
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII  
dla klasy pierwszej liceum 

Obszary podlegające ocenianiu na katechezie w klasie pierwszej 
1. Formy ustne: 

– odpowiedzi ustne. 

– opowiadania odtwórcze i twórcze. 

– prezentacja (referat, prezentacja multimedialna). 

2. Formy pisemne: 

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

– ćwiczenia wykonane podczas lekcji. 

3. Formy praktyczne: 

– realizacja projektów (np. album, gazetka, przedstawienia), 

– 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. 

Na ocenę celującą uczeń: 

– Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym. 

– Biegle posługuje się zdobytą wiedzą. 

– Uzupełnia zdobytą na lekcjach wiedzę przez lekturę literatury religijnej. 

– Uczestniczy w organizowanych konkursach. 

– Jest wzorem i przykładem dla innych uczniów. 

– W życiu codziennym kieruje się dobrem własnym i drugiego człowieka. 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń: 

– Potrafi wyjaśnić, na czym polega istota wiary. 

– Potrafi wyjaśnić, dlaczego Biblia jest Księgą natchnioną i potrafi się nią biegle posługiwać. 

– Potrafi scharakteryzować Osoby Trójcy Świętej. 

– Umie wymienić i omówić sakramenty sprawowane w Kościele katolickim. 

– Wie, co to jest Kościół i potrafi go scharakteryzować. 

– Zna podstawowe wydarzenia z historii Kościoła. 

– Wyjaśnia, że Jezus Chrystus jest postacią historyczną. 

– Umie wyjaśnić różnice między soborem i synodem (podać przykłady w oparciu o historię Kościoła). 

– Potrafi scharakteryzować patrona roku oraz patronów Polski. 

– Ukazuje, dlaczego bł. Jan Paweł II był człowiekiem modlitwy. 

– Rozumie istotę, konieczność modlitwy. 

– Potrafi wymienić 8 błogosławieństw oraz je wyjaśnić. 

– Zna poszczególne okresy roku liturgicznego. 

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

– Troszczy się o osobistą dojrzałość religijną. 



– Zna podstawowe zagadnienia z Małego Katechizmu (m.in. Dekalog, Credo, 6 prawd wiary). 

– Posiada uzupełniony zeszyt. 

Na ocenę dobrą uczeń: 

– Zna sakramenty i potrafi je scharakteryzować. 

– Potrafi wyjaśnić, na czym polega istota wiary. 

– Wie, co to jest Pismo Święte i potrafi się nim posługiwać. 

– Potrafi uzasadnić, dlaczego Jezus Chrystus jest głową Kościoła. 

– Wyjaśnia, że Jezus Chrystus jest postacią historyczną. 

– Wie, co to jest Kościół i potrafi krótko scharakteryzować pojęcia m.in.: sobór, synod, diecezja, dekanat, parafia, episkopat. 

– Potrafi scharakteryzować patrona roku oraz wymienia patronów Polski. 

– Rozumie istotę, konieczność modlitwy. 

– Zna główne okresy roku liturgicznego. 

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

– Troszczy się o osobistą dojrzałość. 

– Zna podstawowe zagadnienia z Małego Katechizmu (m.in. Dekalog, Credo, 6 prawd wiary). 

– Posiada uzupełniony zeszyt. 

Na ocenę dostateczną uczeń: 

– Zna sakramenty, potrafi je krótko omówić. 

– Wie, dlaczego Jezus Chrystus jest głową Kościoła. 

– Wie, co to jest Kościół. 

– Umie posługiwać się Pismem Świętym. 

– Z pomocą katechety wyjaśnia, że Jezus Chrystus jest postacią historyczną. 

– Rozumie istotę i konieczność modlitwy. 

– Wie, co to jest Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post, Wielkanoc. 

– Stara się świadomie przeżywać gesty, słowa i postawy religijne. 

– Troszczy się o osobistą dojrzałość religijną. 

– Zna podstawowe zagadnienia z Małego Katechizmu (m.in. Dekalog, Credo, 6 prawd wiary). 

– Posiada uzupełniony zeszyt. 

Na ocenę dopuszczającą uczeń: 

– Zna sakramenty. 

– Z pomocą katechety potrafi korzystać z Pisma Świętego. 

– Wie, co to jest Kościół. 

– Rozumie istotę, konieczność modlitwy. 

– Wie co to jest Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post, Wielkanoc. 

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

– Troszczy się o osobistą dojrzałość. 

– Zna Dekalog i Credo. 

– Posiada uzupełniony zeszyt. 

 Na ocenę niedostateczną uczeń: 

– Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. 

 


