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Wymagane przybory szkolne na każdej lekcji: 
 zeszyt; 
 długopis; 
 ołówek; 
 linijka. 

 
Podręczniki: 
Podstawowe: 
Twoje Słowo światłem na mojej drodze 
Dodatkowe: 

— 
Zatwierdzone na rok szkolny 2018/19 
 

 
Zakres i orientacyjny termin prac klasowych i sprawdzianów: 

1. Przez Słowo Pana powstały niebiosa. 
2. Posłał Słowo, aby ich uleczyć.                               według rozkładu materiału 
3. Słowo stało się ciałem. 
4. Aby Słowo Boże nie uległo skrępowaniu 

 

 
FORMY SPRAWDZANIA WIADOMOŚĆI 

1. Sprawdziany – co najmniej 1 w semestrze 
2. Prace klasowe – co najmniej 1 w semestrze 
3. Kartkówki – co najmniej 1 w semestrze 
4. Odpowiedź ustna – co najmniej 1 w semestrze 
5. Ćwiczenia praktyczne – co najmniej – w 

semestrze  
6. Praca domowa – co najmniej 1 w semestrze 

 
Inne źródła oceny ucznia: 

1. Praca na lekcji 
2. Wyposażenie ucznia w potrzebne 

przybory i materiały 
3. Udział w konkursach przedmiotowych 
4. Referaty 
5. Opracowania 
6. Projekty 

 
 
Uwagi o ocenianiu: 
Dopuszczona ilość usprawiedliwionych  nieprzygotowań w semestrze 2 
Każde kolejne nieprzygotowanie to ocena niedostateczna. 
Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie był obecny na sprawdzianie, pracy klasowej lub kartkówce jest 
obowiązany pisać go w drugim, wyznaczonym przez nauczyciela terminie. 
Uczeń jest obowiązany wykonywać i oddawać do sprawdzenia zadane prace w terminie wyznaczonym przez 
nauczyciela. Oddanie pracy w drugim terminie skutkuje niższą o stopień oceną za wartość pracy. Drugi termin 
oddania pracy – max do 7 dni od upłynięcia terminu pierwszego. Brak pracy lub jej oddanie później niż 8 dni po 
terminie skutkuje niedostateczną oceną cząstkową z przedmiotu. 



 
Tematy prac dodatkowych: 
według rozkładu materiału 
 

 
LEKTURY: 
Obowiązkowe:                                                                         Dodatkowe (nieobowiązkowe): 
Fragmenty Pisma Świętego                                                  Encyklika Lumen Fidei papieża Franciszka 

 

 
Planowane konkursy przedmiotowe: 

 Konkurs o św. Ignacym Loyoli 

Udział obowiązkowy/dobrowolny 

 
Planowane wycieczki przedmiotowe: 

 –   
 
 

Udział obowiązkowy/dobrowolny 
 

  
KRYTERIA oceny dopuszczającej: 

1. bierna postawa na lekcji; 
2. oddanie prac do 7 dni po terminie; 
3. braki w zeszycie przedmiotowym; 
4. uczeń nie zawsze wywiązuje się z 

powierzonych zadań; 
5. 40% - 54% punktów z wszystkich prac 

pisemnych sprawdzających opanowanie 
programu. 

 

 
KRYTERIA oceny dostatecznej: 

1. 55% - 74% punktów z wszystkich prac 
pisemnych sprawdzających opanowanie 
programu; 

2. sporadyczne nieprzygotowanie kolekcji; 
3. wykonywanie prac dodatkowych; 
4. opanowanie treści i umiejętności 

określonych w stopniu podstawowym 
Podstawy programowej. 

 

 
KRYTERIA oceny dobrej: 

1. 75% - 89% punktów z wszystkich prac 
pisemnych sprawdzających opanowanie 
programu; 

2. aktywna postawa na lekcji; 
3. wywiązywanie się z powierzonych zadań; 

4. opanowanie treści i umiejętności 
wykraczających poza poziom 
podstawowy Podstawy programowej. 

 
KRYTERIA oceny bardzo dobrej: 

1. 90% - 97% punktów z wszystkich prac 
pisemnych sprawdzających opanowanie 
programu; 

2. bardzo aktywny udział w lekcjach; 
3. uczeń chętnie podejmuje prace 

dodatkowe; 
4. uczeń korzysta z różnych źródeł 

informacji. 

 

 
KRYTERIA oceny celującej: 

1. uczeń w pełni opanował wiadomości 
objęte programem nauczania; 

2. 98% - 100% punktów z wszystkich prac 
pisemnych sprawdzających opanowanie 
programu; 

3. uczeń zajął jedno z pierwszych trzech 
miejsc w konkursie przedmiotowym; 

4. na podstawie prasy katolickiej i innych 
źródeł uczeń posiada aktualne 
wiadomości z życia i nauczania Kościoła. 

 

 



 

 


