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WAGI OCEN 

Oceniane formy Waga 

1. sprawdzian, czyli zapowiedziana z co 

najmniej tygodniowym wyprzedzeniem 

pisemna wypowiedź ucznia obejmująca 

określony przez nauczyciela zakres materiału  

 

5 

 

2. aktywność poza lekcjami 
5 

3. kartkówka - pisemna wypowiedź ucznia 

obejmująca zagadnienia co najwyżej z 3 

ostatnich lekcji, może być niezapowiedziana 

3 

4. wypowiedź pisemna 
3 

5. wypowiedź ustna 
3 

6. projekty grupowe i indywidualne 
3 

7. aktywność na lekcji 
3 

8. odpowiedź 
2 

9. zadanie domowe 
1 
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Wymagania edukacyjne – klasa I 

 

 

Na ocenę dopuszczającą uczeń: 
1.  Zna wybrane modlitwy przewidziane w programie nauczania, powie je z pomocą 

nauczyciela. 
2.  Poprawnie czyni znak krzyża.  
3.  Wie, że są święci, których święto obchodzimy 1 listopada. 

4.  Wie, kim jest Maryja. 

5.  Zna pojęcia: dobro, zło. 

6.  Wymienia najważniejsze święta: Boże Narodzenie, Zmartwychwstanie. 

7.  Rozpoznaje znaki i symbole religijne: krzyż, różaniec, Pismo Święte. 

8.   Zna pozdrowienia chrześcijańskie. 

9.  Posiada ćwiczenia (zeszyt), w których są liczne braki. 

 

Ocena  dostateczna - to co na ocenę dopuszczającą oraz uczeń: 
10.  Zna niektóre modlitwy przewidziane w programie nauczania.  

              11.  Rozpoznaje Pismo Święte.  
              12.  Rozumie czym jest chrzest święty w życiu człowieka. 

              13.  Zna i stosuje pozdrowienia chrześcijańskie. 

14.  Poprawnie zachowuje się w kościele i miejscach kultu. 

15.  Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców. 

16.  Na bieżąco uzupełnia ćwiczenia (zeszyt). 

 

Ocena dobra - to co na ocenę dostateczną oraz uczeń: 
              17.  Zna większość modlitw przewidzianych w programie nauczania. 

18.  Rozumie religijne znaczenie znaku krzyża i poprawnie czyni znak krzyża. 

              19.  Wie, że Pismo Święte jest najważniejszą Księgą. 

              20. Opowiada o narodzeniu Pana Jezusa i Jego życiu. 

21.  Zna pojęcia: sumienie, Bóg, dobro, zło. 

22.  Wie, czym jest chrzest w życiu człowieka. 

              23.  Posiada uzupełnione ćwiczenia (zeszyt). 

 

Ocena  bardzo dobra - to co na ocenę dobrą oraz uczeń:  
24. Zna modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Przykazanie miłości, Aniele Boży, 

Wieczny odpoczynek, Akt nadziei, Akt żalu.  
              25.  Rozumie, że kościół jest miejscem spotkania z Bogiem. 

26.  Rozumie, że Pan Jezus jest obecny w kościele i sakramentach. 

              27.  Wyjaśnia modlitwę Ojcze nasz. 

              28. Posiada uzupełnione ćwiczenia (zeszyt). 

 

Ocena celująca - to co na ocenę bardzo dobrą oraz uczeń: 

30.  Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania przedmiotem. 

31.   Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach religijnych.  
32.   Biegle posługuje się zdobytą wiedzą, posiada wiedzę wykraczającą poza 

program   nauczania klasy pierwszej. 
33.  Jest wzorem i przykładem dla innych uczniów. 

34.  Posiada uzupełnione ćwiczenia (zeszyt). 
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Wymagania edukacyjne – klasa II 

 

Na ocenę dopuszczającą uczeń:  
1.  Zna wybrane modlitwy przewidziane w programie nauczania, powie je z pomocą 

nauczyciela.  
2.  Wie, że na modlitwie dziękujemy Bogu za Jego miłość do ludzi. 

3.   Z pomocą nauczyciela potrafi wymienić sakramenty święte. 
              4.  Opowiada ogólnie o wybranych postaciach biblijnych, które słuchały Boga  
                   i  odpowiedziały na Jego wezwanie.  

5.   Wie, że Biblia jest księgą świętą. 

6.   Wie, że Jezus w modlitwie Ojcze nasz uczy nas rozmawiać z Ojcem. 

7.   Potrafi  wyjaśnić  sens  chrześcijańskiego  przeżywania  okresu  adwentu  i  

Bożego Narodzenia. 

8.   Zna niektóre perykopy biblijne, ukazujące dzieciństwo i publiczną działalność 

Jezusa. 

9.   Wie, że Eucharystia jest dziękczynieniem. 

             10.  Wyjaśnia podstawowe gesty, znaki i symbole liturgiczne związane z okresem 

Wielkiego Postu. 

             11.  Wie, co to jest sakrament pokuty i pojednania. 

             12.  Wyjaśnia, czym jest sumienie i grzech. 

             13.  Wie, że są grzechy główne. 

             14.  Wie, że Eucharystia jest uobecnieniem męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. 

             15.  Wyjaśnia związek między zmartwychwstaniem Jezusa a niedzielną Eucharystią. 

             16.  Wyjaśnia, dlaczego trzeba trwać w przyjaźni z Jezusem i dzielić się z innymi. 

             17.  Wskazuje, co należy czynić, aby być prawdziwym przyjacielem Jezusa. 

             18.   Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców. 

