
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII NA POSZCZEGÓLNE OCENY 

ŚRÓDROCZNE I KOŃCOWOROCZNE  

W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. E. ROMERA 
 

Na ocenę celującą 
 Dzieli się zdobytą wiedzą w życiu codziennym/ środowisku rówieśniczym 
 Wyczerpująco wypowiada się na temat poruszanego zagadnienia, wykazuje się wiadomościami 

wykraczającymi poza zakres obowiązkowego materiału. Łączy je z innymi dziedzinami 
 Samodzielnie poszerza zdobytą  wiedzę, poprzez lekturę Pisma Św., czytanie książek religijnych, 

prasy katolickiej, poprzez korzystanie ze stron internetowych o tematyce religijnej
 W organizowanych konkursach osiąga bardzo dobre wyniki
 Wykonuje dodatkowe prace: albumy, foldery, plakaty, prezentację multimedialną i prezentuje je 

innym uczniom.
 Przygotowuje materiał do przedstawień dotyczących świąt przedstawianych na forum szkoły



 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń: 
 Bezbłędnie opanował podstawowe wiadomości i pojęcia religijne
 W poruszanych tematach dostrzega związki między faktami, potrafi wyciągnąć wnioski, dokonać 

całościowej oceny poruszanego zagadnienia
 Posiada pełną znajomość Małego Katechizmu
 Potrafi w pełni analizować teksty źródłowe

 

Na ocenę dobrą uczeń: 
 W znacznym stopniu opanował podstawowe wiadomości i pojęcia religijne
 Samodzielnie udziela odpowiedzi, która nie wyczerpuje w pełni poruszanego zagadnienia
 Opanował z nielicznymi brakami Mały Katechizm
 Samodzielnie potrafi wyszukać informacje w tekstach źródłowych

 

Na ocenę dostateczną uczeń: 
 

 Opanował podstawowe wiadomości i pojęcia religijne, całkowicie niezbędne umiejętności, które 
potrafi zastosować w codziennym życiu

 Udziela odpowiedzi na proste pytania, dotyczące podstawowych faktów
 Wykazuje się w niepełnym zakresie znajomością Małego Katechizmu
 Potrafi znaleźć potrzebne informacje w tekstach źródłowych przy pomocy nauczyciela

 

Na ocenę dopuszczającą uczeń: 
 Opanował podstawowe pojęcia religijne
 Wykazuje podstawową znajomość Małego Katechizmu
 Przy odpowiedzi ustnej potrzebuje wskazówek nauczyciela
 Nie ma braków w opanowaniu materiału, które uniemożliwiłyby rozumienie następnych lekcji.
 Zna z Małego Katechizmu Dekalogu i Credo

 



Na ocenę niedostateczną uczeń: 
 Nie opanował  podstawowychpojęć religijnych
 Nie zna z Małego Katechizmu Dekalogu i Credo


