Przedmiotowy System Oceniania w klasie III
Religia
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpoznawaniu
przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości
i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z „Podstawy
programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” oraz realizowanego
przez nauczyciela programu nauczania, uwzględniającego tę Podstawę.
KLASA III
Tytuł podręcznika: Przyjmujemy Pana Jezusa, (red.) ks. prof. J. Szpet, D.
Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań. numer: AZ-13-01/10PO-1/12.
I. MODLITWY
Odtwarza z pamięci formuły modlitewne:
1. Poznane w klasie I-II modlitwy z książeczki do nabożeństwa.
2. Formuła spowiedzi.
3. Pięć warunków dobrej spowiedzi.
4. Skład apostolski.
5. Przykazania Kościelne.
6.Pod Twoją obronę.
7.Główne prawdy wiary.
II. WIADOMOŚCI
Wyjaśni, czym jest modlitwa
1. Zna i rozumie dwa przykazania miłości.
2. Wyjaśni, czym jest Eucharystia.
3. Wyjaśni potrzebę regularnego korzystania z sakramentu pokuty i pojednania.
4. Wyjaśni, co to jest wspólnota ludzi wierzących.
5.Wyjaśni, czym jest grzech.
6. Wyjaśni, czym jest rok liturgiczny;
7. Zna i rozumie Przykazania Boże;
8. Wyjaśni, czym jest Pismo święte
9. Wyjaśni, co to są sakramenty św.
10. Wyjaśni, czym jest Kościół.
11. Wyjaśni, kim jest święty.
12. Zna najważniejsze święta chrześcijańskie.

Ocena niedostateczna
Uczeń:
1. Nie posiada zeszytu bądź zeszytu ćwiczeń lub dość często go nie przynosi
2. Odmawia wszelkiej współpracy
3. Ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary.
4. Opuszcza lekcje religii
5. Odznacza się zupełnym brakiem umiejętności stosowania wiedzy
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
1. Uczeń często nie ma zeszytu ucznia, ma duże braki w jego prowadzeniu
2. Zna niektóre modlitwy i wymaga pomocy nauczyciela przy odpowiedzi
3. Ma problemy ze znajomością różańca
4. Wie, że człowiek potrzebuje sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii
5. Wie, że Bóg stworzył świat
Ocena dostateczna
Uczeń:
1. Prowadzi zeszyt, ale niestarannie i ma braki
2. Zna niektóre modlitwy (przykazania Boże i przykazania kościelne) 3.
Wykazuje się podstawowymi wiadomościami dotyczącymi różańca,
4. Ukazuje Boga, który stworzył świat,
5. Ukazuje Jezusa, który nauczał,
6. Mówi o obecności Jezusa podczas Mszy św.
Ocena dobra
Uczeń:
1. Prowadzi zeszyt
2. Zna większość modlitw
3. Wykazuje się dobrą znajomością dotyczącą różańca,
4. Ukazuje Boga, który stworzył świat,
5. Ukazuje Jezusa, który nauczał,
6. Rozpoznaje momenty obecności Jezusa podczas Mszy św.

Ocena bardzo dobra
Uczeń:
1. Prowadzi starannie zeszyt ucznia
2. Zna modlitwy, które są przewidziane w kl. III
3. Jest bardzo aktywny na katechezie
4. Cechuje go pełna znajomość różańca,
5. Ukazuje Boga, który stworzył świat,
6. Ukazuje Jezusa, który nauczał,
7. Wskazuje na Ducha Świętego, które jest Pocieszycielem,
8. Rozpoznaje momenty obecności Jezusa podczas Eucharystii
Ocena celująca
Uczeń:
1. Jego postawa nie budzi żadnych zastrzeżeń
2. Czyta rozważania, czytania mszalne, śpiewa psalm, czyta modlitwę wiernych
3. Bierze udział w konkursach i zajmuje wysokie miejsca ( 1,2,3 i wyróżnienia)
4. Potrafi w formie projektu, prezentacji, przedstawić, że Bóg stworzył świat,
Syn Boży, Zbawiciel, został posłany przez Ojca dla ratowania ludzi, Duch
Święty jest Pocieszycielem i działa w Kościele, wydarzenia związane były
z Męką, Śmiercią na krzyżu i Zmartwychwstaniem Jezusa
5. Zna tajemnice, części różańca i wie jak się je odmawia.