             19.  Posiada ćwiczenia (zeszyt), w których są liczne braki. 

 

 

Ocena  dostateczna - to co na ocenę dopuszczającą oraz uczeń: 
            20.  Zna niektóre modlitwy przewidziane w programie nauczania. 
            21.  Potrafi sformułować modlitwę, w której dziękuje Bogu za Jego miłość do ludzi. 

            22.  Potrafi wymienić sakramenty święte. 
            23.  Wie, że Jezus uczy nas rozmawiać z Ojcem, zna niektóre prośby zawarte w   
modlitwie Ojcze nasz. 

            24.  Zna wybrane perykopy biblijne, ukazujące dzieciństwo i publiczną działalność 

Jezusa. 

            25. Wyjaśnia znaczenie przebaczenia w życiu ludzi i przebaczenia udzielanego 

ludziom  przez Jezusa.  
            26. Wyjaśnia religijne znaczenie uroczystości Wszystkich Świętych, Bożego Ciała. 

          

     

 

Ocena dobra -  to co na ocenę dostateczną oraz uczeń: 

 
           27.   Zna większość modlitw przewidzianych w programie nauczania. 
           28.  Formułuje modlitwę, w której dziękuje Bogu za Jego miłość do ludzi. 

           29.  Zna wybrane postaci biblijne, które słuchały Boga i odpowiedziały na Jego 

wezwanie. 

           30.  Wie, że Jezus uczy nas rozmawiać z Ojcem, wymienia prośby zawarte  
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                  w modlitwie  Ojcze nasz. 
           31.   Wie, że przez słowa, uczynki, modlitwę i wyznanie wiary odpowiada na słowo 

Boże. 

           32.  Wyjaśnia sens chrześcijańskiego przeżywania okresu adwentu i Bożego 

Narodzenia. 

           33.  Rozumie i posługuje się zwrotami wyrażającymi wdzięczność wobec Boga i ludzi.  
           34.  Wie, że Eucharystia jest dziękczynieniem. 

           35.  Wie, co to jest sakrament pokuty i pojednania, zna historię nawrócenia Zacheusza. 

           36.  Wymienia grzechy główne. 

           37.  Wie, że Eucharystia jest darem Boga. 

           38.  Ukazuje rolę wiary w obecność i działanie Jezusa w Eucharystii. 

           39.  Wyjaśnia podstawowe gesty, znaki i symbole liturgiczne związane z Eucharystią. 

           40.  Posiada uzupełnione ćwiczenia (zeszyt). 

 

 

Ocena  bardzo dobra -  to co na ocenę dobrą oraz uczeń: 
          41.  Zna modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Przykazanie miłości, Aniele Boży,  
                Wieczny odpoczynek, Akt nadziei, Akt żalu, Akt wiary, Akt miłości. 
          42.   Formułuje modlitwę, w której dziękuje Bogu za Jego miłość do ludzi. 

          43.  Wymienia sakramenty święte. 

          44.  Zna wydarzenia z życia Jezusa.  
          45.  Wyjaśnia, na czym polega grzech pierwszych ludzi.  
          46.  Wymienia i omawia krótko grzechy główne. 
          47.  Wyjaśnia, dlaczego Eucharystia jest darem Boga.                                

          48. Wie, że Jezus jako Syn Boży przyszedł do ludzi, aby dzielić się z nimi  
                  posiadanym życiem. 

          49.  Wskazuje, co należy czynić, aby być prawdziwym przyjacielem Jezusa. 

          50.  Posiada uzupełnione ćwiczenia (zeszyt). 

 

 

Ocena celująca -  to co na ocenę bardzo dobrą oraz uczeń: 
51.  Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym. 
52.  Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania przedmiotem. 

53.  Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach religijnych.  
              54.  Biegle posługuje się zdobytą wiedzą, posiada wiedzę wykraczającą poza  
                    program nauczania klasy drugiej. 
             55.  Jest wzorem i przykładem dla innych uczniów. 

             56.  Posiada uzupełnione ćwiczenia (zeszyt). 
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Wymagania edukacyjne – klasa III 

 

Na ocenę dopuszczającą uczeń:  
1.  Zna wybrane modlitwy przewidziane w programie nauczania, powie je z pomocą 

nauczyciela.  
2.   Poprawnie czyni znak krzyża. 

              3.   Wymienia z pomocą nauczyciela przykazania Dekalogu. 

4.   Wymienia z pomocą nauczyciela przykazania kościelne  
5.  Zna kilka gestów, obrzędów, postaw, pozdrowień i wezwań, modlitw 

występujących  w  czasie Mszy Świętej. 
6.  Rozumie warunki przystępowania do sakramentu pokuty i pojednania. 

7.  Wie, czym jest grzech człowieka i łaska uświęcająca. 

8.  Opowiada o wydarzeniach Ostatniej Wieczerzy. 

9.  Wie, że pełne uczestnictwo w Eucharystii łączy się z przystąpieniem  

    do Komunii Świętej. 

            10.  Wie, czym jest błogosławieństwo. 

            11.   Zna niektóre tajemnice różańca świętego. 

            12.  Zna pozdrowienia chrześcijańskie. 

            13.  Posiada ćwiczenia (zeszyt), w których są liczne braki. 

 

 

Ocena  dostateczna -  to co na ocenę dopuszczającą oraz uczeń:  
              14.  Wymienia przykazania Dekalogu. 

15.  Zna przykazania kościelne. 

16.  Wymienia niektóre elementy obrzędów wstępnych Mszy Świętej.   
              17.  Wymienia warunki przystępowania do sakramentu pokuty i pojednania. 

