KLASA V

1. Ocena półroczna i roczna jest wynikiem sumienności i zaangażowania ucznia przez cały
okres nie tylko w ostatnim tygodniu. Nie jest to średnia arytmetyczna.
2. Oceny cząstkowe obejmują odpowiedzi ustne, sprawdziany/kartkówki, zadania domowe,
zadania dodatkowe, aktywność, zeszyt.
3. Oceny cząstkowe półroczne i roczna stawiane są wg następujących zasad:
● Celujący - uczeń bardzo dobrze przyswoił sobie znajomość historii objawienia, zna i
wymienia osoby wybrane w opowiadaniach staro - testamentalnych, potrafi wymienić 8
błogosławieństw, nazywa przypowieści, łatwo wypowiada się na temat przypowieści, zna
na pamięć 8 błogosławieństw, biegle korzysta z Pisma Świętego, wzorowo prowadzi zeszyt,
wyraża szacunek do znaków i symboli świętych, bierze udział w konkursach, prezentuje
postawę godną naśladowania.
● Bardzo Dobry – uczeń bardzo dobrze przyswoił sobie znajomość historii objawienia,
zna i wymienia osoby wybrane w opowiadaniach staro- testamentalnych, potrafi wymienić
8 błogosławieństw, nazywa przypowieści, bez pomocy korzysta z Pisma Świętego, wyraża
szacunek wobec znaków i symboli religijnych, w zeszycie nie ma żadnych braków, jest
zainteresowany przedmiotem
● Dobry – uczeń dobrze posługuje się zdobytymi wiadomościami opartych na
opowiadaniach ze Starego Testamentu, potrafi określić 8 błogosławieństw, zna
przypowieści, z pomocą nauczyciela korzysta z Pisma Świętego, wykazuje dobrą
znajomość podstaw katechizmu, w zeszycie posiada niewielkie braki w notatkach, wyraża
szacunek do znaków i symboli religijnych, jego postawa nie budzi zastrzeżeń.
● Dostateczny – uczeń słabo opanował zagadnienia związane z historią zbawienia, z
przypowieściami i umiejętność korzystania z Pisma Św., w zeszycie posiada liczne braki,
wykazuje niewielką znajomość podstaw katechizmu, wykazuje poprawne zachowanie
wobec znaków i symboli religijnych.
● Dopuszczający – uczeń ma problemy z przyswojeniem zagadnień związanych z historią
zbawieni, przypowieściami. Odpowiednio motywowany rozwiązuje zadanie o niewielkim
stopniu trudności, wykazuje poprawny stosunek do przedmiotu i symboli religijnych, do
prowadzącego, pomimo braków dokonuje zapisu w zeszycie.
4.Sprawdziany: zapowiadane są z dwutygodniowym wyprzedzeniem wraz z
zakresem materiału, który obejmują, kartkówki mogą być niezapowiedziane i obejmują
materiał z 3 ostatnich lekcji.
5. Poprawy: wszystkie prace pisemne można poprawić w terminie dwóch tygodni od
daty otrzymania oceny
6.Usprawiedliwienia: Nieprzygotowanie lub brak zeszytu należy zgłosić na
początku lekcji. Brak zeszytu jest równoznaczny z nieprzygotowaniem do lekcji. Każde
nieprzygotowanie jest odnotowywane w dzienniku lekcyjnym minusem (-). Uzyskanie w
półroczu 3 minusów daje ocenę niedostateczną. Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia
ucznia od wcześniej zapowiedzianych prac pisemnych. Uczeń nieobecny na sprawdzianie
ma na jego napisanie dwa tygodnie czasu od powrotu do szkoły. Nieobecność na lekcji nie
zwalnia ucznia z obowiązku uzupełnienia notatek.

