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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII  
 

KLASA 5 
Ocenianie jest źródłem informacji o osiągnięciach i motywacji ucznia do 
postępów  
w nauce. Jeśli uczeń rozumie i współuczestniczy w ewaluacji swych postępów, 
wówczas wartościowanie jego osiągnięć posiada również wielką wartość 
wychowawczą. Oceniając uczniów, odnosimy się przede wszystkim do 
osiągnięć przedstawionych w podstawie programowej z religii.  
Nauczyciel ustala, co uczeń wie, potrafi, jakie jeszcze wymagania powinien 
spełnić, w czym może jeszcze mu pomóc. Celowość informacji zakłada 
wartościowanie aktualnego poziomu edukacyjnego ucznia oraz zmotywowanie 
jego potrzeby zdobywania wiadomości, postaw i umiejętności.  
 
 Przedmiotowy System Oceniania z katechezy jest zgodny z Rozporządzeniem 
MEN  oraz ze Statutem Szkoły i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania 
Szkoły Podstawowej Nr 1 im Bolesława Prusa w Górze.  
I. Cele Przedmiotowego Systemu Oceniania.  
II. Zasady Przedmiotowego Systemu Oceniania.  
III. Obszary podlegające ocenie na katechezie.  
IV. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów.  
V. Kryteria oceniania.  
 

 

I. Cele PSO  
 
1. Poinformować ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w 
tym zakresie.  
2. Kształtowanie motywacji do uczenia się oraz wspieranie aktywności 
edukacyjnej ucznia.  
3. Pomoc w samodzielnym planowaniu swego rozwoju intelektualnego i 
duchowego.  
4. Dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o 
postępach, trudnościach, specjalnych uzdolnieniach ucznia.  
5. Wychowanie do odpowiedzialności ucznia, co w konsekwencji ma prowadzić 
do samokontroli, samooceny i samokształcenia.  
6. Budzenie zainteresowania przesłaniem Bożym.  



7. Uzdolnienie do odczytania w nauczaniu biblijnym wezwania Bożego dla 
swego życia.  
8. Pogłębione przeżywanie roku liturgicznego i sakramentów. 
9. Kształtowanie sumienia.  
10. Gotowość otwarcia się na Boga w modlitwie.  
11. Poczucie przynależności, posiadanie własnego miejsca i odczytywanie 
własnych zdań w społeczności Kościoła, narodzie, rodzinie, grupie szkolnej i 
koleżeńskiej.  
12. Świadectwo życia.  
II. Zasady PSO  
1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców 
(opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych z katechezy wynikających z 
realizowanego programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć 
edukacyjnych uczniów.  
 
2. Uczeń jest zobowiązany do noszenia zeszytu i katechizmu oraz do 
systematycznego odrabiania zadań domowych.  
 
3. Prace klasowe są jeden raz w semestrze oraz dwa razy w semestrze i 
zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. Prace są obowiązkowe, jeśli 
uczeń w tym czasie był nieobecny na lekcji pisze w późniejszym terminie, 
uzgodnionym z nauczycielem (w terminie do dwóch tygodni).  
 
4. Nie ocenia się ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej lub po 
dłuższej nieobecności w szkole.  
 
5. Jeśli uczeń ma trudności w opanowaniu materiału, ma prawo do pomocy ze 
strony nauczyciela lub innego ucznia. Warunkiem jest aktywna obecność na 
lekcjach lub usprawiedliwiona dłuższa nieobecność.  
 
6. Każda ocena jest jawna i wystawiana według ustalonych kryteriów.  
 
7. W ocenach cząstkowych dopuszcza się stawianie plusów (+) i minusów (-), 
dopuszcza się za krótkie wypowiedzi ucznia lub jego aktywność zamiast oceny 
używanie pomocniczo znaków (+) i (-) oraz zamienianie ich na oceny ( trzy 
znaki równają się ocenie).  
 



8. Brak pracy domowej, zeszytu odnotowuje się znakiem minus (-). Trzy minusy 
równają się ocenie niedostatecznej, bez możliwości poprawy.  
 