              18.  Zna niektóre tajemnice różańca świętego. 

19.  Wymienia niektóre nabożeństwa i najważniejsze święta w roku liturgicznym. 

              20.  Posiada ćwiczenia (zeszyt), w których są liczne braki. 

 

 

Ocena dobra -  to co na ocenę dostateczną oraz uczeń: 
21.  Zna większość modlitw przewidzianych w programie nauczania.  
22.  Rozumie religijne znaczenie znaku krzyża i poprawnie czyni znak krzyża. 

              23.  Wymienia i wyjaśnia przykazania Dekalogu. 

24.  Zna i wyjaśnia przykazania kościelne.   

25.  Wymienia niektóre elementy obrzędów wstępnych Mszy Świętej.  
26.  Zna i rozumie większość gestów, obrzędów, postaw, pozdrowień i wezwań, 

modlitw występujących w czasie Mszy Świętej. 
              27.  Wie, czym jest grzech człowieka i łaska uświęcająca. 

28.   Zna strukturę liturgii słowa i wie, jak należy owocnie słuchać słowa Bożego. 

29.  Wymienia podstawowe dary przynoszone do ołtarza. 

30.  Opowiada o wydarzeniach Ostatniej Wieczerzy.  
31.  Wie, że Pan Jezus przemienia chleb w swoje Ciało, a wino w swoją Krew, jest 

obecny      pod  postacią Chleba i Wina. 
32.   Wie, że pełne uczestnictwo w Eucharystii łączy się z przystąpieniem  

       do Komunii Świętej. 

33.  Wie, jak modlić się przed przyjęciem Komunii.  
              34.  Zna tajemnice różańca świętego. 

              35.  Zna i stosuje pozdrowienia chrześcijańskie. 
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36.  Poprawnie zachowuje się w kościele i w miejscach kultu. 

37.  Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców. 

38.  Posiada uzupełnione ćwiczenia (zeszyt). 

 

Ocena  bardzo dobra -  to co na ocenę dobrą oraz uczeń: 

39.  Zna  modlitwy:  Ojcze  nasz,  Zdrowaś Maryjo, Aniele  Boży,  Wieczny  

odpoczynek,   

Akt  nadziei,  Akt  żalu,  Akt  wiary,  Akt  miłości,  Dziesięć  Przykazań,  Przykazanie  

miłości, Warunki dobrej spowiedzi, Przykazania kościelne.  
40.  Wie, jak naśladować miłość do Jezusa i bliźnich. 
41.  Wymienia i wyjaśnia przykazania Dekalogu i wie, że są one  życiowymi 

drogowskazami. 

              42.  Wie, jak właściwie zachować się na Mszy Świętej. 

43. Wymienia elementy obrzędów wstępnych Mszy Świętej  
44.  Zna strukturę liturgii słowa i wie, jak należy owocnie słuchać słowa Bożego.  
45. Wymienia podstawowe dary przynoszone do ołtarza i wie o potrzebie 

ofiarowania  siebie samego Bogu podczas procesji z darami  
46.  Opowiada o wydarzeniach Ostatniej Wieczerzy i wyjaśnia słowo 

„przeistoczenie”.  
              47.  Wyjaśnia, co to znaczy, że Jezus karmi nas swoim Ciałem 

48.  Wie, jak modlić się przed przyjęciem Komunii Świętej, dziękować i uwielbiać 

Jezusa 

 Eucharystycznego. 

              49.  Wie, jak realizować posłanie Jezusa, dzielić się wiarą i dawać o Nim 

świadectwo. 

50.  Zna i wymienia tajemnice różańca świętego.  
51. Wymienia nabożeństwa w roku liturgicznym: różańcowe, majowe, czerwcowe,  
       droga  krzyżowa, gorzkie żale.  
52.  Wymienia najważniejsze święta w roku liturgicznym. 

              53.  Posiada uzupełnione ćwiczenia (zeszyt). 

 

 

Ocena celująca -  to co na ocenę bardzo dobrą oraz uczeń:   
54.  Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym.  
55.  Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania przedmiotem. 

56.  Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach religijnych.  
              57.  Jest wzorem i przykładem dla innych uczniów. 
              58.   Posiada uzupełnione ćwiczenia (zeszyt). 
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Wymagania edukacyjne – klasa IV 

 

 Ocena dopuszczająca, uczeń:  

1. Zna wybrane modlitwy przewidziane w programie nauczania.  

2. Wie, kim był i dlaczego warto naśladować św. Staniaława Kostki – patrona roku.  

3. Podaje definicję Kościoła.  

4. Wie, że przez chrzest należy do wspólnoty Kościoła.  

5. Wyjaśnia, na czym polega pełny czynny udział we Mszy Świętej.  

6. Podaje podstawowe informacje na temat Pisma Świętego, zna podstawowe 

zasady korzystania z Pisma Świętego.   

7. Wskazuje na związek Biblii z życiem narodu i kulturą chrześcijańską.  

8. Wie, na czym polega odpowiedzialność człowieka za otaczający świat.  

9. Wie, że Opatrzność Boża czuwa nad każdym człowiekiem.  

10. Podaje przykłady działania Opatrzności Bożej.  

11. Wie, że Chrystus jest przewodnikiem w drodze do Boga Ojca.  

12. Wyjaśnia pojęcia: Biblia, Stary Testament, Nowy Testament.  

  

 Ocena dostateczna – to co na ocenę dopuszczającą oraz uczeń:  

13. Zna niektóre modlitwy przewidziane w programie nauczania.  

14. Wyjaśnia, na czym polega praktykowanie pierwszych piątków miesiąca.  

15. Podaje podstawowe informacje na temat Pisma Świętego.  

16. Wskazuje moment, kiedy w liturgii Mszy Świętej czytane jest Pismo Święte jest 

fragment Starego, a kiedy Nowego Testamentu.  

