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Wewnątrzszkolne zasady oceniania z religii dla klas IV – VIII 

 

Szkoła Podstawowa nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego  

w Warszawie 

 
 

 

Podstawa prawna: 

 

 Rozporządzenie MEN z dn. 14 IV 1992 r. w sprawie warunków i sposobu 

organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. 1992 nr 36 

poz. 155 ze zm.). 

 Podstawa Programowa Konferencji Episkopatu Polski z dn. 8 III 2010 r. 

 Program Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach i Szkołach przyjętym 

podczas posiedzenia Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski 

w Białymstoku dn. 9 VI 2010 r. 

 Statut Szkoły Podstawowej 358 w Warszawie. 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie 

ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 703); 9)  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych; 

 

Najważniejsze punkty wewnątrzszkolnych zasad oceniania z religii: 

 

I. Cele. 

1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie. 

2. Wspieranie rozwoju ucznia przez diagnozowanie jego osiągnięć w odniesieniu do wymagań 

edukacyjnych przewidzianych w programie nauczania. 

3. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju intelektualnego  

i duchowego. 

4. Dostarczenie uczniom, rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji  

o szczególnych uzdolnieniach i osiągnięciach, postępach oraz trudnościach ucznia. 

5. Motywowanie uczniów do samodzielnego uczenia się, kształtowanie odpowiedzialności za 

proces uczenia się. 
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6. Poprawa efektywności procesu nauczania.  

7. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy  

dydaktyczno-wychowawczej.  

8. Zainteresowanie uczniów przesłaniem Bożym. 

9. Pomoc w otwarciu się na Boga w modlitwie i życiu codziennym. 

10. Pogłębienie przeżywania roku liturgicznego i sakramentów. 

11. Pomoc w odkrywaniu zadań w Kościele, rodzinie, grupie szkolnej. 

 

II. Zasady oceniania. 

1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców (prawnych 

opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych z katechezy, wynikających z realizowanego 

programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,  

o warunkach uzyskania oceny rocznej wyższej niż przewidywana. 

2. Praktyki religijne pozaszkolne, np. udział we Mszy św. niedzielnej i w innych nabożeństwach 

w kościele nie podlegają ocenie. 

3. Każda ocena jest jawna dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów), a także 

wystawiana według ustalonych kryteriów. 

4. Oceny bieżące wyrażone są w stopniach w skali 1-6. 

5. Do wystawienia oceny śródrocznej wymagane są minimum trzy oceny bieżące. 

6. Uczeń może być niesklasyfikowany w przypadku ponad 50% nieusprawiedliwionych 

nieobecności. 

7. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym 

wymaganiom. 

8. Prace klasowe, sprawdziany są obowiązkowe.  Nauczyciel potwierdza ten fakt wpisem do 

terminarza klasy w e- dzienniku i podaje zakres materiału obowiązujący na sprawdzianie 

pisemnym/pracy klasowej. Sprawdziany pisemne/prace klasowe powinny być ocenione i 

omówione w terminie nieprzekraczającym 10 dni roboczych od dnia ich napisania. W 

uzasadnionych przypadkach (np. zwolnienie lekarskie nauczyciela, szkolenie, wycieczka 

klasowa) termin może być przedłużony. Kartkówki (obejmujące materiał z trzech ostatnich 

lekcji) nie muszą być zapowiadane przez katechetę, a czas ich trwania nie przekracza 15 minut. 

Sprawdzone i poprawione prace nauczyciel winien udostępnić uczniom i rodzicom w ciągu 2 

tygodni..  
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9. Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia i noszenia zeszytu przedmiotowego oraz 

podręcznika, jak również do systematycznego odrabiania prac domowych. 

10. Sprawdziany są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i są obowiązkowe. Uczeń, 

który był w tym czasie nieobecny na lekcji, powinien zaliczyć sprawdzian w terminie 

późniejszym, uzgodnionym z nauczycielem, jednak nie później niż w przeciągu 7 dni po 

powrocie. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową w pierwszym terminie nauczyciel odnotowuje ten 

fakt w dzienniku elektronicznym poprzez wpis „nb” w miejscu oceny z pracy klasowej. Uczeń 

nieobecny wyłącznie w dniu przeprowadzania pracy klasowej zobowiązany jest do napisania 

jej na najbliższych konsultacjach lub na lekcji.  

