
WYMAGANIA I KRYTERIA OCEN – kl. I 

 

Nauczyciel: Anna Żerdzińska-Pszczółka 

 

1. Na każdą lekcję uczeń przynosi zeszyt ćwiczeń, przybory do pisania i rysowania, klej, nożyczki.  

2. Zadania domowe: uzupełnienie poleceń - zadań  w podręczniku.( odrabianie zadań jest 

obowiązkowe)  
      
3. Co będzie oceniane? 

 

I semestr II semestr 

Modlitwy: Ojcze nasz, 

Zdrowaś Maryjo, Aniele 

Boży. 

Odpowiedź ustna 

Prace domowe ( w zesz. 

ćw.) 

Aktywność na lekcji 

Odpowiedź ustna 

Prace domowe (w zesz. ćw.) 

Aktywność na lekcji 

     
 Modlitw uczą rodzice i katecheta.  
 

 

        Skala ocen - celujący (6) 

                             bardzo dobry (5)    

                             dobry (4) 

                   dostateczny (3) 

                   dopuszczający (2) 

                   niedostateczny (1) 

                                                                                                     
       Możliwość poprawy ocen istnieje na każdej lekcji. 
      
 4. Uczniowie mają możliwość zdania w każdym semestrze  dodatkowych modlitw ( Pod Twoją 

obronę, Chwała Ojcu.)  oraz  wykonania dodatkowych prac.  

     Każda z nich  oceniana jest na ocenę celującą (6).      
                                                     
     Prace dodatkowe są dobrowolne i zostaną zaproponowane uczniom w trakcie semestru.   
 

                                                                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



WYMAGANIA I KRYTERIA OCEN – kl. II 

 

Nauczyciel: Anna Żerdzińska- Pszczółka 

1. Na każdą lekcję uczeń przynosi zeszyt ćwiczeń, przybory do pisania i rysowania, klej, nożyczki.  

2. Zadania domowe: uzupełnienie poleceń - zadań  w podręczniku.( odrabianie zadań jest 

obowiązkowe)  
      
3. Co będzie oceniane? 

 

I semestr II semestr 

Znak Krzyża 

Modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, 

Aniele Boży 

Modlitwa –Skład Apostolski 

Odpowiedź ustna 

Prace domowe 

Aktywność na lekcji 

Akt wiary, nadziei, 

miłości, żalu 

Odpowiedź ustna 

Prace domowe  

Aktywność na lekcji 
 

    
  Modlitw uczą rodzice i katecheta.  
 

      Skala ocen -    celujący (6) 

                              bardzo dobry (5)                                    

                    dobry (4) 

                    dostateczny (3) 

                    dopuszczający (2) 

                    niedostateczny (1) 

                                                                                                                                                                    

Możliwość poprawy ocen istnieje na każdej lekcji. 
      
4.  Uczniowie mają możliwość zdania w każdym semestrze dodatkowych modlitw, 

      oraz wykonania dodatkowych prac.  

     Każda z nich  oceniana jest na ocenę celującą (6).                                                          

     Prace dodatkowe są dobrowolne i zostaną zaproponowane uczniom w trakcie semestru.   
 

                                                                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WYMAGANIA I KRYTERIA OCEN – kl. III 

 

Nauczyciel: Anna Żerdzińska-Pszczółka 

 

1. Na każdą lekcję uczeń przynosi zeszyt ćwiczeń, przybory do pisania i rysowania, klej, nożyczki.  

2. Zadania domowe: uzupełnienie poleceń - zadań  w podręczniku.( odrabianie zadań jest 

obowiązkowe)  

      

3. Co będzie oceniane? 

 

I semestr II semestr 

Modlitwy z katechizmu 

Odpowiedzi ustne 

Prace domowe (w zesz. ćw.) 

Aktywność na lekcji 

Modlitwy z katechizmu c.d. 

Odpowiedź ustna 

Prace domowe (w zesz. ćw.) 

Aktywność na lekcji 

      

Modlitw uczą rodzice i katecheta.  

 

        Skala ocen -  celujący (6) 

                              bardzo dobry (5)                                             

                    dobry (4) 

                    dostateczny (3) 

                    dopuszczający (2) 

                    niedostateczny (1) 

                                                                                      

   Możliwość poprawy ocen istnieje na każdej lekcji. 

      

 4. Uczniowie mają możliwość zdania w każdym semestrze  dodatkowych modlitw, oraz wykonania 

dodatkowych prac.  

     Każda z nich oceniana jest na ocenę celującą (6).                                                          

     Prace dodatkowe są dobrowolne i zostaną zaproponowane uczniom w trakcie semestru.   
 

                                                                                                                                                        
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


