KRYTERIA OCENY Z KATECHEZY SZKOLNEJ SP – KL IV
1. Oceny szczegółowe w ciągu semestru:
- sprawdzian wiadomości zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem (2 razy w semestrze)
- odpowiedź ustna (materiał, niedzielna Liturgia Słowa – Ewangelia; mały katechizm)
- wiadomości katolickie (recenzja prasy katolickiej, wiadomości internetowe bądź telewizyjne)
- aktywność na katechezie
- Kartkówka (sprawdzenie wiadomości z ostatniej katechezy lub z trzech ostatnich, zapowiedziana lub nie
zapowiedziana lub z zadanej partii materiału zawsze zapowiedziana)
- test, krzyżówka, zadanie domowe
- zeszyt ćwiczeń (jeśli są obowiązkowe)
- redagowanie modlitw

2. Procentowe określenie zakresu opanowania materiału do skali ocen:
-

celująca 98 - 100%
bardzo dobra 91 - 97 %
dobra 76 - 90 %
dostateczna 51 - 75 %
dopuszczająca 33 - 50 %
niedostateczna - poniżej 33 %

3. Stawiane wymagania na ocenę celującą:
- udział w konkursie biblijnym lub innych konkursach religijnych (jeśli takie będą organizowane)
- konkurs zeszytów ćwiczeń
- udział w przygotowaniu gazetek tematycznych
- zaangażowanie przy organizowaniu uroczystości
- umiejętności i wiadomości wykraczające poza wymagania edukacyjne; praca ucznia jest oryginalna i
twórcza oraz wskazuje na jego dużą samodzielność
- stosowanie poznanych prawd wiary w codziennym życiu

OCENA - UZASADNIENIE:
celująca

- uczeń poszerza wiedzę religijną solidnie pracując na lekcjach i w domu;
bierze czynny udział w konkursach i olimpiadach wiedzy religijnej (jeśli są)
podejmuje z własnej inicjatywy dodatkowe prace dla dobra grupy (pomoce naukowe,
organizacja życia wspólnotowego), czynny udział w życiu parafialnym (wiedza praktyczna)

bardzo dobra - uczeń potrafi poznane prawdy i wynikające z nich zasady zastosować w codziennym życiu;
potrafi bez pomocy uczącego odtworzyć to czego się nauczył; nie jest mu obce
Pismo św.; zawsze jest odpowiednio do katechezy przygotowany
(katechizm, zeszyt ćwiczeń
odrobione zadanie); angażuje się w katechezę

dobra

- uczeń systematycznie prowadzi zeszyt; bierze czynny udział w katechezie; wykazuje
umiejętności rozwiązywania problemów przy pomocy uczącego;

dostateczna

- uczeń właściwie prowadzi zeszyt; wykazuje bierną postawę podczas katechezy; potrafi
odtwórczo przy pomocy uczącego powtórzyć bieżący materiał i wyjaśnić nowe pojęcia

dopuszczająca - uczeń jest obecny na katechezie; bierze czynny udział w modlitwie; przyjmuje postawę
szacunku i powagi wobec krzyża, uczącego i grupy

niedostateczna - uczeń nie spełnia w/w warunków.