17. Wyjaśnia, dlaczego Chrystus jest przewodnikiem w drodze do Boga Ojca i 

dlaczego z Jezusem łatwiej przezwyciężać trudności.  

18. Wyjaśnia pojęcia: Biblia, Stary Testament, Nowy Testament, Ewangelia. 

  

Ocena dobra – to co na ocenę dostateczną oraz uczeń:  

19. Zna większość modlitw przewidzianych w programie nauczania 

20. Podaje definicję Kościoła i wskazuje jak może przyczynić się do tworzenia 

Wspólnoty Kościoła. 

21.  Wyjaśnia zależność roku liturgicznego od historii zbawienia.  

22. Podaje podstawowe informacje na temat Pisma Świętego.  

23.  Zna podstawowe zasady korzystania z Pisma Świętego.   

24. Wymienia nazwy i skróty wybranych ksiąg Pisma Świętego i ich autorów.  

25. Wie, że realizacja przykazań Bożych jest wyrazem wiary i posłuszeństwa Bogu.  

26. Wyjaśnia, dlaczego Chrystus jest przewodnikiem w drodze do Boga Ojca i 

dlaczego z Jezusem łatwiej przezwyciężać trudności.  

27. Ukazuje aktualność wydarzeń biblijnych w świetle współczesnych wyzwań 

życiowych.  

28.Wyjaśnia pojęcia: Biblia, Stary Testament, Nowy Testament, Ewangelia, 

historia zbawienia, natchnienie biblijne, wiara.  
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 Ocena bardzo dobra – to co na ocenę dobrą oraz uczeń:  

29. Zna modlitwy i mały katechizm: Przykazania kościelne, Uczynki miłosierne co 

do ciała, Uczynki miłosierne co do duszy, Cztery cnoty główne, Duszo 

Chrystusowa, Grzechy cudze, Grzechy przeciw Duchowi Świętemu, Grzechy 

wołające o pomstę do nieba, Siedem grzechów głównych, Anioł Pański, Koronka 

do Bożego Miłosierdzia.  

30. Opisuje sposoby objawienia się Boga człowiekowi.  

31. Wie, na czym polega odpowiedzialność człowieka za otaczający świat. 

32.Charakteryzuje przymioty Boga w świetle wiary.  

33. Wyjaśnia znaczenie uczynków miłosiernych w codziennym życiu.  

34. Wyjaśnia istotę wiary na przykładzie postaci biblijnych. 

35. Wyjaśnia znaczenie uczynków miłosiernych w codziennym życiu.  

36.  Wyjaśnia, dlaczego Chrystus jest przewodnikiem w drodze do Boga Ojca i 

dlaczego z Jezusem łatwiej przezwyciężać trudności.  

37. Ukazuje aktualność wydarzeń biblijnych w świetle współczesnych wyzwań 

życiowych.  

38. Wyjaśnia pojęcia: Biblia, Stary Testament, Nowy Testament, Ewangelia, 

historia zbawienia, natchnienie biblijne, wiara, stworzyć, Opatrzność Boża, 

protoewangelia.  

Ocena celująca – to co na ocenę bardzo dobrą oraz uczeń:  

39. Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania przedmiotem.  

40. Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach religijnych i zajmuje wysokie 

miejsca lub wyróżnienia.  

41. Biegle posługuje się zdobytą wiedzą.  

42. Jest wzorem i przykładem dla innych uczniów.  
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 Wymagania edukacyjne – klasa V 

                 

  Ocena dopuszczająca, uczeń:  

     1. Zna wybrane modlitwy przewidziane w programie nauczania.  

     2. Wyjaśnia, na czym polega istota grzechu, przyczyny i skutki.  

     3. Wyjaśnia rolę Mojżesza w dziejach Izraela.  

     4. Opisuje, w jaki sposób Bóg troszczył się o Izraelitów podczas wędrówki do 

Ziemi   Obiecanej.  

     5. Wyjaśnia analogię między wężem miedzianym na pustyni a krzyżem Chrystusa.  

     6.Wymienia imiona proroków zapowiadających przyjście Mesjasza i zna proroctwa 

zapowiadające Mesjasza.  

    7. Opowiada o życiu Świętej Rodziny w Nazarecie.  

    8. Rozumie, że warunkiem przynależności do Królestwa Bożego jest nawrócenie, 

wiara, przyjęcie Ewangelii.  

    9. Podaje przykłady realizowania zasad Królestwa Bożego w codziennym życiu.  

                10. Wskazuje na istotę wybranych przypowieści i uzdrowień Jezusa i dokonuje ich                   

aktualizacji.  

     11. Wymienia ulubione dziedziny sportu Karola Wojtyły.  

   

                   Ocena dostateczna – to co na ocenę dopuszczającą oraz uczeń:  

                       12. Zna niektóre modlitwy przewidziane w programie nauczania. 

              13. Wymienia prawdy o człowieku zawarte w Księdze Rodzaju.  

         14. Wymienia przymioty Boga.  

         15. Uzasadnia, że dekalog jest wyrazem miłości i troski Boga o człowieka i w 

Jego świetle ocenia własne postępowanie.  

         16. Wskazuje wydarzenia biblijne o męce, śmierci i zmartwychwstaniu 

Chrystusa w liturgii.  

