RELIGIA
Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania wiedzy
LICEUM
SYSTEM OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA:
Wiedza ucznia oraz jego umiejętności oceniane są w skali od 1 do 6 (zgodnie z Regulaminem Szkoły).
FORMY OCENIANIA:
- sprawdzian pisemny zapowiedziany z minimum tygodniowym wyprzedzeniem i podanym zakresem
materiału
- test z lektury (np. wybranej księgi Pisma Świętego)
- kartkówka z zakresu od jednego do trzech ostatnich tematów lekcyjnych
- odpowiedź ustna z zakresu od jednego do trzech ostatnich tematów lekcyjnych
- praca na lekcji (np. praca z tekstem lub praca na podstawie materiału wizualnego)
- praca domowa (krótko lub długoterminowa)
- referat
- zeszyt (systematyczne prowadzenie notatek)
- aktywność
- uczestnictwo w konkursach i/lub olimpiadach wiedzy religijnej
PODSTAWOWE KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI USTNYCH I PISEMNYCH:
- zgodność z tematem i znajomość tematu
- posługiwanie się terminologią teologiczną i poprawne jej stosowanie
- umiejętność syntezy zdobywanych wiadomości
- znajomość nauczania Kościoła w danej kwestii
- umiejętność posługiwania się Biblią, Katechizmem Kościoła Katolickiego, podręcznikiem,
modlitewnikami, dokumentami Kościoła, zasobami internetowymi
- wysuwanie wniosków, formułowanie własnych opinii, krytyczna analiza
WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY:
niedostateczny
Uczeń
- nie opanował minimum wiadomości i umiejętności wynikających z realizowanego programu
- wykazuje rażący brak podstawowych znajomości prawd i wiadomości katechizmowych
- okazuje lekceważący stosunek do przedmiotu
dopuszczający
Uczeń
– opanował minimum wiadomości wynikających z programu, w tym konieczne pojęcia teologiczne
- wykazuje się podstawową znajomością prawd i wiadomości katechizmowych
- wykazuje poprawny stosunek do przedmiotu
dostateczny
Uczeń
- spełnia wszystkie kryteria na ocenę dopuszczającą, a dodatkowo:
- wiadomości łączy w podstawowe związki logiczne
- potrafi stosować wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela
dobry
Uczeń
– spełnia wymagania na ocenę dostateczną, a dodatkowo:
- stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych inspirowanych przez nauczyciela
- jest aktywnym uczestnikiem zajęć

bardzo dobry
Uczeń
– spełnia wymagania na ocenę dobrą oraz:
- prezentuje wysoki poziom wiadomości powiązanych ze sobą w logiczny układ
- posiada pełna znajomość prawd i wiadomości katechizmowych
celujący
Uczeń
– spełnia kryteria oceny bardzo dobrej, a ponad to:
- uczestniczy w konkursach o tematyce religijnej
- wyróżnia się szczególnym zainteresowaniem przedmiotem

WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY
KLASYFIKACYJNEJ:
- bieżące uzupełnianie notatek z lekcji (uzupełniony zeszyt: notatki i zadania domowe)
- nadrobienie braków wiedzy
- poprawienie pracy pisemnej w ustalonym terminie (do 2 tygodni od oddania pracy)
- aktywność podczas lekcji
- wykonanie pracy dodatkowej (np. referatu ustnego, prezentacji, pracy pisemnej, pracy graficznej)
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