11. Poprawa pracy klasowej musi nastąpić w ciągu 10 dni roboczych od omówienia 

sprawdzianu w terminie   

12. W przypadku dłuższej nieobecności w szkole (powyżej 7 dni) uczeń ma obowiązek 

uzupełnić braki programowe w ciągu 2 tygodni od powrotu do szkoły. W przypadku 

wystąpienia poważnych przyczyn losowych, które przeszkodziły w przygotowaniu się ucznia 

do lekcji, uczeń nie ponosi żadnych konsekwencji, jeżeli są one potwierdzone pisemnie lub 

ustnie przez rodzica (prawnego opiekuna) przed lekcją. 

13. Jeśli uczeń ma trudności w opanowaniu materiału, ma prawo do pomocy ze strony 

nauczyciela, np. poprzez uczestnictwo w kole religijnym lub w konsultacjach katechetycznych 

bądź korzystając z pomocy udzielonej przez innego ucznia. Warunkiem jest aktywna obecność 

na lekcjach lub usprawiedliwiona dłuższa nieobecność. 

14. Odpowiednio wcześniej przed rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady 

Pedagogicznej uczniowie i ich rodzice są informowani o przewidywanych ocenach rocznych. 

Tryb i warunki uzyskania wyższych niż przewidywane ocen rocznych określa Statut Szkoły. 

15. O śródrocznej bądź rocznej klasyfikacyjnej ocenie niedostatecznej  uczeń informowany jest 

ustnie i za pomocą dziennika elektronicznego, a jego rodzice (prawni opiekunowie) w formie 

pisemnej za pomocą dziennika elektronicznego odpowiednio wcześniej przed klasyfikacyjną 

Radą Pedagogiczną. Wychowawca informuje rodziców w czasie zebrań o wynikach bieżącego 

oceniania oraz  uzyskanych klasyfikacyjnych ocenach śródrocznych.  

16. Kryteria odpowiadające poszczególnym śródrocznym i rocznym ocenom klasyfikacyjnym 

są zgodne z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania określonymi w Statucie Szkoły. 

 

 

III. Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie. 

1. Wiadomości i umiejętności określone w programie nauczania: 

– Formy ustne: odpowiedzi ustne, opowiadania odtwórcze i twórcze, dialog. 
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– Formy pisemne: sprawdziany, testy, kartkówki, zadania domowe, ćwiczenia wykonywane na 

lekcji. 

– Poprawne stosowanie podstawowych pojęć religijnych. 

– Rozumienie znaczenia poznanych zagadnień i zastosowanie ich w praktyce. 

– Łączenie elementów wiedzy z życiem. 

2. Aktywność na lekcji: 

– Zainteresowanie tematem przeprowadzanej lekcji religii. 

– Kreatywność, inicjatywa. 

– Pilność, samodyscyplina. 

– Współpraca w zespole. 

3. Przygotowanie do lekcji religii (przynoszenie zeszytu, książki i ćwiczeń), prowadzenie 

zeszytu: 

– Staranne i estetyczne prowadzenie zeszytu przedmiotowego wg wskazań katechety. 

4. Praca domowa: 

– Stopień trudności oraz poprawność zrozumienia i wykonania zadania. 

– Samodzielność w wykonaniu zadania. 

5. Aktywność dodatkowa, pozalekcyjna: 

– Udział w konkursach religijnych (szkolnych i pozaszkolnych). 

– Za zajęcie I, II, III miejsca w konkursach religijnych na etapie szkolnym uczeń otrzymuje 

ocenę celującą. 

– Za bardzo dobre wyniki nauczania, zajęcie najwyższych miejsc lub wyróżnień  

w konkursach przedmiotowych z religii (np. konkurs biblijny) na etapie dekanalnym, 

diecezjalnym, ogólnopolskim uczeń otrzymuje ocenę celującą śródroczną lub roczną. 

– Wykonywanie pomocy dydaktycznych, realizacja projektów szkolnych. 