9. Każda zadana praca powinna być przez nauczyciela sprawdzona, choć nie 
musi być oceniona.  
10. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie się do lekcji w 
liczbie określonej w Przedmiotowym Systemie Oceniania, lecz nie częściej niż 
dwa razyw semestrze. 
 
11. Najważniejsze oceny to noty z prac pisemnych, odpowiedzi ustnych oraz 
zeszytu.  
12. Informację o osiągnięciach uczniów nauczyciel przekazuje na lekcjach 
religii podczas omawiania prac klasowych, kartkówek. Informacja ta służyć ma 
ukierunkowaniu pracy ucznia i jego motywowaniu do dalszej pracy.  
 
13. O ocenie niedostatecznej semestralnej czy rocznej uczeń informowany jest 
ustnie, a jego rodzice (opiekunowie) w formie pisemnej na miesiąc przed Radą 
Pedagogiczną klasyfikacyjną. Za pisemne poinformowanie rodzica (opiekuna) 
odpowiada wychowawca.  
 
14. Na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej 
uczniowie są informowani o przewidywanych ocenach rocznych i 
semestralnych.  
 
15. Kryteria odpowiadające poszczególnym semestralnym i rocznym stopniom 
szkolnym zgodne są z WSO.  
 
III. Obszary podlegające ocenie na katechezie:  
1. Prace pisemne: 

a.  kartkówka dotycząca materiału z trzech ostatnich tematów realizowanych 
na maksymalnie pięciu ostatnich lekcjach (pisemne sprawdzenie wiedzy 
i umiejętności z trzech ostatnich lekcji) trwająca do piętnastu minut. Nie 
musi być ona zapowiadana, 

b. praca klasowa obejmująca większą partię materiału określoną przez 
nauczyciela z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Termin 
powinien być odnotowany w dzienniku lekcyjnym; 

2. Wypowiedzi ustne.  



3. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego.  
4. Aktywność ucznia na lekcji.  
5. Prace domowe.  
6. Prace dodatkowe  
7. Znajomość podstawowych wiadomości katechizmowych.  
8. Rozwijanie postaw religijnej (udział w jasełkach, konkursach religijnych, 
przedstawieniach, przygotowanie adoracji, nabożeństw).  
 

IV. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów.  
1. Prace pisemne (prace klasowe, kartkówki) oceniane są według skali 
punktowej określonej przez nauczyciela i przeliczane są skalą procentową 
odpowiadającą skali ocen:  

2. Ustala się progi procentowe ocen przy ocenianiu prac pisemnych: 
1. 100% - 91% - stopień  bardzo dobry; 
2. 90% - 75% - stopień dobry; 
3. 74% - 50% - stopień dostateczny; 
4. 49% - 30% -  stopień dopuszczający; 
5. 29% - 0% - stopień niedostateczny.      

 
2. Zeszyt przedmiotowy oceniany jest pod względem poprawności 
merytorycznej wykonywanych zadań i ćwiczeń, staranności i systematyczności 
prowadzenia przynajmniej raz w semestrze. 
 

V. Kryteria oceniania 

w zakresie 5 klasy szkoły podstawowej 

opracowane na podstawie materiałów katechetycznych 

„Obdarowani przez Boga” z serii „Drogi Przymierza 

 

Rozdział I 
KOMU WIERZĘ I UFAM? 

 
            Ocena   

dopuszczająca 
Ocena 

dostateczna 
Ocena 
dobra 

Ocena 
bardzo dobra 



Uczeń: 
-  wyjaśnia, że                  
w przyjmowaniu 
prawd pomaga 
człowiekowi rozum; 
- charakteryzuje 
działania Boga, który 
jest Osobą; 
- mówi z pamięci 
słowa Modlitwy 
Pańskiej; 
- wymienia, co pomaga 
człowiekowi                        
w znajdowaniu 
odpowiedzi na ważne 
życiowe pytania. 
 
 

Uczeń: 
- wie, że poznawanie 
świata wymaga od 
ludzi wiary, którą 
opieramy na 
autorytecie 
osób przekazujących 
wiedzę o świecie; 
- wyjaśnia, dlaczego 
Boga nazywany 
Osobą; 
- wyjaśnia, na czym 
powinna polegać 
relacja między Bogiem 
i człowiekiem; 
- wyjaśnia pojęcia: 
„wiara” i „rozum”. 
 
