
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII W KLASIE III 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpoznaniu poziomu i postępów w opanowaniu 

przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z Podstawy 

programowej Kościoła katolickiego w Polsce oraz realizowanego programu nauczania, uwzględniającego tę 

Podstawę. 

 

 
• Ocenianie jest procesem planowanym, systematycznym i jawnym. 

• Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia. 

• Ocenianiu podlega podręcznik prowadzony przez ucznia, znajomość modlitw, aktywność, praca w 

klasie, odpowiedź ustna. 

• Aktywność na lekcji nagradzana jest ”plusami”. Za trzy zgromadzone ”plusy” uczeń otrzymuje 

ocenę bardzo dobrą. Przez aktywność na lekcji rozumie się: częste zgłaszanie się na lekcji i 

udzielanie poprawnych odpowiedzi, aktywną pracę w grupach. 

• Po nieobecności w szkole uczeń ma obowiązek zapoznać się z tematami i uzupełnić podręcznik 

• Uczeń może poprawić ocenę cząstkową, przystępując ponownie pisemnie lub ustnie do takiego 
zaliczenia, w przeciągu miesiąca od uzyskania oceny 

• Uczeń zawsze ma prawo do poprawy oceny śródrocznej i rocznej 

Obowiązująca skala ocen: 

Celujący - 6 

Bardzo dobry - 5 

Dobry                - 4 

Dostateczny       - 3 

Dopuszczający   - 2 

Niedostateczny   - 1 

 
 
 
 

Wymagania na poszczególne oceny 

KLASA III /I PÓŁROCZE/ 
 
OCENA CELUJĄCA: 

 
• Uczeń zna i rozumie treści przekazywane na katechezie 

• Potrafi przekazać swoją wiedzę 

• Bierze aktywny udział w katechezie 

• Umie modlitwy obejmujące programem kl. III, przewidziane do zaliczenia w I półroczu 

• Uczeń wie czym są nabożeństwa październikowe 

• Rozumie sakrament pokuty (zna Warunki Sakramentu Pokuty) 

• Zna części Liturgii Słowa i potrafi je wymienić w odpowiedniej kolejności 

• Jest zawsze przygotowany do lekcji 

• Podręcznik prowadzi starannie i systematycznie 

• Bierze czynny udział w konkursach 



OCENA BARDZO DOBRA: 
 

• Uczeń zna i rozumie treści przekazywane na katechezie 

• Potrafi przekazać swoją wiedzę 

• Bierze aktywny udział w katechezie 

• Umie modlitwy obejmujące programem kl. III, przewidziane do zaliczenia w I półroczu 

• Rozumie sakrament pokuty (zna Warunki Sakramentu Pokuty) 

• Zna części Liturgii Słowa i potrafi je wymienić w odpowiedniej kolejności 

• Jest zawsze przygotowany do lekcji 

• Podręcznik prowadzi starannie i systematycznie 

 

 
OCENA DOBRA: 

 
• Uczeń zna i rozumie treści przekazywane na katechezie 

• Potrafi przekazać swoją wiedzę 

• Umie modlitwy obejmujące programem kl. III, przewidziane do zaliczenia w I półroczu 

• Rozumie sakrament pokuty (zna Warunki Sakramentu Pokuty) 

• Zna części Liturgii Słowa 

• Podręcznik prowadzi starannie 

 
 

OCENA DOSTATECZNA: 
 

• Uczeń opanował podstawowe wiadomości religijne z zakresu klasy III 

• Potrafi przekazać swoją wiedzę przy pomocy katechety 

• Umie modlitwy obejmujące programem klasy młodsze i najważniejsze modlitwy z klasy III, 

przewidziane do zaliczenia w I półroczu 

• Rozumie i posiada praktyczne umiejętności niezbędne przy sakramencie pokuty 

• Ma podręcznik 

 
 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA: 
 