– Podejmowanie działań wynikających z głównego celu katechezy. 

6. Oceny bieżące stanowią o śródrocznej i rocznej ocenie ucznia.  

7. Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na: 

a) bieżące (cząstkowe) – określające poziom wiadomości ucznia obejmujące zrealizowaną 

część programu; 



5 
 

b) śródroczne i roczne – określające ogólny poziom zdobytych wiadomości i umiejętności 

ucznia, przewidzianych w programie nauczania na rok szkolny 2018/19. 

Przy klasyfikacji śródrocznej i rocznej brane będą również pod uwagę: 

• Postawa wobec przedmiotu, 

• Systematyczność i pilność, 

• Postawa okazywana na zajęciach religijnych w szkole i w miejscach świętych, np. w 

kościele, w czasie modlitwy i słuchania Słowa Bożego, a także podczas wykonywania znaków 

religijnych, 

• Uczestnictwo w różnych akcjach religijnych, konkursach, itp. 

 

IV. Sposoby dostosowywania warunków sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów  

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – specyficznymi trudnościami w uczeniu się. 

Katecheci dostosowują wymagania do indywidualnych możliwości ucznia, uwzględniając 

opinie i orzeczenia wydane przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne przy stwierdzonych 

rodzajach dysfunkcji:  

1. W przypadku dysortografii: 

– Błędy ortograficzne nie mają wpływu na ocenę pracy pisemnej. 

2.W przypadku dysgrafii:  

– Nie ocenia się estetyki pisma w zeszycie przedmiotowym oraz na testach i kartkówkach.  

– Uczeń ma prawo przeczytać nauczycielowi treść pracy pisemnej, gdy ten ma trudności z jej 

odczytaniem. 

– Uczeń z głęboką dysgrafią może zaliczyć sprawdzian w formie odpowiedzi ustnej. 

3. W przypadku dysleksji: 

– Zachęcanie uczniów do czytania krótkich tekstów.  

– Wydłużanie czasu pracy. 

– Ograniczenie ilości wykonywanych ćwiczeń podczas trwania zajęć. 

 

V Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych:  

Na ocenę celującą uczeń: 
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– Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. 

– Posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej pracy oraz wynikają  

z indywidualnych jego zainteresowań, które potrafi odpowiednio zaprezentować. 

– Rozwiązuje biegle trudne zadania w sposób oryginalny i nietypowy (posiada pełną wiedzę  

i umiejętności w stosunku do obowiązujących w programie). 

– Jest bardzo aktywny na lekcji. 

– Wykonuje zadane prace i ćwiczenia na ocenę co najmniej bardzo dobrą, przynosi niezbędne 

pomoce.  

– Prowadzi wzorowo zeszyt i ćwiczenia. 

– Osiąga sukcesy w konkursach  religijnych szkolnych i pozaszkolnych, zdobywa wyróżnienia 

lub zajmuje wysokie miejsca. 

 – Jest wzorem i przykładem dla innych uczniów. 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń: 

– Posiada pełny zakres wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania. 

– Sprawnie posługuje się nabytymi umiejętnościami, jest zawsze przygotowany i bardzo 

aktywny na lekcji. 

– Bierze chętnie udział w różnego typu akcjach religijnych na terenie szkoły i poza nią. 

– Posiada oraz starannie prowadzi zeszyt i ćwiczenia. 

– Przynosi niezbędne pomoce. 

– Angażuje się w życie religijne szkoły np.: w przygotowanie jasełek, misteriów religijnych, 

rekolekcji. 

– Bierze aktywny udział w konkursach religijnych szkolnych i pozaszkolnych. 

– Odnosi się z szacunkiem do innych. 

Na ocenę dobrą uczeń: 

– Opanował wiadomości i umiejętności, wynikające z programu nauczania w stopniu dobrym 

i potrafi je poprawnie zaprezentować. 

– Prowadzi na bieżąco zeszyt, jest zawsze przygotowany do lekcji religii. 

– Przynosi niezbędne pomoce. 

– Wykonuje systematycznie i samodzielnie zadane prace oraz wskazane ćwiczenia. 
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– Uczeń posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne ich wykorzystanie, jest 

aktywny na lekcji. 

