
Klasa I 
 

OCENA CELUJĄCA (6) 
UCZEŃ: 
- systematycznie i bardzo starannie prowadzi zeszyt ćwiczeń 

- systematycznie odrabia zadania domowe 

- jest aktywny na zajęciach 

- zawsze jest przygotowany do zajęć 

- uczestniczy w konkursach, jasełkach, misteriach 

- okazuje szacunek Panu Bogu i ludziom 

- umie z odpowiednim zrozumieniem wykonywać znak krzyŜa 

- potrafi z naleŜną czcią odnosić się do księgi Pisma Świętego 

- zna podstawowe pozdrowienia chrześcijańskie 

- zna dialogi stosowane z liturgii słowa 

- zna gesty i słowa będące wyrazem wdzięczności i czci wobec Boga 

- potrafi wymienić najwaŜniejsze wydarzenia z Ŝycia Jezusa 

- zna przymioty Boga Ojca w świetle Modlitwy Pańskiej 

- umie posługiwać się tekstem Modlitwy Pańskiej 

 
OCENA BARDZO DOBRA (5) 

 
UCZEŃ: 
- systematycznie i starannie prowadzi zeszyt ćwiczeń 

- uczestniczy w konkursach, jasełkach, misteriach 

- jest zawsze przygotowany do zajęć 

- jest aktywny na zajęciach 

- umie z odpowiednim zrozumieniem wykonywać znak krzyŜa 

- potrafi z naleŜną czcią odnosić się do księgi Pisma Świętego 

- zna podstawowe pozdrowienia chrześcijańskie 

- zna dialogi stosowane z liturgii słowa 



- umie posługiwać się tekstem Modlitwy Pańskiej 

 
OCENA DOBRA (4) 

 
UCZEŃ: 
- chętnie słuŜy pomocą innym 

- w większości odrabia zadania domowe 

- posiada zeszyt ćwiczeń systematycznie prowadzony 

- stara się być aktywnym na zajęciach 

- przy pomocy nauczyciela wymienić dialogi stosowane w liturgii słowa 

- umie z odpowiednim zrozumieniem wykonywać znak krzyŜa 

- zna podstawowe pozdrowienia chrześcijańskie 

- potrafi z naleŜną czcią odnosić się do księgi Pisma Świętego 

- umie posługiwać się tekstem Modlitwy Pańskiej 

 
OCENA DOSTATECZNA (3) 

UCZEŃ: 
- stara się być Ŝyczliwy i koleŜeński dla innych 

- okazuje szacunek Bogu i ludziom 

- stara się być Ŝyczliwy i koleŜeński dla innych 

- stara się wykonywać zadania domowe 

- posiada ćwiczenia do religii, które stara się prowadzić systematycznie 

- przy pomocy nauczyciela potrafi wymienić podstawowe pozdrowienia 

chrześcijańskie 

- potrafi z naleŜną czcią odnosić się do księgi Pisma Świętego 

 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA (2) 

UCZEŃ: 
- w swoim postępowaniu w większości nie zachowuje przykazań 

- niechętnie pomaga kolegom, koleŜankom 



- rzadko jest aktywny i przygotowany do zajęć 

- nie prowadzi systematycznie ćwiczeń do religii 

- z duŜą pomocą nauczyciela potrafi wymienić podstawowe pozdrowienia 

chrześcijańskie 

- z duŜą pomocą nauczyciela potrafi posługiwać się tekstem Modlitwy Pańskiej 

 
OCENA NIEDOSTATECZNA (1) 

UCZEŃ: 
- nie opanował podstawowych treści katechezy 

- lekcewaŜy katechezę 

- nie posiada zeszytu ćwiczeń 

- nie odrabia zadań domowych 

- odmawia wszelkiej współpracy 

- nie szanuje bliźnich 

- nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać znaku krzyŜa 

- nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wymienić podstawowych 

pozdrowień chrześcijańskich 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Klasa II 
 

OCENA CELUJĄCA (6) 
UCZEŃ: 
- systematycznie i bardzo starannie prowadzi zeszyt ćwiczeń 

- systematycznie odrabia zadania domowe 

- jest aktywny na zajęciach 

- zawsze jest przygotowany do zajęć 

- uczestniczy w konkursach, jasełkach, misteriach 

- okazuje szacunek Panu Bogu i ludziom 

- potrafi wyjaśnić podstawowe znaczenie Eucharystii 

- zna znaczenie ustanowionych przez Jezusa znaków sakramentalnych 

- zna róŜne sposoby porozumiewania się Boga z ludźmi oraz obecności Jezusa 

Chrystusa w Kościele 

- zna formuły liturgiczne, umoŜliwiające udział w Eucharystii oraz korzystanie  

z pojednania z Bogiem i Kościołem w sakramencie pokuty 

 
OCENA BARDZO DOBRA (5) 

UCZEŃ: 
- systematycznie i starannie prowadzi zeszyt ćwiczeń 

- uczestniczy w konkursach, jasełkach, misteriach 

- jest zawsze przygotowany do zajęć 

- jest aktywny na zajęciach 

- potrafi wyjaśnić podstawowe znaczenie Eucharystii 

- zna znaczenie ustanowionych przez Jezusa znaków 

sakramentalnych 

- potrafi przedstawić róŜne sposoby porozumiewania się Boga 

z ludźmi oraz obecności Jezusa Chrystusa w Kościele 

 



