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AKTYWNOŚCI Z RELIGII 
Klasy 2 SLO, sem. 1 

Obok nazwy aktywności (w nawiasie) jest podany termin; pod nią – opis i punktacja. 

PROWADZENIE MODLITWY NA ROZPOCZĘCIE 
KATECHEZY (KAŻDY UCZEŃ MA WYZNACZONĄ 

DATĘ) 
• Modlitwa polega na odczytaniu kolejnej perykopy z Ewangelii wg św. Mateusza. 

Jeśli perykopa jest dłuższa niż 12 wersetów, można ją skrócić. Jeśli jest krótsza niż 5 

wersetów, należy przeczytać dwie perykopy. Nie należy jednak czytać 

fragmentów dłuższych niż 20 wersetów. 

• Sposób czytania: 

o znak krzyża 

o wstęp (“Z Ewangelii wg św. Mateusza, rozdział … “) 

o płynne odczytanie fragmentu 

o św. Janie Bosko - módl się za nami 

o znak krzyża 

• Kolejni wyznaczeni uczniowie z listy powinni czytać kolejne fragmenty ewangelii.  

• Maksymalna ilość punktów: 3 

KARTKÓWKA ZE SKRÓTÓW BIBLIJNYCH ORAZ 
PODSTAWOWYCH INFORMACJI O PŚ (2. POŁ. 

WRZEŚNIA 2022 R. - KONKRETNY DZIEŃ ZOSTANIE 

USTALONY Z KLASĄ) 
• Kartkówka pisemna podczas lekcji 

• Czas: 15 min. 

• Maksymalna ilość punktów: 20 

KARTKÓWKA ZE ZNAJOMOŚCI EWANGELII WG 
ŚW. MATEUSZA (2. POŁ. PAŹDZIERNIKA 2022 R. - 

KONKRETNY DZIEŃ ZOSTANIE USTALONY Z KLASĄ) 
• Kartkówka pisemna podczas lekcji.  

• Czas: 15 min.  

• Maksymalna ilość punktów: 10 
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SPRAWDZIAN Z SAKRAMENTÓW 
I SAKRAMENTALIÓW (2. POŁ. LISTOPADA – POCZ. 

GRUDNIA 2022 R. - KONKRETNY DZIEŃ ZOSTANIE 

USTALONY Z KLASĄ) 
• Sprawdzian pisemny podczas lekcji 

• Czas: godzina lekcyjna 

• Maksymalna ilość punktów: 50 

AKTYWNOŚCI PODCZAS LEKCJI (DO 5 STYCZNIA 

2023 R.) 
• Rodzaje: 

o notatka lub zadanie wykonane na lekcji 

o quiz/test (zasady punktacji i rozwiązywania quizów w aplikacji Plickers na 

lekcji religii podane są w oddzielnym pliku) 

o odpowiedź ustna 

• Maksymalna ilość punktów za każdą aktywność podczas lekcji: 2  

• Punkty za aktywność podczas lekcji są wpisywane na bieżąco i dodawane do 

kolumny “Aktywność podczas lekcji”. Jeśli nauczyciel nie wpisał do dziennika 

elektronicznego punktów za jakąś aktywność do czasu kolejnej lekcji, należy mu 

o tym przypomnieć. 

PRACE DOMOWE (TERMINY WYZNACZANE NA 

BIEŻĄCO) 
• Informacje o pracy domowej i sposobie jej wykonania będą przekazywane na 

lekcji i/lub za pomocą aplikacji Teams na szkolnym Office 365. 

• Maksymalna ilość punktów za jedną pracę domową: 5 

PROWADZENIE ZESZYTU DO RELIGII (W GRUDNIU 

2022 R.) 
• Sposób prowadzenia zeszytu: 

o kartka tytułowa (nie mylić z okładką) powinna zawierać: nazwę klasy, imię 

i nazwisko oraz szkolny mail ucznia, imię i nazwisko oraz szkolny mail 

katechety, obrazek/naklejkę 

o zapisujemy tematy oraz datę i oczywiście notatkę z lekcji 

o notatka powinna być zapisana zgodnie z instrukcją nauczyciela 

o temat powinien być zapisany lub podkreślony kolorem (nie czerwonym) 

o zeszyt powinien być uzupełniony, a tematy zapisane chronologicznie; 

dotyczy to również lekcji, na których nie byliśmy 

o zeszyt powinien być schludny (nie powinien być pomazany, podarty lub 

brudny), a pismo – czytelne 
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o tematy i notatki zapisujmy długopisem lub piórem (nie ołówkiem) 

• Maksymalna ilość punktów: 10 

OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ (17 LISTOPADA 

2022 R.) 
• Informacje: otk.pl 

• Udział w Olimpiadzie należy zgłosić do końca września 2022 r. 

• Zdobycie min. 75% w I szkolnym etapie: 20 punktów 

• Zakwalifikowanie się do II etapu diecezjalnego: 25 punktów (punkty nie sumują się) 