– Demonstruje gotowość do podnoszenia jakości swojej wiedzy. 

– W swoich działaniach jest staranny oraz dobrze zorganizowany. 

– Potrafi skorzystać z podstawowych źródeł informacji. 

Na ocenę dostateczną uczeń: 

– Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne na danym etapie nauki, pozwalające na rozumienie 

podstawowych zagadnień. 

– Potrafi wyrywkowo stosować wiedzę, proste zagadnienia przedstawia przy pomocy 

nauczyciela, w zdobytych wiadomościach wykazuje pewne braki. 

– Wykonuje niesystematycznie zadane prace i sporadycznie zapomina przynieść niezbędne 

pomoce. 

– Nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem. 

– Zeszyt i ćwiczenia prowadzi w miarę starannie z pewnymi brakami treściowymi. 

Na ocenę dopuszczającą uczeń: 

– Posiada minimalną wiedzę i umiejętności przewidziane w programie nauczania. 

– Posiada znaczne braki w wiedzy oraz małe umiejętności religijne, które nie stoją  

na przeszkodzie, by na etapie dalszej nauki mogłyby być z jego strony czynione postępy. 

– Prowadzi zeszyt, w którym są duże braki. 

– Zadania wykonuje sporadycznie. 

– Rzadko włącza się w pracę grupy. 

– Proste polecenia, wymagające zastosowania podstawowych umiejętności wykonuje przy 

pomocy nauczyciela. 

Na ocenę niedostateczną uczeń: 

– Nie spełnia kryteriów wymagań na ocenę dopuszczającą, niezbędnych do opanowania 

podstawowych umiejętności według norm podstawy programowej. 

– Pracuje niesystematycznie. 

– Nie prowadzi zeszytu i ćwiczeń, nie wykonuje zadawanych prac. 

– Odmawia wszelkiej współpracy, ma lekceważący stosunek do przedmiotu. 

 



8 
 

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII KL. IV-VIII SP 

WG PODSTAWY PROGRAMOWEJ NAUCZANIA RELIGII KEP 2010 r. 

Zadania katechezy Treści – wymagania szczegółowe 

  

Wiadomości Uczeń 

Rozwijanie 

poznania wiary 

Wiara jako dar i zadanie: motywacja do 

poznawania różnych tekstów biblijnych i 

ich przesłania oraz do poznawania 

nauczania Kościoła. 

- wskazuje, dlaczego 

chrześcijanin powinien 

poznawać Objawienie Boże i 

nauczanie Kościoła. 

Podstawowe wiadomości o Piśmie Świę-

tym (wybrane nazwy ksiąg i ich autorzy, 

najprostsze zasady interpretacji). 

Słowo Boże jako odpowiedź na ludzkie 

pytania i pomoc w kształtowaniu 

ludzkiego życia. 

- odnajduje i interpretuje 

poszczególne fragmenty Pisma 

Świętego, 

- integruje wydarzenia biblijne 

z liturgią, rokiem liturgicznym 

i zwyczajami, aktualnymi 

wyzwaniami życiowymi. 

Symbole wiary. 

Przesłanie wybranych fragmentów 

biblijnych dotyczących stworzenia, 

miłosierdzia, opatrzności i miłości Boga 

Ojca (na przykładzie narodu 

wybranego), życia i dzieła Jezusa 

Chrystusa. 

Duch Święty w życiu Kościoła i 

chrześcijanina. 

- referuje wydarzenia i teksty 

biblijne odnoszące się 

podstawowych prawd wiary 

Kościoła, 

- opisuje działanie Ducha 

Świętego w Kościele i w 

świecie, 

- wskazuje na związki Biblii, 

wiary i Kościoła z życiem 

narodu. 

Wychowanie 

liturgiczne 

Symbolika liturgiczna, zwłaszcza 

Eucharystii. 

Sakramenty, ich podział i istota, biblijne 

podstawy. 

- posługuje się symbolami, 

odczytuje je i interpretuje, 

- wskazuje biblijne podstawy 

sakramentów, 
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Czynności wykonywane podczas 

sakramentów. 

Eucharystia sakramentem miłości. 

