzi (nie wyczerpuje poruszonego zagadnienia). 

 Wykazuje się dobrą znajomością Małego Katechizmu. 

 W zeszycie posiada wszystkie notatki. 
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 Jest zainteresowany przedmiotem. 

 Wykazuje się dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości. 

 Stara się być aktywnym podczas lekcji. 

 Umie współpracować w grupie. 

 

4.  Na ocenę dostateczną uczeń: 

 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. 

 Udziela odpowiedzi na pytania nauczyciela. 

 Wykazuje się podstawową znajomością Małego Katechizmu. 

 W zeszycie uczeń ma braki notatek.. 

 Czasem angażuje się w pracę grupy. 

 

5. Na ocenę dopuszczający uczeń: 

 Opanował konieczne pojęcia religijne. 

 Stara się o świadome przeżywanie gestów, słów i postaw religijnych. 

 Troszczy się o osobistą dojrzałość. 

 Przy pomocy nauczyciela udziela odpowiedzi na postawione pytania. 

 Wykonuje jedynie część wyznaczonej pracy. 

 Prowadzi zeszyt. 

 Wykazuje poprawny stosunek do przedmiotu. 

 

 

Warunki i tryb uzyskania wyższej oceny niż przewidywana ocena, określa Statut 

Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera. 

 

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 

 

1. Formy ustne: 

– odpowiedzi ustne, 

– opowiadania odtwórcze i twórcze, 

– prezentacja (referat, prezentacja multimedialna). 

 

2. Formy pisemne: 

– sprawdziany, testy, kartkówki, 

– zadania domowe, 

– wypracowania (opowiadanie, charakterystyka, list, zaproszenie), 

– ćwiczenia wykonane podczas lekcji. 

 

3. Formy praktyczne: 

– realizacja projektów (np. album, gazetka, przedstawienia), 
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– podejmowanie działań wynikających z głównego celu katechezy szkolnej, 

– tworzenie pomocy dydaktycznych, 

– rozwijanie postawy religijnej (np. udział w przedstawieniach szkolnych o 

charakterze religijnym, konkursach religijnych, poszerzanie wiadomości o 

literaturę religijną, korzystanie ze stron internetowych o tematyce religijnej), 

– aktywność ucznia na lekcji i współpraca w zespole. 

 

Nauczyciele dostosowują wymagania do indywidualnych możliwości ucznia, 

uwzględniając opinie i orzeczenia wydane prze Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, 

biorąc pod uwagę rodzaj dysfunkcji:  

 

     1. w przypadku dysortografii: 

 błędy ortograficzne nie mają wpływu na ocenę pracy pisemnej, 

 

     2. w przypadku dysgrafii: 

 nie ocenia się estetyki pisma w zeszycie przedmiotowym oraz na testach i 

kartkówkach, 

 uczeń ma prawo przeczytać nauczycielowi treść pracy pisemnej, gdy ten ma trudności 

z jej odczytaniem, 

 uczeń z głęboką dysgrafią może zaliczyć sprawdzian w formie odpowiedzi ustnej, 

 

     3. w przypadku dysleksji: 

 zachęcanie uczniów do czytania krótkich tekstów, 

 wydłużanie czasu pracy, 

 ograniczenie ilości wykonywanych w czasie zajęć ćwiczeń. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