 
 
 
 
 

Uczeń: 
- rozróżnia wiarę 
naturalną                               
i nadprzyrodzoną; 
- wyjaśnia, że wiara 
naturalna                               
i nadprzyrodzona 
opierają się na 
autorytecie osoby; 
- wymienia, w czym 
objawia się troska 
Boga Ojca                           
o człowieka; 
- wyjaśnia, że wiara 
nadprzyrodzona 
pomaga w zrozumieniu 
życiowych spraw. 
 

Uczeń: 
- wyjaśnia do czego 
zachęca zachowanie 
matki i synów                       
z biblijnego 
opowiadania z Księgi 
Machabejskiej; 
- wyjaśnia w jaki 
sposób człowiek może 
odkrywać Boga, który 
jest Osobą; 
- na podstawie analizy 
Mt 6, 25-33 ukazuje, że 
Bóg troszczy się               
o ludzi, ale wymaga od 
nich postawy zaufania  
i wiary; 
- wyjaśnia dlaczego           
w życiu człowieka 
ważna jest wiedza,              
w tym także wiedza 
religijna. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozdział II 
CO TO ZNACZY, ŻE PAN BÓG MNIE KOCHA? 

 
            Ocena   

dopuszczająca 
Ocena 

dostateczna 
Ocena 
dobra 

Ocena 
bardzo dobra 

Uczeń: 
- wymienia motywy, 
jakimi kierują się 
ludzie podejmujący 
działania z miłości                
i troski o innych; 
- wie, że wierzący      
w Boga przyjmują, że 
to Pan Bóg dał światu 
początek; 
- wskazuje istotę 
człowieczeństwa tj. 
godność różniącą 
człowieka od innych 
istot żyjących; 
- wymienia grzechy 

Uczeń: 
- wymienia przykłady 
działania Boga wobec 
człowieka świadczące 
o Jego miłości; 
- wyjaśnia, kim są 
aniołowie; 
- wymienia przejawy 
okazywania szacunku 
człowiekowi ze 
względu na jego 
godność; 
- wymienia skutki 
grzechu 
pierworodnego; 
- wie co oznacza słowo 

Uczeń: 
- wyjaśnia, że miłość, 
którą ludzie sobie 
okazują, może mieć 
źródło w Bogu; 
- wyjaśnia, co to 
znaczy, że Bóg jest 
stworzycielem świata; 
- wymienia prawdy o 
człowieku zawarte w 
Księdze Rodzaju; 
- interpretuje biblijne 
opowiadanie o grzechu 
pierwszych ludzi; 
- wymienia przykłady, 
w jaki sposób Bóg 

Uczeń: 
- wyjaśnia, w jaki 
sposób człowiek 
odpowiedział na 
okazaną mu przez 
Boga miłość; 
- określa cel biblijnego 
opowiadania                     
o stworzeniu świata; 
- samodzielnie 
analizuje tekst biblijny 
Rdz 1, 26-28; 
- wyjaśnia istnienie zła 
w świecie; 
- interpretuje treść 
protoewangelii. 



główne; 
- wie, że Bóg nie 
odwraca się od 
człowieka pomimo 
jego grzechu. 

„protoewangelia”. 
 

wspomaga człowieka 
w walce ze złem. 
 

 

 

Rozdział III 
DLACZEGO WIERZĘ I UFAM PANU BOGU? 

 
            Ocena   

dopuszczająca 
Ocena 

dostateczna 
Ocena 
dobra 

Ocena 
bardzo dobra 

Uczeń: 
- opowiada historię 
Noego; 
- opowiada historię 
Abrahama; 
- charakteryzuje postać 
Jakuba; 
- wymienia wydarzenia 
z historii Józefa, które 
wskazują na Bożą 
Opatrzność 
nad światem; 
- wymienia wydarzenia 
z życia Mojżesza, które 
ilustrują Bożą miłość 
do ludzi; 
– wyjaśnia pojęcia: 
Stare Przymierze – 
Nowe Przymierze; 
- wyjaśnia termin 
„pascha”. 