         17. Wyjaśnia znaczenie modlitwy koronką do Bożego Miłosierdzia.  

 

                       Ocena dobra – to co na ocenę dostateczną oraz uczeń:  

         18. Wymienia zadania aniołów w historii zbawienia. 

          19. Porównuje paschę Izraelitów i Paschę chrześcijan,  

          20. Wyjaśnia analogię między przejściem przez Morze Czerwone a chrztem 

świętym; manną na pustyni a eucharystią, wodą ze skały a łaską bożą, Ziemią Obiecaną 

a niebem.  

21. Wyjaśnia konieczność formacji sumienia w zachowaniu przymierza  

z Bogiem i wyjaśnia, dlaczego człowiek powołany jest do świętości.  

         22. Wyjaśnia na czym polega powtórne przyjście Chrystusa.  

23. Wyjaśnia błogosławieństwa jako drogowskazy na drodze do świętości.  

24. Uzasadnia związek rozmnożenia chleba z Eucharystią.  

  

 

 

 



11 
 

        Ocena bardzo dobra – to co na ocenę dobrą oraz uczeń: 

25. Zna modlitwy i mały katechizm: Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Dekalog, 

Sakramenty, Modlitwa przed nauką, Przykazania kościelne, Uczynki 

miłosierne co do ciała, Uczynki miłosierne co do duszy, Cztery cnoty 

główne, Duszo Chrystusowa, Grzechy cudze, Grzechy przeciw Duchowi 

Świętemu, Grzechy wołające o pomstę do nieba, Siedem grzechów 

głównych, Anioł Pański, Koronka do Bożego Miłosierdzia.  

26. Wymienia zadania aniołów w historii zbawienia i podaje imiona 

archaniołów.  

27. Wyjaśnia i wskazuje, dlaczego konieczne jest rozwijanie wiary i w jaki 

sposób chrześcijanin utrwala relacje z Bogiem.  

28. Wyjaśnia konieczność formacji sumienia w zachowaniu przymierza  

z Bogiem i wyjaśnia, dlaczego człowiek powołany  jest do świętości.  

29. Ukazuje, jak można do życia ludzi odnieść prawdę niewierności Izraelitów  

i Bożym przebaczeniu.  

30. Wymienia przejawy miłości Boga w historii zbawienia.   

31. Wyjaśnia, na czym polega powtórne przyjście Chrystusa 

32. Uzasadnia, że Jezus jest Bogiem i człowiekiem.  

33. Wyjaśnia misję Jana Chrzciciela  

34. Rozumie, że warunkiem przynależności do Królestwa Bożego jest 

nawrócenie, wiara, przyjęcie Ewangelii.  

35. Wskazuje na istotę wybranych przypowieści i uzdrowień Jezusa i dokonuje 

ich aktualizacji.  

36.  Wyjaśnia chrześcijański sens cierpienia.  

37. Wyjaśnia zbawczy sens śmierci Chrystusa.  

38. Rozumie konieczność modlitwy o wiarę. 

 

        Ocena celująca – to co na ocenę bardzo dobrą oraz uczeń:  

39. Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania przedmiotem.  

40. Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach religijnych i zajmuje wysokie 

miejsca lub wyróżnienia.  

41. Biegle posługuje się zdobytą wiedzą. 
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              Wymagania edukacyjne – klasa VI 

 

          Ocena dopuszczająca, uczeń: 

            1.Zna wybrane modlitwy przewidziane w programie nauczania.  

            2. Wie, kim byli patroni roku: św. Stanisław i św. Maksymilian.  

            3. Opowiada o roli Ducha Świętego.  

                         4. Wyjaśnia rolę św. Piotra i jego następców w Kościele.  

            5. Wymienia nazwy i symbole Kościoła jako wskazania na relacje Boga ludzi 

i ludzi do Boga.  

            6. Wymienia przymioty Kościoła.  

            7. Ukazuje sakrament kapłaństwa jako szczególne powołanie w Kościele i 

rozumie, czym jest Kościół hierarchiczny.  

            8. Wyjaśnia znaczenie sakramentów w życiu chrześcijanina.  

            9. Wymienia przykazania kościelne.  

           10. Wyjaśnia znaczenie modlitwy we wspólnocie Kościoła i w życiu 

chrześcijanina.  

                          11.  Wymienia formy pomocy bliźnim w kościele lokalnym i powszechnym.  

                          12. Opowiada o życiu św. Wojciecha.  

            13. Wskazuje cechy pobożności maryjnej w Polsce.  

            14. Wymienia postaci zasłużone dla Kościoła i Ojczyzny. 

            15.  Wskazuje na rolę cierpienia i męczeństwa w rozwoju Kościoła.  

            16. Wskazuje błogosławionych i świętych jako wzory świętości.  

 

           Ocena dostateczna – to co na ocenę dopuszczającą oraz uczeń: 

             17. Opowiada o roli Ducha Świętego we wspólnocie Kościoła i w życiu    

chrześcijanina.  

18. Opowiada o działalności ewangelizacyjnej św. Pawła. 

19. Wymienia nazwy i symbole Kościoła.  

20. Podaje biblijne obrazy Kościoła i wymienia przymioty Kościoła.  

21. Wskazuje różne sposoby działania Ducha Świętego w Kościele.  

22. Wyjaśnia, czym jest kultura chrześcijańska.  

23. Wymienia i omawia postaci zasłużone dla Kościoła i Ojczyzny.  

24. Wskazuje na znaczenie przyjaźni w życiu Karola Wojtyły – św. Jana 

 Pawła II.  

 

 

                              Ocena dobra – to co na ocenę dostateczną oraz uczeń: 

25. Wie, kim byli i dlaczego warto naśladować patronów roku: św. Stanisława 

i św. Maksymiliana Marię Kolbe.  

