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Kryterium Uczeń na ocenę 
dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą

Frekwencja Wziął udział 
w co najmniej 
50% katechez

Opuścił 
maksymalnie 5 
katechez bez 
usprawiedliwieni
a

Opuścił 
maksymalnie 2 
katechezy bez 
usprawiedliwieni
a

Nie opuścił żadnej katechezy bez 
usprawiedliwienia 

Zeszyt Prowadził 
zeszyt 
przedmiotowy 

Na bieżąco 
prowadził zeszyt 
przedmiotowy

Na bieżąco i 
estetycznie 
prowadził zeszyt 
przedmiotowy

Na bieżąco i estetycznie prowadził 
zeszyt przedmiotowy, uzupełniając 
zapisy lekcyjne z katechez w których 
nie uczestniczył

Zadanie 
domowe

Uzyskał co 
najmniej 
ocenę 2 z 
połowy 
sprawdzanych 
zadań 

Uzyskał co 
najmniej ocenę 3 
z połowy 
sprawdzanych 
zadań 

Uzyskał co 
najmniej ocenę 4 
z połowy 
sprawdzanych 
zadań

Uzyskał co 
najmniej ocenę 5 
z połowy 
sprawdzanych 
zadań

Uzyskał co 
najmniej ocenę 5 
z 75% 
sprawdzanych 
zadań

Materiały 
pomocnicze 
od katechety 
i inne źródła 
informacji 

Korzystał z 
materiałów 
pod 
kierunkiem 
nauczyciela 

Korzystał 
samodzielnie z 
materiałów

Korzystał na 
polecenie 
katechety z 
innych źródeł

Korzystał samodzielnie z innych 
źródeł informacji: prasy, encyklopedii, 
internetu, słowników itp.

Aktywność - wykonywał 
proste 
polecenia 
katechety (np. 
przeczytanie 
treści zadania)        
–orientowała 
się w toku 
lekcji

Zdobył co 
najmniej 3 plusy 
za aktywność 

Zdobył co 
najmniej 6 plusy 
za aktywność

-brał udział w 
dyskusjach            
-w czasie lekcji 
pełnił funkcje np. 
sekretarza, lidera 
grupy 

- inicjował 
dyskusje               
-przygotowywał 
materiały do 
katechezy np. 
plansze                                           

Aktywność 
pozalekcyjn
a

Wykonał 
minimum 2 razy 
zadanie 
dodatkowe co 
najmniej na 
ocenę db.

* Za wykonane zadania dodatkowe 
otrzymał:
-na bdb. Co najmniej ocenę bardzo 
dobrą za 5 prac 
-na cel. Co najmniej ocenę celującą za 
5 prac                                               
*był zaangażowany w duszpasterstwo 
parafialne (np. pełnił służbę 
ministrancką, śpiewał w scholii itp.)                               
*wziął udział w konkursie 
zaproponowanym przez katechetę                                  
*brał udział w zajęciach koła Caritas 

Wiadomości 
umiejętności 

-uzyskał 
minimalne 
wyniki ze 
sprawdzianów

-uzyskał 
minimalne 
wyniki ze 
sprawdzianów:2,

-uzyskał 
minimalne 
wyniki ze 
sprawdzianów:3,

-uzyskał 
minimalne 
wyniki ze 
sprawdzianów:4,

-uzyskał 
minimalne wyniki 
ze 
sprawdzianów:5,6 



: 1,2 (co 
najmniej raz 
dp)                   
-uzyskał 
minimalne 
oceny z 
kartkówek i 
odpowiedzi: 
1,2 (co 
najmniej raz 
dp)                   
-pod 
kierunkiem 
nauczyciela 
korzystał z 
Pisma 
Świętego           

3                            
- uzyskał 
minimalne oceny 
z kartkówek i 
odpowiedzi: 2,3   
-samodzielnie 
korzysta z Pisma 
Świętego na 
lekcji 

4                            
- uzyskał 
minimalne oceny 
z kartkówek i 
odpowiedzi: 3,4   
-samodzielnie 
korzysta z Pisma 
Świętego przy 
wykonywaniu 
zadań domowych 

5 (co najmniej 
raz bdb.)                            
- uzyskał 
minimalne oceny 
z kartkówek i 
odpowiedzi: 4,5   
-korzysta ze 
wstępów i 
komentarzy z 
Pisma Świętego 

(co najmniej raz 
cel.)                            
- uzyskał 
minimalne oceny 
z kartkówek i 
odpowiedzi: 5,6                       
-korzysta z 
ustalonych z 
katechetą 
publikacji 


