
 

Podstawowe kryteria skali ocen z katechezy 

 
 

OCENA 

 

 

WARUNKI UZYSKANIA OCENY 

 

 

 

CELUJĄCA 

 

1. Wiedza ucznia wykracza poza program katechezy. 

2. Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. 

3. Aktywnie uczestniczy w życiu parafii (służba ołtarza, 

grupy modlitewno-formacyjne, schola itp.) 

4. Bierze udział w konkursach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARDZO DOBRA 

 

 

1. Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności 

określony programem katechezy. 

2. Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami. 

3. Chętnie i systematycznie uczestniczy w katechezie. 

4. Wyróżnia się aktywnością na tle grupy 

katechetycznej. 

5. Prowadzi starannie i systematycznie zeszyt. 

6. Sumiennie odrabia prace domowe. 

7. Zachowuje szacunek dla „świętych” miejsc, czasu 

modlitwy i słuchania Słowa Bożego, znaków 

religijnych. 

8. Odnosi się z szacunkiem do innych.  

9. Wyraża na zewnątrz swoja wiarę. 

 

 

 

 

 

DOBRA 

 

1. Uczeń opanował wiadomości i umiejętności, które 

pozwalają na łączenie różnych elementów wiedzy 

religijnej. 

2. Dysponuje dobrą umiejętnością zastosowania 

zdobytych wiadomości. 

3. Postawa  ucznia nie budzi zastrzeżeń (patrz bdb 

punkty 5-8). 

4. Uzyskuje stale dobre postępy podczas katechez. 

5. Chętnie uczestniczy w katechezie. 

 

 

 

 

 

 

DOSTATECZNA 

 

1. Uczeń opanował wiadomości umożliwiające 

zdobywanie dalszej wiedzy. 

2. Dysponuje przeciętną wiedzą w zakresie materiału 

przewidzianego programem, w jego wiadomościach 

są luki. 

3. Nie wykazuje większego zainteresowania 

przedmiotem. 

4. Nie uczęszcza systematycznie na katechezę. 

5. Postawa ucznia budzi zastrzeżenia. 

 

 

 

 

 

DOPUSZCZAJĄCA 

 

1. Zdobyte wiadomości są niewystarczające na 

uzyskanie przez ucznia podstawowej wiedzy 

religijnej.  

2. Posiada zeszyt i podręcznik. 



 

3. Proste zadania o niewielkim stopniu trudności 

rozwiązuje przy pomocy nauczyciela. 

4. Niechętnie bierze udział w katechezie. 

5. Opuszcza katechezę. 

6. Ma lekceważący stosunek do przedmiotu. 

 

 

 

 

 

NIEDOSTATECZNA 

 

1. Otrzymuje uczeń, który nie opanował niezbędnego 

minimum podstawowych wiadomości i umiejętności 

ustalonych programem nauczania przedmiotu. 

2. Nie posiada zeszytu. 

3. Nie bierze udziału w katechezie. 

4. Ma lekceważący stosunek do przedmiotu. 

 

 

 

 

1. W przypadku oceny niedostatecznej na koniec pierwszego semestru uczeń może 

poprawić ocenę w drugim semestrze po ustaleniu z prowadzącym katechezę zagadnień 

niezbędnych dla minimum oceny dopuszczającej. 

2. Ocena niedostateczna z religii na koniec roku nie jest równoznaczna z pozostawieniem 

ucznia w tej samej klasie. Jeżeli jednak uczeń będzie chciał uczęszczać na katechezę 

w kolejnym roku szkolnym powinien ustalić z nauczycielem prowadzącym katechezę 

warunki odpowiedzi na ocenę minimum dopuszczającą z wiadomości w roku 

szkolnym, w którym otrzymał ocenę niedostateczną. 

3. W przypadku braku poprawy oceny niedostatecznej na koniec pierwszego semestru 

lub podczas klasyfikacji końcoworocznej i dalszym uczęszczaniu na katechezę ocena 

niedostateczna zostaje przepisana w każdym kolejnym semestrze. 