26. Opowiada o roli Ducha Świętego we wspólnocie Kościoła i w życiu 

chrześcijanina.  

27. Opowiada o działalności ewangelizacyjnej św. Pawła i pracy misyjnej we 

współczesnych czasach.  

28. Wskazuje na wspólnotę Kościoła jako na znak obecności Chrystusa w 

Słowie Bożym i sakramentach.  
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29. Uzasadni na czym polega udział chrześcijanina w potrójnej misji 

Chrystusa.  

30. Wymienia nazwy i symbole Kościoła, wskazuje na relacje Boga do ludzi  

i ludzi do Boga.  

31. Wyjaśnia istotę, znaczenie sakramentów w życiu chrześcijanina, ukazuje 

sakramenty jako szczególne dary łaski Bożej.  

32. Wymienia przykazania kościelne i uzasadnia potrzebę przestrzegania ich w 

codziennym życiu.  

33. Wyjaśnia znaczenie modlitwy we wspólnocie Kościoła i w życiu 

chrześcijanina. 

34. Wymienia formy pomocy bliźnim w kościele lokalnym i powszechnym.  

35. Wyjaśnia znaczenie chrztu dla narodu polskiego i Europy.  

36. Wyjaśnia na podstawie życia i męczeństwa św. Stanisława, kim jest 

świadek wiary.  

 

Ocena bardzo dobra – to co na ocenę dobrą oraz uczeń: 

37.   Zna modlitwy i mały katechizm: Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Dekalog, 

Sakramenty, Modlitwa przed nauką, Przykazania kościelne, Uczynki 

miłosierne co do ciała, Uczynki miłosierne co do duszy, Cztery cnoty 

główne, Duszo Chrystusowa, Grzechy cudze, Grzechy przeciw Duchowi 

Świętemu, Grzechy wołające o pomstę do nieba, Siedem grzechów 

głównych, Anioł Pański, Koronka do Bożego Miłosierdzia, Dary Ducha 

Świętego, Warunki sakramentu pokuty i pojednania.  

38. Ukazuje na podstawie perykop biblijnych początki Kościoła jako 

wspólnoty wierzących posłanej do świata.  

39. Wskazuje na wspólnotę Kościoła jako na znak obecności Chrystusa w 

Słowie Bożym i sakramentach. 

40.  Wskazuje różne sposoby działania Ducha Świętego w Kościele, wyjaśnia, 

czym są dary i charyzmaty Ducha Świętego.  

41. Rozumie, że Kościół jest wspólnotą wierzących w drodze do Boga.  

42. Opowiada o życiu św. Wojciecha.  

43. Zna historię diecezji i parafii, podaje sposoby zaangażowania się w życie 

lokalnej wspólnoty Kościoła.  

44. Wyjaśnia, czym jest postawa apostolska.  

 

Ocena celująca – to co na ocenę bardzo dobrą oraz uczeń: 

45. Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania przedmiotem.  

46. Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach religijnych i zajmuje wysokie 

miejsca lub wyróżnienia.  

47. Biegle posługuje się zdobytą wiedzą. 
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               Wymagania edukacyjne – klasa VII 

 

 

          Ocena dopuszczająca, uczeń: 

1.  Wie, że Bóg stworzył świat.  

2. Wie, że chrześcijaństwo jest religią monoteistyczną i potrafi wymienić 

pozostałe główne religie świata.  

3. Rozumie, co to jest grzech pierworodny.  

4. Potrafi opowiadać o Kainie i Ablu, o arce Noego i wieży Babel.  

5. Potrafi z pomocą nauczyciela korzystać z Pisma Świętego.  

6.  Zna Dekalog.  

7. Wie, kiedy i gdzie urodził się Jezus.   

8. Wymienia Apostołów.  

9. Odpowiada na pytania o życie pierwszych chrześcijan.  

10. Wie, co to jest Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post, Wielkanoc. 

 

                     Ocena dostateczna – to co na ocenę dopuszczającą oraz uczeń:   

11. Definiuje w skrócie wspólnotę i rozumie pojęcie godności człowieka.  

12. Zna główne religie świata.  

13. Zna podział na Stary i Nowy Testament   

14. Zna niektóre gatunki biblijne.  

15. Opowiada o stworzeniu świata według Biblii.  

16.  Wie, co to jest grzech pierworodny.   

17. Dostrzega w Abrahamie wzór wiary i zawierzenia.  

18. Zna treść Dekalogu.  

19. Potrafi wymienić najważniejsze wydarzenia biblijne.  

20. Wie, że o Jezusie pisali historycy chrześcijańscy, rzymscy i żydowscy.  

21. Przedstawia najważniejsze cuda Jezusa.  

22. Umie przedstawić najważniejsze fakty z życia św. Piotra i św. Pawła.  

23.  Opowiada o życiu pierwszych chrześcijan.  

 

 

 

                         Ocena dobra – to co na ocenę dostateczną oraz uczeń:  

24.   Rozumie istotę godności człowieka.  

25. Wyjaśnia pojęcie wspólnoty.  

26. Definiuje główne religie świata.  

27. Zna podstawowe informacje na temat Biblii (powstanie, podział, 

natchnienie biblijne, gatunki biblijne).  

28. Umie korzystać z przypisów i sigli biblijnych.  

29. Zna dwa biblijne opisy stworzenia świata i współczesne teorie 

naukowe.  

