WYMAGANIA Z RELIGII W ZAKRESIE KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ
CELUJĄCY
Uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej,
- Posiada wiedzę wykraczającą poza program katechezy,
- Zadawane modlitwy i prawdy katechizmowe zna już wcześniej lub zdaje je we wcześniejszym terminie.
- Uczestniczy w konkursach,
- Aktywnie uczestniczy w życiu parafii,
- Poznane prawdy wiary stosuj w życiu.
BARDZO DOBRY
- zna najważniejsze święta roku liturgicznego,
- wyjaśnia, w jaki sposób spotyka się z Panem Bogiem,
- wie, do jakich sakramentów się przygotowuje,
- wie, co to są sakramenty i jak z nich korzystać,
- wyjaśnia, co to jest grzech,
- rozumie, czym jest Komunia Święta,
- wyjaśnia, czym jest pełne uczestnictwo we Mszy świętej,
- wyjaśnia, czym jest modlitwa,
- Zna modlitwy Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Aniele Boży, 10 Przykazań Bożych, Akt wiary, Akt nadziei,
Akt miłości, Akt żalu, Przykazanie miłości, Główne prawdy wiary, 7 sakramentów świętych, Przykazania
kościelne, 7 grzechów głównych, 5 warunków sakramentu pokuty,
- Chętnie i systematycznie uczestniczy w katechezie,
- Wzorowo prowadzi zeszyt ucznia i odrabia prace domowe; samodzielnie lub pod kontrolą uzupełnia
zeszyt ucznia w szkole i w domu,
- W wyznaczonym terminie zdaje zadane modlitwy i prawdy katechizmowe .
DOBRY
- Jest zainteresowany przedmiotem,
- Zadane modlitwy zdaje z opóźnieniem,
- Stara się być aktywny podczas katechezy.
DOSTATECZNY
- uczeń opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości i umiejętności,
- Postawa ucznia może budzić wątpliwości,
- Zeszyt ucznia i prace domowe są często nie uzupełnione,
- Uczeń zdaje tylko niektóre modlitwy.
DOPUSZCZAJĄCY
Uczeń opanował wiadomości, umiejętności i postawy bardzo łatwe, określające materiał konieczny.
- Zna tylko podstawowe modlitwy,
- Sporadycznie przygotowuje się do lekcji i odrabia prace domowe,
- Postawa ucznia budzi zastrzeżenia (wyraża się lekceważąco o prawdach wiary, obraża kolegów).
NIEDOSTATECZNY
Uczeń, pomimo upomnień i pomocy nie opanował najprostszych wiadomości i umiejętności.
- Nie uzupełnia zeszytu ucznia, nie odrabia prac domowych,
- Nie uczy się modlitw i prawd katechizmowych,
- Sporadycznie uczestniczy w katechezie,
- Postawa budzi wiele zastrzeżeń.
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