OCENA DOBRA (4) 
UCZEŃ: 
- chętnie słuŜy pomocą innym 

- w większości odrabia zadania domowe 

- posiada zeszyt ćwiczeń systematycznie prowadzony 

- stara się być aktywnym na zajęciach 

- przy pomocy nauczyciela potrafi wyjaśnić podstawowe znaczenie Eucharystii 

- potrafi przedstawić róŜne sposoby porozumiewania się Boga z ludźmi oraz 

obecności Jezusa Chrystusa w Kościele 

 
OCENA DOSTATECZNA (3) 

UCZEŃ: 
- stara się być Ŝyczliwy i koleŜeński dla innych 

- okazuje szacunek Bogu i ludziom 

- stara się być Ŝyczliwy i koleŜeński dla innych 

- stara się wykonywać zadania domowe 

- posiada ćwiczenia do religii, które stara się prowadzić systematycznie 

- przy pomocy nauczyciela potrafi wyjaśnić podstawowe znaczenie Eucharystii 

 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA (2) 

UCZEŃ: 
- w swoim postępowaniu w większości nie zachowuje przykazań 

- niechętnie pomaga kolegom, koleŜankom 

- rzadko jest aktywny i przygotowany do zajęć 

- nie prowadzi systematycznie ćwiczeń do religii 

- z duŜą pomocą nauczyciela potrafi wyjaśnić podstawowe znaczenie 

Eucharystii 

 
OCENA NIEDOSTATECZNA (1) 

UCZEŃ: 



- nie opanował podstawowych treści katechezy 

- lekcewaŜy katechezę 

- nie posiada zeszytu ćwiczeń 

- nie odrabia zadań domowych 

- odmawia wszelkiej współpracy 

- nie szanuje bliźnich 

- nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wyjaśnić podstawowe znaczenie 

Eucharystii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Klasa III 
 

OCENA CELUJĄCA (6) 
UCZEŃ: 
- systematycznie i bardzo starannie prowadzi zeszyt ćwiczeń 

- systematycznie odrabia zadania domowe 

- jest aktywny na zajęciach 

- zawsze jest przygotowany do zajęć 

- uczestniczy w konkursach, jasełkach, misteriach 

- godnie zachowuje się w miejscach świętych 

- okazuje szacunek Panu Bogu i ludziom 

- zna wydarzenia związane z męką i śmiercią Pana Jezusa 

- zna stosowane podczas celebracji Eucharystii dialogowe formy modlitwy 

- zna mszalne obrzędy komunii świętej 

- zna elementy strukturalne mszalnej liturgii słowa 

 
 

OCENA BARDZO DOBRA (5) 
UCZEŃ: 
- okazuje szacunek Panu Bogu i ludziom 

- wie na czym polega wspólnota z Panem Bogiem 

- systematycznie i starannie prowadzi zeszyt ćwiczeń 

- w swoim Ŝyciu zachowuje przykazania 

- uczestniczy w konkursach, jasełkach, misteriach 

- jest zawsze przygotowany do zajęć 

- jest aktywny na zajęciach 

- aktywnie uczestniczy w liturgii i sakramentach 

 
 
 



 
OCENA DOBRA (4) 

UCZEŃ: 
- chętnie słuŜy pomocą innym 

- w większości odrabia zadania domowe 

- posiada zeszyt ćwiczeń systematycznie prowadzony 

- stara się być aktywnym na zajęciach 

- stara się dawać świadectwo Jezusowi, kierując się w Ŝyciu przykazaniami 

- potrafi wyjaśnić religijne znaczenie darów chleba i wina 

- przy pomocy nauczyciela potrafi wymienić elementy strukturalne Mszy świętej 

 
 

OCENA DOSTATECZNA (3) 
UCZEŃ: 
- stara się być Ŝyczliwy i koleŜeński dla innych 

- okazuje szacunek Bogu i ludziom 

- stara się być Ŝyczliwy i koleŜeński dla innych 

- stara się wykonywać zadania domowe 

- zna wartość BoŜej wspólnoty 

- posiada ćwiczenia do religii, które stara się prowadzić systematycznie 

- przy pomocy nauczyciela potrafi wymienić elementy strukturalne Mszy świętej 

 
 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA (2) 
UCZEŃ: 
- w swoim postępowaniu w większości nie zachowuje przykazań 

- niechętnie pomaga kolegom, koleŜankom 

- rzadko jest aktywny i przygotowany do zajęć 

- nie prowadzi systematycznie ćwiczeń do religii 

- przy pomocy nauczyciela potrafi wymienić elementy strukturalne Mszy świętej 



 
 

OCENA NIEDOSTATECZNA (1) 
UCZEŃ: 
- nie opanował podstawowych treści katechezy 

- lekcewaŜy katechezę 

- nie posiada zeszytu ćwiczeń 

- nie odrabia zadań domowych 

- odmawia wszelkiej współpracy 

- nie szanuje bliźnich 

 