30. Zna najważniejsze perykopy Księgi Rodzaju.  

31. Zna najważniejsze perykopy Księgi Wyjścia.  

32. Przedstawia rolę patriarchów w Bożym planie zbawienia.  
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33. Definiuje proroka i profetyzm; zna najważniejszych proroków (Izajasz, 

Jeremiasz).  

34. Zna chronologię wydarzeń biblijnych, potrafi je umieścić w historii 

powszechnej.  

35. Zna proroctwa mesjańskie.  

36. Przedstawia biblijne i pozabiblijne świadectwa historyczności Jezusa.  

37. Zna program życia chrześcijańskiego (Kazanie na Górze).  

38. Wyjaśnia sens przypowieści o królestwie Bożym i zna najważniejsze 

cuda Jezusa.  

39. Opowiada o najważniejszych faktach dotyczących narodzin Kościoła, 

pierwszych wspólnotach chrześcijan, prześladowaniach i rozwoju 

Kościoła po Edykcie mediolańskim.  

40. Rozumie sens Adwentu, Bożego Narodzenia, Wielkiego Postu  

i Wielkanocy.  

 

Ocena bardzo dobra – to co na ocenę dobrą oraz uczeń: 

41. Potrafi wyjaśnić, na czym polega godność człowieka.  

42. Definiuje wspólnotę, jej cechy i rozróżnia rodzaje wspólnot.  

43. Potrafi zdefiniować i scharakteryzować główne religie świata.  

44. Definiuje terminy: religia, monoteizm, politeizm, Objawienie Boże  

i wiara. 

45. Wyjaśnia różnice między biblijnym opisem stworzenia świata a 

teoriami naukowymi.  

46. Zna i analizuje najważniejsze perykopy Księgi Rodzaju.  

47. Zna i analizuje najważniejsze perykopy Księgi Wyjścia.  

48. Dokładnie przedstawia czasy patriarchów biblijnych, wyjaśnia rolę 

patriarchów w Bożym planie zbawienia.  

49. Definiuje pojęcie sędziego i zna najważniejsze wydarzenia w epoce 

sędziów.  

50. Wyjaśnia znaczenie powołania, sens i symbol namaszczenia na króla 

(król Dawid).  

51.  Zna istotę Ksiąg Prorockich (definicja proroka, najważniejsi prorocy, 

misja prorocka Chrystusa, profetyzm).  

52. Zna chronologię wydarzeń biblijnych, potrafi je umieścić w historii 

powszechnej.  

53. Wyjaśnia proroctwa mesjańskie.  

54. Przedstawia program życia chrześcijańskiego (Kazanie na Górze).  

55. Analizuje przypowieści o królestwie Bożym oraz perykopy o cudach 

Jezusa.  

56. Definiuje odkupienie i zbawienie; zna perykopy o zmartwychwstaniu 

Jezusa. Zna i wyjaśnia sens najważniejszych elementów roku 

liturgicznego (Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post, Wielkanoc).  

 

 

 



16 
 

Ocena celująca – to co na ocenę bardzo dobrą oraz uczeń: 

57. Biegle posługuje się zdobytą wiedzą.  

58. Uzupełnia zdobytą na lekcjach wiedzę przez lekturę literatury 

religijnej. 

59. Wykonuje dodatkowe prace (prezentacje, referaty, albumy itp.).  

60.  Zajmuje wysokie miejsca w organizowanych konkursach religijnych. 

Jest wzorem i przykładem dla innych uczniów.  

61. W życiu codziennym kieruje się dobrem własnym i drugiego 

człowieka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

  Wymagania edukacyjne – klasa VIII 

 

 

                  Ocena dopuszczająca, uczeń: 

1. Posiada uzupełniony zeszyt.  

         2.  Zna Dekalog i Modlitwę Pańską.  

              3. Wie, co to jest Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post, Wielkanoc.  

         4. Wie, co to jest wspólnota i wie, że Kościół jest wspólnotą.  

5. Wie, co to znaczy być uczniem Jezusa.  

6. Rozumie pojęcie grzechu i wie, że Sakrament Pokuty i Eucharystii są 

pomocą Jezusa w prowadzeniu moralnego życia.  

7.  Rozumie, czym jest błogosławieństwo.  

8. Wie, co to jest Sakrament Bierzmowania.  

 

                                Ocena dostateczna – to co na ocenę dopuszczającą oraz uczeń: 

9.  Zna patrona roku.  

10. Zna Dekalog i podstawowe informacje na temat Dekalogu.  

11.  Wie, dlaczego Kościół jest wspólnotą.  

12. Wie, co to jest Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post (Triduum 

Paschalne), Wielkanoc.  

13. Wie, co to jest grzech i jakie znaczenie ma Sakrament Pokuty.  

14. Rozumie, czym jest Eucharystia.  

15.  Rozumie, dlaczego Osiem Błogosławieństw jest drogą prowadzącą do 

szczęścia.  

16.  Rozumie istotę Sakramentu Bierzmowania 

 

Ocena dobra – to co na ocenę dostateczną oraz uczeń: 

17. Potrafi scharakteryzować patrona roku.  

18. Zna główne okresy roku liturgicznego.  

19. Zna Dekalog i potrafi wyjaśnić sens każdego przykazania.  

20. Potrafi wyjaśnić, co oznacza być uczniem Jezusa.  

21. Wyjaśnia, co oznacza, że Kościół jest wspólnotą.  

22. Potrafi wyjaśnić pojęcia: sumienie, grzech, wartości, łaska.  

23. Wie, kiedy człowiek traci łaskę uświęcającą i co należy zrobić, by ją 

odzyskać. 

