OCENA
1
PRZYKAZANIA* Nie znasz
ani jednego
przykazania
i nie jesteś w
stanie
dokończyć,
gdy ja
zacznę
pierwszą
część
przykazania.
ZESZYT
Zeszyt jest
podpisany,
ale pusty lub
posiada
zapiski nie
związane z
zajęciami.
TABELA
Masz same
AKTYWNOŚCI minusy i
negatywne
oceny w
tabeli.

2
Pamiętasz
niewiele i
tylko
powtarzając
za mną
jesteś w
stanie
wymienić
przykazania.

Zeszyt jest i
znajduje się
w nim min.
cała1
poprawnie
zapisana
lekcja.
Jest dużo
więcej
minusów
niż plusów
(70% i
więcej)

3
Mylisz się
często,
zapominasz
i
potrzebujesz
mojej
pomocy,
aby
wymienić
wymagane
przykazania.
Zeszyt jest
uzupełniony
częściowo i
niestarannie.
(Mniej niż
połowa
lekcji.)
Jesteś
aktywny
pozytywnie
i
negatywnie
(~50/50)

4
Możesz się
pomylić
kilka razy w
drobnych
rzeczach lub
zapomnieć 1
całe
przykazanie.
Niewiele Ci
pomagam.

5
Bezbłędnie
wymieniasz
wszystkie
wymagane
przykazania.

6
MAKSYMALNA
OCENA Z
PRZYKAZAŃ TO
5!

Są braki, ale
zeszyt jest
starannie
prowadzony
w miarę
Twoich
możliwości.
Masz
większość
plusów lub
min. 3
plusy, ale
bez
minusów.

Może brakować Ci
1 notatki, ale
wszystko jest
starannie
prowadzone.

Są wszystkie lekcje
wraz z notatkami,
których nie
wymagam oraz jest
BARDZO staranny.

Masz same plusy i
jest ich więcej niż
3, ale mniej niż
połowa
przeprowadzonych
lekcji religii.

Masz więcej plusów
niż połowa
przeprowadzonych
lekcji religii.

Chcąc ocenę
celująca na
koniec roku
weź udział w
konkursach.
W 1 półroczu
jest konkurs
biblijny
kuratoryjny, a
w 2 półroczu
projekt
składający się
z trzech
konkursów
pt. Na
początku było
Słowo.
Możesz też
przygotować
prezentację o
ciekawostce
religijnej lub
miejscu
związanym z
religią.

* Dekalog, 7 sakramentów św., 7 grzechów gł., 6 prawd wiary (inna nazwa Główne prawdy wiary) i 5 warunków spowiedzi.
W klasie 4 w każdym półroczu wystawię oceny za:
- zeszyt
- przykazania
- aktywność

Dodatkowo w 1 półroczu będzie ćwiczenie o św. Szymonie z Lipnicy oraz
praca grupowa podsumowująca dział o Liturgii.
W 2 półroczu natomiast będzie sprawdzian z działu o Piśmie św., ale pierwszy raz
będziesz pisać bez przygotowywania się w domu, a poprawiać jeśli będzie potrzeba.