Uczeń: 
- wyjaśnia przyczyny   
i sens biblijnego 
potopu; 
- wyjaśnia, dlaczego 
Abrahama nazywamy 
ojcem wiary; 
- wie, że autor 
natchniony                         
w biblijnym 
opowiadaniu o Jakubie 
ukazuje Pana Boga, 
który wypełnia 
obietnice dane 
Abrahamowi; 
- wymienia, jakie 
prawdy o Bogu 
ukazane są w noweli            
o Józefie Egipskim; 
- wymienia, jakie 
prawdy o Bogu 
ukazane są w biblijnym 
opowiadaniu 
o Mojżeszu; 
- ogólnie opisuje 
obchody Święta 
Paschy. 
 
 

Uczeń: 
- wyjaśnia, że w 
sakramencie chrztu 
świętego Bóg zawarł             
z człowiekiem 
przymierze; 
- wyjaśnia znaczenie 
obietnic danych przez 
Boga Abrahamowi; 
- wyjaśnia znaczenie 
obrazów (drabina, 
aniołowie) 
występujących                    
w opowiadaniu 
o Jakubie; 
- wyjaśnia, czemu 
służyły opisane                    
w Ewangelii słowa                
i czyny Jezusa, których 
ludzie nie rozumieli; 
- ukazuje związek 
między barankiem 
paschalnym                   
a Barankiem – Jezusem 
Chrystusem; 
- wyjaśnia związek 
paschy Izraelitów                
z paschą Jezusa. 

Uczeń: 
- uzasadnia, że 
wyrazem uczestnictwa 
w przymierzu                        
z Bogiem jest 
wyrzeczenie się zła 
i wyznanie wiary; 
- wyjaśnia, że przez 
chrzest święty 
uczestniczymy                   
w obietnicach Boga 
danych Abrahamowi; 
- wyjaśnia, w jaki 
sposób Bóg w Jezusie 
Chrystusie wypełnia 
obietnice zbawienia; 
- wyjaśnia, czego 
wymagają 
niezrozumiałe przez 
ludzi działania Boga; 
- wyjaśnia, że chrzest 
jest uczestnictwem 
człowieka                          
w Przymierzu                      
z Bogiem; 
- wyjaśnia związek 
sakramentów z paschą 
Jezusa. 

 

Rozdział IV 
JAK OKAŻĘ PANU BOGU, ŻE GO KOCHAM? 

 
            Ocena   

dopuszczająca 
Ocena 

dostateczna 
Ocena 
dobra 

Ocena 
bardzo dobra 

Uczeń: 
- wymienia, które            
z przykazań Dekalogu 
odnoszą się do relacji 
człowieka z Bogiem,          
a które regulują zasady 
życia z ludźmi; 

Uczeń: 
- wie, że zasady 
obowiązujące w życiu 
społecznym nie 
ograniczają człowieka, 
lecz służą jego dobru; 
- ukazuje, jak można 

Uczeń: 
- uzasadnia, że 
Dekalog jest wyrazem 
miłości Boga                    
o człowieka; 
- wie w jaki sposób 
może kształtować 

Uczeń: 
- uzasadnia dlaczego 
ważne jest 
przypominanie 
sobie treści Dekalogu; 
- wskazuje, jak 
rozwijać postawę 



- wyjaśnia, czym jest 
sumienie; 
- wyjaśnić, na czym 
polega świętość; 
- wyjaśnia znaczenie 
adwentu. 
 

odnieść prawdę o 
niewierności Izraelitów 
i Bożym przebaczeniu 
do życia 
współczesnych ludzi; 
- podaje przykłady jak 
może wypełnić                   
w swoim życiu 
Jezusowe 
przykazanie miłości; 
- charakteryzuje znaki  
i symbole adwentowe. 

swoje sumienie; 
- scharakteryzuje,               
w jaki sposób święci 
dochowywali 
wierności Bogu; 
-wyjaśnia pojęcie 
paruzji. 
 