24. Potrafi wymienić 8 Błogosławieństw.  

25. Zna Modlitwę Pańską; wskazuje sens i warunki modlitwy; dostrzega 

bogactwo Modlitwy Pańskiej.  

26. Wie, czym jest bierzmowanie i jakie łaski niesie z sobą. 

 

Ocena bardzo dobra – to co na ocenę dobrą oraz uczeń: 

27. Zna poszczególne okresy roku liturgicznego.  

28. Umie wyjaśnić, co decyduje o moralności ludzkich czynów i dlaczego 

ważna jest odpowiednia hierarchia wartości.  

29. Zna związek między życiem sakramentalnym a moralnością  
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w codziennym życiu człowieka.  

30. Zna Dekalog; potrafi wyjaśnić treść i sens każdego przykazania.  

31. Potrafi wymienić 8 Błogosławieństw oraz je dokładnie wyjaśnić.  

32. Zna Modlitwę Pańską; wskazuje sens i warunki modlitwy; tłumaczy 

bogactwo Modlitwy Pańskiej.  

33. Wyjaśnia, czym jest Sakrament Bierzmowania, jakie łaski niesie z sobą  

i jakie ma skutki. 

34.  Zna części i tajemnice różańca.  

35. Rozumie istotę powołania.  

36. Wyjaśnia rolę krzyża w życiu każdego chrześcijanina. 

 

                          Ocena celująca – to co na ocenę bardzo dobrą oraz uczeń: 

37.   Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym.  

38.  Biegle posługuje się zdobytą wiedzą.  

39. Uzupełnia zdobytą na lekcjach wiedzę przez lekturę literatury religijnej.  

40.  Zajmuje wysokie miejsca w organizowanych konkursach religijnych. 

41. Wykonuje dodatkowe prace (prezentacje, referaty, albumy itp.). 
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Wymagania edukacyjne – klasa III gimnazjum 

 

 

                               Ocena dopuszczająca, uczeń: 

1. Posiada uzupełniony zeszyt.  

2. Wie, co to jest Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post, Wielkanoc.  

3. Wie, co to jest Zesłanie Ducha Świętego, Wniebowstąpienie.  

4. Wie, dlaczego miłość w ujęciu chrześcijańskim różni się od fałszywych 

obrazów miłości.  

5. Wie, dlaczego ważna jest czystość przedmałżeńska; wie, jakie 

znaczenie ma sakrament małżeństwa i co się z nim wiąże.  

6. Rozumie, czym jest Kościół.  

7. Wie, że sakramenty są skutecznym działaniem Chrystusa w Kościele.  

8. Zna patronów Polski i zna podstawowe fakty związane z historią 

Kościoła. 
 

                               Ocena dostateczna – to co na ocenę dopuszczającą oraz uczeń: 

9. Zna patrona roku.  

10.  Rozumie istotę roku liturgicznego; potrafi wymienić najważniejsze 

święta  

i uroczystości.  

11. Rozumie, czym miłość w ujęciu chrześcijańskim różni się od 

fałszywych obrazów miłości.  

12. Zna podstawowe kwestie związane z sakramentem małżeństwa 

(czystość, nierozerwalność, prokreacja, wychowywanie dzieci, radzenie 

z problemami i cierpieniem).  

13. Zna podstawowe pojęcia związane z Kościołem.  

14. Wie, że sakramenty są skutecznym działaniem Chrystusa w Kościele. 

15. Zna patronów Polski i zna podstawowe fakty związane z historią 

Kościoła. 

 

                               Ocena dobra – to co na ocenę dostateczną oraz uczeń: 

16. Zna główne okresy roku liturgicznego oraz najważniejsze święta  

i uroczystości przewidziane w programie.  

17. Wie, czym jest i czym się charakteryzuje miłość w ujęciu 

chrześcijańskim. 

18. Wyjaśnia najważniejsze kwestie związane z sakramentem małżeństwa.  

19. Potrafi omówić podstawowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem 

rodziny chrześcijańskiej.  

20. Przedstawia najważniejsze zagadnienia związane z Kościołem.  

21. Ukazuje prawdę, że sakramenty są skutecznym działaniem Chrystusa w 

Kościele.  

22. Zna zagadnienia związane z historią Kościoła. 
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Ocena bardzo dobra – to co na ocenę dobrą oraz uczeń: 

23. Zna i omawia poszczególne okresy roku liturgicznego oraz 

najważniejsze święta i uroczystości przewidziane w programie.  

24. Wyjaśnia, czym jest i czym się charakteryzuje miłość w ujęciu 

chrześcijańskim.  

25. Potrafi omówić sakrament małżeństwa i wytłumaczyć konsekwencje 

płynące z sakramentu małżeństwa.  

26. Wyjaśnia istotę płciowości człowieka jako dar i wyzwanie.  

27. Przedstawia wszystkie elementy związane z funkcjonowaniem rodziny 

chrześcijańskiej (cele, zadania, problemy, odpowiedzialność).  

28. Wyczerpująco przedstawia zagadnienia związane z Kościołem 

(początki, cel, cechy, struktura Kościoła, formy działania  

i zaangażowania, liturgia, postawy i gesty liturgiczne).  

29. Dokładnie omawia zagadnienia związane z historią Kościoła. 

 

                               Ocena celująca – to co na ocenę bardzo dobrą oraz uczeń: 

30. Biegle posługuje się zdobytą wiedzą.  

31. Uzupełnia zdobytą na lekcjach wiedzę przez lekturę 

literatury religijnej.  

32. Zajmuje wysokie miejsca w organizowanych 

konkursach religijnych.  

33. Wykonuje dodatkowe  prace (prezentacje, referaty, 

albumy).  

 

 


