KLASA VI
1. Ocena półroczna i roczna jest wynikiem sumienności i zaangażowania ucznia przez cały
okres i 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 opanował znajomość okresów roku liturgicznego i obrzędy związane z
danym okresem liturgicznym, rozróżnia i wyjaśnia przyjmowane sakramenty, potrafi
scharakteryzować boski i ludzki wymiar Kościoła, wymienia zadania hierarchii kościelnej,
potrafi uzasadnić czym jest Eucharystia , posługuje się biegle modlitwami i zna prawdy Boże,
bierze udział w konkursach religijnych, wzorowo prowadzi zeszyt i jego postawa jest godna
naśladowania.
- Bardzo Dobry - uczeń wymienia poszczególne okresy roku liturgicznego, uzasadnia
znaczenie obrzędów religijnych, wymienia siedem sakramentów świętych, zadania hierarchii
Kościoła, cele liturgii, definiuje poznane prawdy Boże, systematycznie dokonuje zapisu treści
z lekcji i odrabia zadania domowe, wyraża szacunek dla symboli religijnych, uzyskał przewagę
ocen bardzo dobrych.
Dobry – uczeń dobrze posługuje się zdobytymi wiadomościami z okresu roku liturgicznego,
wymienia obrzędy związane z okresem liturgicznym, zna i rozumie znaczenie sakramentów
świętych, obowiązek uczestnictwa we Mszy Świętej, uzasadnia zadania pełnione w Kościele,
posługuje się prawidłowo modlitwami i przykazaniami, w zeszycie ma wszystkie notatki i
odrobione zadania domowe
- Dostateczny – uczeń słabo opanował treści okresów roku liturgicznego, wymienia wybrane
obrzędy i znaki związane z okresem liturgicznym, popełnia błędy w rozpoznawaniu
poszczególnych sakramentów świętych, w poszczególnych częściach liturgii , rozumie
potrzebę wykonywanych funkcji w Kościele, potrafi się modlić, w zeszycie ma braki w
zadaniach domowych i w zapisach treści z lekcji
- Dopuszczający- uczeń ma problemy z przyswojeniem sobie zagadnień roku liturgicznego,
niechętnie wypowiada się o zwyczajach i tradycjach religijnych, odpowiednio motywowany
wykazuje w niewielkim stopniu znajomość sakramentów i liturgii, potrafi się pomodlić ,
pomimo braków prowadzi zeszyt , wykazuje odpowiedni stosunek do przedmiotu i do
prowadzącego
Sprawdziany – zapowiadane są z dwutygodniowym wyprzedzeniem wraz z zakresem
materiału , który obejmują. Kartkówki mogą być nie zapowiedziane i obejmują materiał z 3
ostatnich lekcji

Poprawa – wszystkie prace pisemne można poprawić w terminie dwóch tygodni o daty
otrzymania oceny
Usprawiedliwienia – nieprzygotowanie lub brak zeszytu należy zgłosić na początku lekcji.
.Każde nieprzygotowanie jest odnotowywane w dzienniku lekcyjnym minusem( -) . Uzyskanie
w półroczu 3 minusów daje ocenę niedostateczną . Zgłoszenie nieprzygotowania ucznia nie
zwalnia go od wcześniej zapowiedzianych prac pisemnych. Uczeń nieobecny na
sprawdzianie ma na jego napisanie 2 tygodnie czasu od powrotu do szkoły. Nieobecność
ucznia na lekcji nie zwalnia go od obowiązku uzupełnienia notatek.