• Uczeń opanował minimum podstawowych wiadomości religijnych z zakresu klasy III 

• Potrafi przekazać swoją wiedzę przy wydatnej pomocy katechety 

• Umie niewiele modlitw obejmujących program klas młodszych i tylko niektóre modlitwy 

obowiązujące w klasie III, przewidziane do zaliczenia w I półroczu 

• Ma podręcznik 

 

 
OCENA NIEDOSTATECZNA: 

 
• Uczeń nie przygotowuje się do katechez 

• Nie zna treści objętych programem nauczania w kl. III 

• Nie posiada podręcznika 



KLASA III /II PÓŁROCZE/ 
 

OCENA CELUJĄCA: 
 

• Uczeń zna i rozumie treści przekazywane na katechezie 

• Potrafi przekazać swoją wiedzę 

• Bierze aktywny udział w katechezie 

• Umie modlitwy obejmujące programem kl. III, przewidziane do zaliczenia w II półroczu 

• Zna treści stałych części Mszy Świętych 

• Umie przygotować się do sakramentu pokuty i wie jak i kiedy przystępować do spowiedzi 

• Uczeń wie czym są nabożeństwa wielkopostne, majowe i czerwcowe 

• Wie jakie postawy ciała i gesty przyjmować w czasie Mszy Świętej 

• Jest zawsze przygotowany do lekcji 

• Podręcznik prowadzi starannie i systematycznie 

• Bierze czynny udział w konkursach 

 
 

OCENA BARDZO DOBRA: 
 

• Uczeń zna i rozumie treści przekazywane na katechezie 

• Potrafi przekazać swoją wiedzę 

• Bierze aktywny udział w katechezie 

• Umie modlitwy obejmujące programem kl. III, przewidziane do zaliczenia w II półroczu 

• Zna treści stałych części Mszy Świętych 

• Umie przygotować się do sakramentu pokuty i wie jak i kiedy przystępować do spowiedzi 

• Uczeń wie czym są nabożeństwa wielkopostne, majowe i czerwcowe 

• Wie jakie postawy ciała i gesty przyjmować w czasie Mszy Świętej 

• Jest zawsze przygotowany do lekcji 

• Podręcznik prowadzi starannie i systematycznie 

 

 
OCENA DOBRA: 

 
• Uczeń zna i rozumie treści przekazywane na katechezie 

• Potrafi przekazać swoją wiedzę 

• Umie modlitwy obejmujące programem kl. III, przewidziane do zaliczenia w II półroczu 

• Zna treści stałych części Mszy Świętych 

• Umie przygotować się do sakramentu pokuty i wie jak i kiedy przystępować do spowiedzi 

• Uczeń wie czym są nabożeństwa wielkopostne, majowe i czerwcowe 

• Wie jakie postawy ciała i gesty przyjmować w czasie Mszy Świętej 

• Podręcznik prowadzi starannie 

 
 

OCENA DOSTATECZNA: 

 

• Uczeń opanował podstawowe wiadomości religijne z zakresu klasy III 



• Potrafi przekazać swoją wiedzę przy pomocy katechety 

• Umie modlitwy obejmujące programem klas młodszych i najważniejsze modlitwy z klasy III, 

przewidziane do zaliczenia w II półroczu 

• Zna część treści stałych części Mszy Świętych 

• Rozumie i posiada praktyczne umiejętności niezbędne przy sakramencie pokuty 

• Ma podręcznik 

 
 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA: 
 

• Uczeń opanował minimum podstawowych wiadomości religijnych z zakresu klasy III 

• Potrafi przekazać swoją wiedzę przy wydatnej pomocy katechety 

• Umie niewiele modlitw obejmujących program klas młodszych i tylko niektóre modlitwy 

obowiązujące w klasie III, przewidziane do zaliczenia w II półroczu 

• Ma podręcznik 

 

 
OCENA NIEDOSTATECZNA: 

 
• Uczeń nie przygotowuje się do katechez 

• Nie zna treści objętych programem nauczania w kl. III 

• Nie posiada podręcznika 
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