- wskazuje proste teksty 

liturgiczne odnoszące się do 

poszczególnych sakramentów, 

- wyjaśnia znaczenie 

sakramentów w życiu 

chrześcijańskim, 

- wskazuje konsekwencje 

wynikające z sakramentów, 

zwłaszcza chrztu, Eucharystii 

oraz pokuty i pojednania. 

Istota okresów liturgicznych. 

Aktualizacja zbawczych wydarzeń w 

liturgii roku kościelnego. 

- wskazuje proste teksty 

liturgiczne odnoszące się do 

roku liturgicznego, 

- wskazuje związek okresów 

liturgicznych z życiem 

chrześcijańskim, 

- wskazuje, jak może czynnie, 

świadomie włączyć się w 

liturgię roku Kościoła. 

Formacja 

moralna 

Dekalog i Błogosławieństwa wyrazem 

troski Boga o szczęście człowieka. 

Świętowanie i spędzanie wolnego czasu 

po chrześcijańsku. 

Hierarchia wartości oparta na wierze. 

Wierność Bogu. 

- wskazuje różnicę między 

dobrem i złem w 

podstawowych sytuacjach 

moralnych, 

- dostrzega konsekwencje 

dobra i zła, 

- wskazuje, jak zastosować 

wskazania prawa Bożego w 

konkretnych sytuacjach życio-

wych, 

- rozumie, co znaczy być 

odpowiedzialnym, 
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- wskazuje, jak pracować nad 

rozwojem sumienia 

chrześcijańskiego, 

- uzasadnia wartość 

sakramentu pokuty i 

pojednania. 

Wartość życia i zdrowia oraz ich 

zagrożenia. 

Trudne sytuacje życiowe: choroba, 

śmierć. 

- wskazuje chrześcijańskie 

motywy wyborów w codzien-

nym życiu, 

- przejawia refleksyjną po-

stawę wobec różnych sytuacji 

życiowych i zobowiązań mo-

ralnych. 

Przemiany okresu preadolescencji. - rozwija pozytywny stosunek 

do daru płciowości. 

Wychowanie 

do modlitwy 

Modlitwa podstawą życia 

chrześcijańskiego 

- przejawia postawę szacunku i 

zaufania Bogu, 

- wyraża słowami modlitwę 

dziękczynienia, uwielbienia, 

przeproszenia i prośby. 

Różne sposoby i rodzaje modlitwy w 

oparciu o przykłady biblijne. 

Modlitwa wspólnotowa czynnikiem 

budowy wspólnoty wiary. 

- formułuje modlitwy tekstami 

biblijnymi i własnymi 

słowami, 

- podaje przykłady ludzi 

modlitwy, 

- wskazuje na wybranym 

przykładzie wpływ modlitwy 

na życie człowieka. 

Wychowanie 

do życia 

Pojęcie wspólnoty. 

Wartości stanowiące fundament relacji 

międzyludzkich. 

- rozwija poczucie przyna-

leżności do różnych wspólnot: 

Kościoła, narodu, rodziny, 

grupy szkolnej i koleżeńskiej, 
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wspólnotowego Podstawowe wspólnoty życia – postawy, 

prawa i obowiązki członka tych 

wspólnot w wymiarze indywidualnym i 

społecznym. 

- angażuje się we własny 

rozwój emocjonalny i 

społeczny. 

Postawa odpowiedzialności za innych. 

Zadania wobec rodziny, klasy, szkoły, 

grupy rówieśniczej, narodu, Kościoła. 

Wartość szacunku dla siebie i innych 

ludzi. 

- podejmuje wysiłek 

uczestnictwa w życiu 

Kościoła, rodziny, szkoły i 

społeczeństwa, 

- reaguje na niewłaściwe 

zachowania w określonej 

grupie, 

- włącza się w akcje pomocy 

potrzebującym, 

- rozwiązuje podstawowe 

sytuacje w duchu wiary 

chrześcijańskiej. 

Wprowadzenie 

do misji 

Pojęcie apostolstwa. 

Zadania chrześcijanina w życiu społecz-

nym. 

Możliwości własnego zaangażowania się 

w misję Chrystusa. 