 

wierności złożonym 
obietnicom, czerpiąc 
wzór z wierności Boga; 
- uzasadnia, że na 
chrzcie świętym 
zostaliśmy wezwani do 
życia w świętości; 
- uzasadnia, że Pan 
Bóg wypełnia obietnicę 
zawarcia Nowego 
Przymierza. 

 

Rozdział V 
DLACZEGO PAN BÓG POSYŁA SWOJEGO SYNA? 

 
            Ocena   

dopuszczająca 
Ocena 

dostateczna 
Ocena 
dobra 

Ocena 
bardzo dobra 

Uczeń: 
- wie dlaczego ludzie 
dzisiaj pielgrzymują do 
Ziemi Świętej; 
- definiuje pojęcie 
„nawrócenia”; 
- kojarzy nazwę 
„Nazaret”; 
- wymienia 
miejscowości, której 
mają znaczenie dla 
naszej wiary; 
- wie, że oprócz 
Ewangelii, które 
nazywamy 
chrześcijańskimi 
świadectwami 
o Jezusie, istnieją 
dokumenty 
niechrześcijańskie; 
- wie, że ofiarowanie 
Jezusa w świątyni                               
i składana ofiara były 
wyrazem wypełnienia 
religijnych 
obowiązków Jego 
rodziców wobec Boga; 
- wie, że działania 
Jezusa są wyrazem 
posłuszeństwa Bogu 
Ojcu; 
- wymienia znaki 
potwierdzające 
mesjańską godność 
Jezusa ukazane 
podczas chrztu            

Uczeń: 
- wymienia imiona 
proroków 
zapowiadających 
przyjście Mesjasza; 
- charakteryzuje misję 
Jana Chrzciciela; 
- wie jaka myśl łączy 
teksty Mt 1, 18-24                
i Łk 1, 26-38; 
- opowiada wydarzenie 
Nawiedzenia;  
- wymienia (trzy) 
pozachrześcijańskie 
świadectwa o Jezusie; 
- opowiada biblijne 
wydarzenie 
ofiarowania Pana 
Jezusa w świątyni; 
- wyjaśnia, że Jezus, 
nazywając Boga 
swoim Ojcem, 
potwierdza swe 
mesjańskie 
posłannictwo; 
- wyjaśnia, dlaczego 
głos Boga Ojca jest 
najważniejszym 
świadectwem 
o Jezusie Mesjaszu. 

Uczeń: 
- analizuje Mt 1, 18-24; 
- wie, że wiarę                   
w Jezusa Mesjasza 
wyznajemy podczas 
świątecznej Mszy 
Świętej, a także 
czyniąc znak krzyża 
wodą święconą; 
- wyjaśnia, na czym 
polega rola Maryi                 
w historii zbawienia; 
- wyjaśnia związek 
pomiędzy 
Nawiedzeniem a misją 
Kościoła; 
- wyjaśnia różnice 
zachodzące między 
mówieniem o Jezusie 
w Ewangeliach 
i w pismach 
pozachrześcijańskich; 
- uzasadnia potrzebę 
składania świadectwa 
wiary w Jezusa – 
Mesjasza; 
- wyjaśnia, co znaczy 
fraza „być w sprawach 
Ojca”; 
- wyjaśnia znaczenie 
chrztu w Jordanie dla 
realizacji mesjańskiego 
posłannictwa 
Jezusa. 
 
 

Uczeń: 
- wyjaśnia związek 
obietnic mesjańskich 
Starego Testamentu          
z sakramentami 
Kościoła; 
- wyjaśnia, że 
nawrócenie jest 
warunkiem 
koniecznym przyjęcia 
Mesjasza; 
- opowiada o życiu 
codziennym                       
w Palestynie za czasów 
Jezusa; 
- podaje przykłady            
w jaki sposób my 
dzisiaj możemy pomóc 
światu rozpoznać 
w Jezusie Mesjasza; 
- wyjaśnia, dlaczego 
ważna jest znajomość 
źródeł mówiących        
o Jezusie; 
- wymienia 
współczesne sposoby 
składania świadectwa 
wiary w rodzinie; 
- wyjaśnia, dlaczego 
wierzący ma okazywać 
Panu Bogu 
posłuszeństwo; 
- uzasadnia, że 
przyjęcie świadectwa 
Boga Ojca o Jezusie – 
Mesjaszu wymaga 



w Jordanie. wiary. 
 

