RELIGIA
Kryteria oceniania uczniów w klasie III Gimnazjum
Ocena dopuszczająca
Uczeń wymieni dary Ducha Świętego
Zna główne religie świata
Wie co to jest objawienie Boże
Zna chrześcijańskie dowody istnienia Jezusa
Wie czym jest zmartwychwstanie
Zna cele istnienia Kościoła
Wie kim jest papież
Zna postać Św. Szczepana
Zna historie nawrócenia Szawła
Wyjaśni co oznacza pojęcie herezja

Ocena dostateczna
Uczeń wie czym chrześcijaństwo różni się od innych religii
Zna niechrześcijańskie dowody istnienia Jezusa
Wie co to jest Pięćdziesiątnica
Zna zadania Apostołów
Wyjaśni dlaczego nie są możliwe święcenia kapłańskie kobiet
Zna przywileje NMP
Wymieni części Różańca
Zna okoliczności chrztu Polski
Zna najważniejsze wydarzenia z życia Jana Pawła II
Wymieni grzechy przeciwko prawdzie

Ocena dobra
Uczeń potrafi omówić jedną wybraną religię niechrześcijańską
Wie na czym opiera się wiarygodność ewangelii
Zna obowiązki wynikające z Sakramentu Bierzmowania
Wie jakie są przymioty Kościoła i potrafi je omówić
Wyjaśni na czym polega prymat Św. Piotra
Zna pojęcie dogmatu
Wymieni Tajemnice Różańca
Posiada ogólna wiedzę na temat wypraw krzyżowych
Zna postać Prymasa Tysiąclecia
Wie czym była inkwizycja

Ocena bardzo dobra
Uczeń zna stosunek Kościoła do innych religii
Wie czym jest hierarchia Kościoła
Rozumie pojęcie niepokalanego poczęcia NMP
Wymieni herezja starożytne
Wymieni herezja nowożytne
Wie co to znaczy Schizma Wschodnia i Reformacja
Zna postaci Św. Cyryla i Metodego
Zna polskich świętych: Wojciecha i Stanisława
Zna przesłanie Św. Faustyny o Bożym Miłosierdziu
Wie jakie jest znaczenie ludzkiej pracy

Ocena celująca
Ocena celująca oznacza, że osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza poziom osiągnięć
edukacyjnych przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania.
Uczeń twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia,
Proponuje oryginalne i nietypowe rozwiązania problemów teoretycznych i praktycznych,
Osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach,
Angażuje się w prace pozalekcyjne np. gazetki religijne,
Twórczo uczestniczy w życiu parafii np. należy do organizacji katolickich
Jego pilność, systematyczność, zainteresowania, stosunek do przedmiotu nie budzi żadnych
zastrzeżeń,
Posiada inne osiągnięcia indywidualne promujące ocenę celującą.

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej znajdują się w Statucie
Szkoły.