- wskazuje własne miejsce w 

rodzinie, szkole, Kościele i 

innych społecznościach, 

- odpowiedzialnie podejmuje 

własne zadania w najbliższym 

otoczeniu, 

- włącza się w różne formy 

apostolstwa oraz pomocy 

misjom ad gentes. 

Misja chrześcijanina w Kościele i 

świecie. 

Święci świadkami wiary. 

- wskazuje, w jaki sposób 

może naśladować postaci 

świętych, 

- wskazuje, w jaki sposób 

może dawać świadectwo wiary 

w podstawowych sytuacjach 

życia codziennego. 
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ZAMIERZONE OSIĄGNIĘCIA NA POZIOMIE KLASY IV 

Uczeń powinien znać: 

 Różnice między pojęciem Objawienia publicznego i objawień prywatnych 

 Podział Biblii na Stary i Nowy Testament i zasadę tego podziału 

 Tytuły i treść najważniejszych ksiąg Pisma Świętego 

 Pojęcie natchnienia tekstu biblijnego 

 Różnicę między postawą wiary a przesądami, zabobonami i łatwowiernością 

 Wyznanie wiary w wersji krótszej (Skład Apostolski) i dłuższej (Credo mszalne) 

 Specyfikę poszczególnych okresów w kalendarzu liturgicznym 

 Najważniejsze święta i uroczystości roku liturgicznego 

 

Uczeń powinien umieć: 

 Wyrażać swoją relację do Bogiem w kategoriach przyjaźni 

 Docenić praktykę Pierwszych Piątków miesiąca i podać jej uzasadnienie 

 Czytać Pismo Święte i wyszukiwać teksty z poszczególnych ksiąg według numeracji 

rozdziałów i wersetów 

 Wyjaśnić bosko-ludzkie autorstwo ksiąg Pisma Świętego 

 Odnieść do swojego życia przykazania Dekalogu i inne teksty z Biblii i z Nauczania 

Kościoła  

 Przyznawać się do wiary w swoim środowisku 

 Posługiwać  się słowami podstawowych modlitw w codziennym życiu, wierząc  

w pomoc Pana Boga i świętych 

 Właściwie przeżywać okres przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia (Adwent)  

i Wielkanocy (Wielki Post). 

 

ZAMIERZONE OSIĄGNIĘCIA NA POZIOMIE KLASY V  

Uczeń powinien znać: 

 Specyfikę sposobów wypowiedzi o charakterze religijnym  

 Umiejscowienie i sens biblijnego opisu stworzenia świata 

 Pojęcie grzechu pierworodnego i jego znaczenie dla dzisiejszego człowieka. 

 Pojęcie zbawienia jako wyraz Bożej wierności 

 Najważniejsze epizody z historii biblijnej, Starego i Nowego Testamentu 

 Podstawowe informacje geograficzne i historyczne związane z Ziemią Świętą 

 Najważniejsze chrześcijańskie i pozachrześcijańskie źródła mówiące o Jezusie 

Chrystusie 

 Podstawowe modlitwy wg formuły zawartej w zeszycie, 

 Wybrane perykopy biblijne, słowa Jezusa, pieśni liturgiczne, podstawowe modlitwy na 

podstawie formuły w zeszycie i krótkie formuły wiary pomagające w interioryzacji 

niniejszych treści nauczania katechetycznego. 

 

Uczeń powinien umieć: 

 Uważnie słuchać słów Pisma Świętego 

 Prawidłowo interpretować biblijne opisy stworzenia świata i człowieka 

 Patrzeć na świat jako na Boże dzieło 
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 Podejmować w duchu chrześcijańskim refleksję nad problemem zła i cierpienia  

w świecie 

 Wskazać główne etapy historii zbawienia 

 Prawidłowo odczytywać dzieła sztuki sakralnej 

 Wyjaśnić wyjątkowość postaci Jezusa na tle Starego Testamentu i religii świata 

 Prowadzić życie zgodnie z Ewangelią, 

 Uczestniczyć w przeznaczonych dla dzieci sakramentach. 

