
 
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII 

TECHNIKUM I SZKOŁA BRANŻOWA 
 
 

„Katecheza na poziomie szkoły ponadpodstawowej jest ukierunkowana na wspomaganie 
dojrzewania w wierze. Wzbudza potrzebę i kształtuje umiejętności dawania świadectwa oraz 
podejmowania apologii wiary, a także odczytywania powołania i odkrywania miejsca w świecie, 
Kościele, narodzie i rodzinie. 

Cele kształcenia – wymagania ogólne: 
I. Wspomaganie w osiąganiu dojrzałości w wierze. Ukazanie wiary jako relacji osobowej. 
Integrowanie przyjmowanych treści wiary. Dążenie do zgodności postaw z deklarowaną wiarą. 
II. Pogłębianie znajomości Biblii i Tradycji. Uzasadnienie natchnionego charakteru Biblii. 
Analizowanie tekstów biblijnych i religijnych oraz korzystanie z nich w uzasadnianiu wiary. 
III. Odkrywanie słowa Bożego jako źródła odpowiedzi na pytania egzystencjalne. 
Aktualizacja orędzia biblijnego. Ukazywanie w tekstach biblijnych Boga działającego na rzecz 
człowieka. Wspieranie interioryzacji tekstów biblijnych i nauczania Kościoła.  
IV. Kształtowanie hierarchii wartości w oparciu o Boże Objawienie. Pomoc w 
rozpoznawaniu i hierarchizacji wartości w celu dokonywania właściwych wyborów. 
V. Towarzyszenie w odkrywaniu powołania chrześcijańskiego. Wspieranie w odnajdywaniu 
miejsca w świecie. Wychowywanie do odpowiedzialnego pełnienia różnych ról w 
społeczeństwie. Wskazywanie zróżnicowanych zadań wynikających z przyjęcia sakramentów 
świętych. 
VI. Kształtowanie tożsamości eklezjalnej. Pomoc w odkrywaniu miejsca i zadań w Kościele. 
Wychowywanie do identyfikacji i odpowiedzialności za wspólnotę. Przedstawianie wydarzeń z 
historii Kościoła (poznawanych współbieżnie z nauczaniem historii w szkole), ich religijnej 
interpretacji oraz związku ze współczesnością. 
VII. Przygotowanie do podejmowania działań apostolskich. Wprowadzanie do dojrzałego 
udziału w misji Chrystusa i Kościoła: kapłańskiej, prorockiej i królewskiej. Budzenie potrzeby 
dawania świadectwa wiary oraz odpowiedzialności za misje1.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, Warszawa 2018, s.58. 

https://www.zsel1.pl/pliki/wymagania/wymagania_wok.pdf#page=1
https://www.zsel1.pl/pliki/wymagania/wymagania_wok.pdf#page=1


Zasady obowiązujące na lekcjach religii:  
1.Uczeń zobowiązany jest do:  
- przygotowania się do lekcji, posiadania w czasie zajęć zeszytu przedmiotowego i podręcznika; 
- pogłębiania wiedzy i zdobywania umiejętności określonych w podstawie programowej.  
 
2. Ocenianie:  
a) Ocena pracy ucznia i jego postępów w nauce będzie dokonywana w ciągu całego roku 
szkolnego. Przy wystawianiu oceny  śródrocznej i końcoworocznej będą uwzględniane 
następujące elementy: wiedza, umiejętności, aktywność na lekcji, systematyczna, samodzielna 
praca, frekwencja.  
b) Sposoby sprawdzania osiągnięć:  
• praca pisemna, test, kartkówka, odpowiedź ustna;  
• różnorodne formy pracy m.in. ćwiczenia indywidualne, praca w grupach, metoda projektu, 
metoda trybunału 
• zadanie domowe;  
• prowadzenie zeszytu przedmiotowego;  
• praca na platformach edukacyjnych m.in. Learning Apps, Wordwall; 
* udział w konkursach przedmiotowych, działaniach pogłębiających wiedzę m.in. udział w 
konferencjach naukowych, projektach edukacyjnych; 
c) Praca ucznia na lekcji będzie oceniana w kategorii ocen oraz za pomocą systemu plusów i 
minusów. Uzyskane plusy i minusy zostaną przeliczone na oceny wg zasady ustalonej przez 
uczącego.  
d) Pisemne sprawdzanie wiadomości będzie się odbywało m. in. w formie sprawdzianów, 
testów,  zapowiedzianych i niezapowiedzianych kartkówek (zgodnych z zasadami określonymi 
w Statucie Szkoły).  Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy oceny ze sprawdzianu w 
terminie ustalonym przez nauczyciela. Każda ocena z poprawy jest wpisywana do dziennika.  
e) Oceny semestralne i roczne nie są średnią arytmetyczną uzyskanych ocen cząstkowych ze 
względu na ich różnorodną rangę.  
f) Ocena jest jawna oraz zgodna z obowiązującą w szkole skalą ocen.  
 
3. Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zgodne 
winne być zgodne  z § 41 Statutu Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1. 
 
4. Uczeń nieobecny na lekcji ma obowiązek samodzielnie nadrobić materiał z zajęć i uzupełnić 
zeszyt oraz zadania. Ponadto jest zobowiązany do uzupełnienia brakujących form sprawdzenia 
wiedzy i umiejętności (zgodnie z wytycznymi nauczyciela).  
 
5.Uczeń ma prawo zgłosić dwa nieprzygotowania w czasie semestru. Każde kolejne 
nieprzygotowanie (z wyjątkiem tych, których przyczyną jest dłuższa nieobecność 
usprawiedliwiona ucznia, wynikająca z jego choroby lub innych poważnych przyczyn) jest  
podstawą do wpisania oceny niedostatecznej. Nieprzygotowanie należy zgłosić na początku 
lekcji (zgodnie z zasadami przyjętymi przez nauczyciela). Nieprzygotowanie może obejmować 
np.: brak zeszytu, brak podręcznika, brak zadania domowego w formie pisemnej i ustnej, 
nieznajomość zagadnień omawianych na ostatnich lekcjach itp. Zgłoszenie nieprzygotowania nie 
zwalnia ucznia z obowiązku pracy na lekcji. Uczeń nie ma prawa do zgłoszenia 



nieprzygotowania w sytuacji zapowiedzianego sprawdzianu lub zapowiedzianej kartkówki.  
 
Wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 
klasyfikacyjnych  
 
Ocena celujący (6)  
Uczeń spełnia wszystkie 
wymagania niezbędne do 
uzyskania stopnia bardzo 
dobrego, a ponadto pogłębia 
wiedzę dotyczącą 
omawianych zagadnień m.in. 
uczestnicząc w zajęciach 
pozalekcyjnych, konkursach 
przedmiotowych. 
Samodzielnie poszukuje 
rozwiązań omawianych 
problemów, rozwija 
zainteresowania wykonując 
ćwiczenia dodatkowe na 
platformach edukacyjnych. 
Dzieli się własnymi 
doświadczeniami i wiedzą z 
kolegami oraz środowiskiem 
rówieśniczym np. poprzez 
udział w konferencjach 
naukowych, spotkaniach 
edukacyjnych itp.  

Ocena bardzo dobry (5)  
Uczeń wykazuje się wiedzą i 
umiejętnościami określonymi 
w podstawie programowej.  
Umie się nimi posłużyć w 
sytuacjach problemowych. 
Wykazuje się samodzielnością 
pracy.  Potrafi dokonywać 
interpretacji tekstów, 
omawianych problemów z 
historii Kościoła oraz 
przedstawić ich związek ze 
współczesnością. 
Rozumie i umie wyjaśnić na 
czym polega odpowiedzialne 
pełnienie różnych ról w 
społeczeństwie. Potrafi w 
praktyce zastosować zdobytą 
wiedzę i umiejętności np. 
włączając się w działania 
dodatkowe. 

Ocena dobry (4)  
Uczeń posiada wiedzę i 
umiejętności określane w 
podstawie programowej, 
potrafi się nimi posłużyć w 
różnych sytuacjach. Umie 
krytycznie odnieść się do 
omawianych tekstów oraz 
problemów podczas lekcji. 
Potrafi formułować opinie 
ustne i pisemne oraz pracować 
samodzielnie. Wie na czym 
polega odpowiedzialne 
pełnienie różnych ról w 
społeczeństwie. 
 
 
 
 

Ocena dostateczny (3)  
Uczeń posiada wiedzę 
określoną w podstawie 
programowej 
z niewielkimi brakami. 
Stara się pracować 
samodzielnie, pogłębiając 
omawiane treści. Próbuje  
samodzielnie wyrażać własne 
opinie oraz podejmuje wysiłek 
w celu  zrozumienia własnego 
miejsca we wspólnocie.  
 

Ocena dopuszczający (2)  
Uczeń posiada wiedzę 
określoną w podstawie 
programowej  
ze znacznymi brakami. 
Przedstawia z pomocą 
nauczyciela, w formie ustnej i 
pisemnej podstawowe treści 
omawiane na zajęciach. 
Próbuje zrozumieć jaką rolę 
winien pełnić we wspólnocie. 

Ocena niedostateczny (1)  
Uczeń nie zdobył 
podstawowych wiadomości i 
umiejętności wynikających z 
podstawy programowej.  
Nie angażował się w przebieg 
lekcji.  Nie skorzystał z 
pomocy nauczyciela w celu 
poprawienia oceny.  
Lekceważy obowiązki 
szkolne.  
 

 
W przypadku wprowadzenia trybu nauki zdalnej lub hybrydowej obowiązuje Rozdział 7a 
§ 48b Statutu zespołu Szkół Elektrycznych nr 1.  
 
 


