SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA PAWŁA II
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY II
OCENA CELUJĄCA


Uczeń nie tylko spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, ale posiada wiedzę
wykraczającą poza program katechezy.



Wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej.



Twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o własną formację religijną.



Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów
teoretycznych i praktycznych, potrafi zastosować je we własnym życiu, służy radą
innym, jest świadkiem wiary.



Osiąga sukcesy w konkursach religijnych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

OCENA BARDZO DOBRA


Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem katechezy
klasy II:
1. Słuchamy słów Boga
2. Odpowiadamy Bogu
3. Dziękujemy Bogu
4. Odchodzimy od Boga i powracamy
5. Spotykamy naszego Zbawiciela
6. Otrzymujemy
7. Dzielimy się



Zdobyte wiadomości potrafi samodzielnie objaśnić i powiązać w całość.



Uczeń posiada uzupełniony zeszyt ćwiczeń.



Zna treść podstawowych prawd wiary i modlitw podanych przez katechetę .



Bierze czynny udział w katechezie.



Okazuje szacunek dla przedmiotów, miejsc i znaków religijnych.



Przejawia postawę apostolską, wyrażając na zewnątrz swoją wiarę.

OCENA DOBRA
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Uczeń opanował wiadomości i umiejętności, które pozwalają na rozumienie
większości relacji między elementami wiedzy religijnej.



Dysponuje dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości.



Uczeń posiada uzupełniony zeszyt ćwiczeń.



Potrafi odpowiedzieć samodzielnie na wszystkie pytania związane z tematem
katechezy.



Zna treść podstawowych prawd wiary i modlitw podanych przez katechetę .



Przejawia aktywność na zajęciach.



Okazuje szacunek dla przedmiotów, miejsc i znaków religijnych.

OCENA DOSTATECZNA


Uczeń opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające zdobywanie dalszej wiedzy.



Dysponuje przeciętną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem,
w jego wiadomościach są luki.



Wykonanie zadań przez ucznia budzi zastrzeżenia.



Zna podstawowe modlitwy i prawdy wiary.

OCENA DOPUSZCZAJĄCA


Dysponuje minimalną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem,
w jego wiadomościach są luki, umożliwiają mu one jednak dalszą naukę oraz
utożsamianie się z chrześcijaństwem.



Proste zadania o niewielkim stopniu trudności rozwiązuje przy pomocy nauczyciela.



Niechętnie bierze udział w katechezie.



Zna najbardziej istotne z podstawowych modlitw i prawd wiary.

OCENA NIEDOSTATECZNA


Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.



Odmawia wszelkiej współpracy.



Ma lekceważący stosunek do przedmiotu.

Opracowanie: s. Jadwiga Chętnik, Maria Wesołowska, Anna Lemańczyk.
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