 

ZAMIERZONE OSIĄGNIĘCIA NA POZIOMIE KLASY VI 

Uczeń powinien znać: 

 Pojęcia wyrażające podstawową strukturę Kościoła (papież, biskupi, episkopat, 

diecezja, parafia) 

 Życie i działalność św. Piotra i św. Pawła 

 Bosko-ludzkie pochodzenie Kościoła 

 Siedem sakramentów (Chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta i pojednanie, 

namaszczenie chorych, małżeństwo, kapłaństwo) wraz z podziałem na sakramenty 

wtajemniczenia, uzdrowienia, służby komunii. 

 Istotę oraz warunki i skutki przystąpienia do poszczególnych sakramentów 

 

Uczeń powinien umieć: 

 Docenić wartość wspólnoty w życiu człowieka 

 Uzasadnić konieczność Kościoła w zbawieniu ludzi i wspólnotowy wymiar wiary 

chrześcijańskiej 

 Podjąć odpowiedzialność za własne uczestnictwo w życiu sakramentalnym Kościoła 

(Msza Święta,  spowiedź) 

 Stawiać pytania dotyczące zjawisk zachodzących w jego najbliższym otoczeniu  

i w społeczności świeckiej i kościelnej 

 Rozpoznawać swoje obowiązki wobec najbliższego otoczenia, rodziny i szkoły  

 Wyrażać opinie i wartościować zjawiska społeczno-religijne na poziomie społeczności 

szkolnej i społeczności lokalnej 

 Wypowiadać się w mowie i w piśmie na tematy poruszane na zajęciach, związane  

z poznawanymi tekstami biblijnym i innymi tekstami o charakterze religijnym  

 Współpracować z nauczycielami religii, rodzicami, duszpasterzami w przygotowaniu 

celebracji eucharystycznej z okazji zakończenia roku szkolnego i innych ważnych 

uroczystości 

 Dawać świadectwo o Panu Jezusie, kierując się w swoim życiu Dekalogiem  

i zasadami Ewangelii. 
 

 
ZAMIERZONE OSIĄGNIĘCIA NA POZIOMIE KLASY VII 

Uczeń powinien znać: 

 Drogę budowania więzi z Bogiem 

 Obrazy przyjaźni w Biblii 

 Zagrożenia duchowe w wirtualnej rzeczywistości 

 Gatunki literackie w Biblii 
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 Grzechy przeciw wierze 

 Elementy liturgii we wspólnocie domu rodzinnego  

 Podstawowe elementy historii Kościoła w Polsce 

 Zagrożenia wynikające z nałogów  

 

 

Uczeń powinien umieć: 

 Budować swoja więź z Bogiem 

 Czerpać inspirację do przeżywania swojego życia jak ludzie wiary w Biblii 

 Rozpoznawać zagrożenia duchowe w cyberprzestrzeni 

 Rozpoznawać rodzaje gatunków w Biblii 

 Wprowadzać ducha modlitwy i chrześcijańskich zachowań pośród swoich bliskich 

 Unikać nałogów wyniszczających ducha i ciało 

 

 

ZAMIERZONE OSIĄGNIĘCIA NA POZIOMIE KLASY VIII 

Uczeń powinien znać: 

 Chrześcijański system wartości 

 Przykazania dekalogu oraz konsekwencje wykroczeń przeciw nim 

 Życie, nauczanie i zbawczy charakter dzieła Jezusa Chrystusa. 

 Pojęcia: parafia, sanktuarium, diecezja, seminarium, wspólnota 

 Różne formy liturgii Kościoła 

 Etapy rozwoju chrześcijaństwa w Europie 

 Pojęcia: wychowanie, samowychowanie, prawo naturalne, normy moralne 

Uczeń powinien umieć: 

 Wybierać wartości prowadzące do zbawienia 

 Wyjaśnić słuszność dekalogu  

 W oparciu o źródła uzasadnić historyczność Jezusa Chrystusa 

 Rozróżniać czym jest wspólnota, parafia i diecezja 

 Wymienić i nazwać poszczególne elementy liturgii Kościoła 

 Opowiadać o wpływie chrześcijaństwa na rozwój Europy 

 Samodzielnie wybierać wartości które wpływają na jego rozwój  

 

 