Rozdział VI 
JAK PRZYJMOWAĆ PANA JEZUSA? 

 
            Ocena   

dopuszczająca 
Ocena 

dostateczna 
Ocena 
dobra 

Ocena 
bardzo dobra 

Uczeń: 
- wie, że Jezus                    
w przypowieściach 
przekazuje prawdę 
o związkach człowieka 
z Bogiem; 
- wie, że Pan Jezus nie 
ocenia, czy bogactwo 
jest dobre, czy złe; 
- charakteryzuje 
postawę ludzi 
ufających Bogu; 
- wie, że                                  
z podporządkowania 
się ludziom może 
wynikać zarówno 
dobro, jak i zło; 
- wie, że korzystając           
z sakramentów 
Kościoła, otrzymujemy 
Bożą pomoc do życia 
sprawiedliwością; 
- wie, że otrzymując               
w sakramencie pokuty 
Boże miłosierdzie, 
zostajemy umocnieni           
i wezwani do pełnienia 
czynów miłosierdzia; 
- wie, że czyny ludzkie 
są poprzedzone 
dobrymi lub 
złymi intencjami; 
- wie, ze ludzie pragną 
pokoju, bo on daje 
szczęście; 
- wie, że                              
w przyznawaniu się do 
Jezusa Chrystusa Pan 
Bóg nie zostawia nas 
własnym siłom; 
- wyjaśnia, że                      
w Modlitwie Pańskiej 
Pan Jezus odsłania 
tajemnicę Boga. 

Uczeń: 
- definiuje pojęcie 
„królestwa Bożego”; 
- charakteryzuje 
ubogiego                              
w rozumieniu Pana 
Jezusa; 
- wyjaśnia, dlaczego 
człowiek jest wezwany 
do współpracy                     
z Bogiem w walce ze 
złem; 
- wyjaśnia, na czym 
polega pokora; 
- wyjaśnia, znaczenie 
sprawiedliwości                  
w życiu ludzi; 
- charakteryzuje 
postawę miłosierdzia 
chrześcijańskiego; 
- charakteryzuje 
postawę prawości 
chrześcijańskiej; 
- wie, czym jest 
„zaczyn – zakwas”; 
- uzasadnia, dlaczego 
królestwo Boże 
powinno być 
najwyższą wartością 
w życiu człowieka; 
- wyjaśnia, co znaczy 
prośba: „przyjdź 
królestwo Twoje”. 
 

Uczeń: 
- uzasadnia aktualność 
królestwa Bożego; 
- wyjaśnia, dlaczego 
ubóstwo jest zasadą 
królestwa Bożego; 
- wyjaśnia, dlaczego 
tych, którzy się smucą, 
Pan Jezus nazywa 
błogosławionymi; 
- wyjaśnia znaczenie 
pojęcie „cichy”                  
w królestwie Bożym; 
- wyjaśnia pojęcie 
„sprawiedliwości”              
w królestwie Bożym; 
- wyjaśnia, dlaczego 
ludzi miłosiernych Pan 
Jezus nazywa 
błogosławionymi; 
- wyjaśnia, dlaczego 
ludzi prawych Pan 
Jezus nazywa 
błogosławionymi; 
- wyjaśnia, dlaczego 
wprowadzających 
pokój Pan Jezus 
nazwał synami 
Bożymi; 
- uzasadnia, dlaczego 
odkryciu wartości 
królestwa Bożego 
towarzyszy radość; 
- wyjaśnia, co to 
znaczy, że 
błogosławieństwa są 
prawem królestwa 
Bożego. 
 
