
Kryteria oceniania - Religia 

Klasa 7 

 I. Podstawowe:  

Na ocenę celującą uczeń: – Prowadzi zeszyt i odrabia zadania domowe. – Jest wzorem dla innych pod 

względem: pilności, odpowiedzialności, samodzielności. – Wyczerpująco wypowiada się na temat 

poruszanego zagadnienia, wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program religii.  – 

Uczestniczy w konkursach religijnych. – Angażuje się w przygotowanie jasełek, misteriów, rozważań, 

nabożeństw, adoracji. – Samodzielnie poszerza zdobytą na lekcjach wiedzę przez lekturę Pisma 

Świętego, czytanie książek religijnych, prasy katolickiej, korzysta ze stron internetowych o tematyce 

religijnej. – Aktywnie uczestniczy w lekcji i biegle posługuje się zdobytą wiedzą.  

Na ocenę bardzo dobrą uczeń: – Prowadzi starannie zeszyt i odrabia zadania domowe.  – Swobodnie i 

wyczerpująco wypowiada się na dany temat. – W poruszanych tematach dostrzega związki między 

faktami, potrafi wyciągnąć wnioski, dokonać całościowej oceny poruszanego zagadnienia.  – Bierze 

udział w konkursach religijnych. – Odznacza się dużą aktywnością na lekcjach religii.  – Umie 

współpracować w grupie.  

Na ocenę dobrą uczeń: – Prowadzi starannie zeszyt, odrabia zadania domowe. – Samodzielnie udziela 

odpowiedzi (nie wyczerpuje poruszonego zagadnienia). – Angażuje się w daną jednostkę lekcyjną. – 

Opanował materiał programowy z religii. – Konsekwentnie wykonuje zadaną pracę, stara się być 

aktywnym na lekcji.  

Na ocenę dostateczną uczeń: – Przychodzi przygotowany do zajęć.  

– Prowadzi zeszyt, stara się mieć zawsze odrobione zadanie domowe. – Opanował łatwe, całkowicie 

niezbędne wiadomości na poziomie dostatecznym. – Udziela odpowiedzi na pytania nauczyciela. – 

Czasem angażuje się w pracę grupy.  

Na ocenę dopuszczającą uczeń:  – Opanował konieczne pojęcia religijne. – Prowadzi zeszyt. – Przy 

pomocy nauczyciela udziela odpowiedzi na postawione pytania. – Prezentuje minimalny poziom 

postawy i umiejętności. – Wykonuje jedynie część wyznaczonej pracy. – Czasem angażuje się w pracę 

grupy.  

Na ocenę niedostateczną uczeń: – Nie prowadził zeszytu. – Nie opanował minimum programowego. 

– Nie skorzystał z pomocy nauczyciela i kolegów w celu poprawienia oceny.  

 

 

 

 

 

 