 

Uczeń: 
- wyjaśnia przypowieść 
o ziarnie; 
- interpretuje 
przypowieść  
o bogatym człowieku 
(Łk 12, 16-21); 
- uzasadnia, dlaczego 
możliwe jest ostateczne 
zwycięstwo dobra; 
- interpretuje 
przypowieść                         
o chwaście  
(Mt 13, 24-30); 
- interpretuje 
przypowieść                             
o zasiewie  
(Mk 4, 26-29); 
- interpretuje 
przypowieść o ziarnie 
gorczycy  
(Mk 4, 30-32); 
- opowiada 
przypowieść                         
o miłosiernym 
Samarytaninie  
(Łk 10, 30-37); 
- interpretuje 
przypowieść o świetle 
(Mk 4, 4, 21-25); 
- interpretuje 
przypowieść  
o zaczynie  
(Mt 13, 33-35); 
- interpretuje 
przypowieść o skarbie  
i perle (Mt 13, 44-46); 
– scharakteryzuje 
królestwo Boże na 
podstawie 
przypowieści. 
 
 

 

Rozdział VII 



CO ZNACZY WIERZYĆ I UFAĆ PANU JEZUSOWI? 
 

            Ocena   
dopuszczająca 

Ocena 
dostateczna 

Ocena 
dobra 

Ocena 
bardzo dobra 

Uczeń: 
- wyjaśnia, że Bóg 
działa poprzez słowa             
i czyny Jezusa; 
- interpretuje religijne 
pojęcie głodu; 
- uzasadnia, że mocna 
wiara jest ratunkiem 
przed utratą życia 
wiecznego; 
- wie, że trzeba modlić 
się o zbawienie dla 
siebie i dla zmarłych; 
- wyjaśnia, że przez 
mękę, śmierć                        
i zmartwychwstanie 
Jezusa Pan Bóg 
zawarł z ludźmi Nowe 
Przymierze; 
- wyjaśnia, że podczas 
Mszy Świętej Jezus 
uobecnia swoją mękę, 
śmierć 
i zmartwychwstanie. 
 
 

Uczeń: 
- wyjaśnia, znaczenie 
słowa „amen” 
wypowiadanego po 
otrzymaniu 
rozgrzeszenia; 
- uzasadnia, że tylko 
Pan Jezus może 
zaspokoić ludzkie 
pragnienie życia 
wiecznego; 
- wyjaśnia, że Pan 
Jezus pomaga ludziom 
interpretować 
wydarzenia 
codziennego życia             
w wymiarze 
religijnym; 
- wyjaśnia, że 
wskrzeszenia, których 
dokonał Jezus, budzą 
nadzieję życia 
wiecznego; 
- wie, że nasze 
przyjęcie tajemnicy 
zbawienia podarowane 
nam w sakramentach 
chrztu i Eucharystii 
potwierdzamy 
wyznaniem wiary; 
- wie, co to znaczy 
„dzielić się wiarą”. 

Uczeń: 
- uzasadnia, że wiara 
jest warunkiem 
uzyskania 
odpuszczenia 
grzechów; 
- podaje przykłady              
w jaki sposób możemy 
włączać się w działania 
na rzecz 
potrzebujących; 
- uzasadnia, że 
przyjmując sakramenty 
Kościoła, wyznajemy 
wiarę 
w zmartwychwstanie; 
- wyjaśnia, że w 
sakramentach Kościoła 
Pan Jezus umacnia 
wiarę w życie wieczne; 
- wyjaśnia znaczenie 
znaków wody i chleba 
w sakramentach 
inicjacji; 
- uzasadnia, dlaczego 
Kościół w niedzielę 
gromadzi się na 
Eucharystii. 
 

Uczeń: 
- analizuje teksty  
Łk 5, 17-26, 
J 10, 37-38, Mt 8, 23-
27 i Mt 9, 18-25; 
- uzasadnia, że Pan 
Jezus nieustannie 
troszczy się  
o zaspokojenie głodu 
życia wiecznego; 
- wyjaśnia znaczenie 
znaków 
towarzyszących 
śmierci                                    
i zmartwychwstaniu 
Pan Jezusa; 
- interpretuje aklamację 
po przeistoczeniu. 
 
 
 
 
 

 

Rozdział VIII 
DLACZEGO PAN JEZUS POSYŁA DUCHA ŚWIĘTEGO? 

 
            Ocena   

dopuszczająca 
Ocena 

dostateczna 
Ocena 
dobra 

Ocena 
bardzo dobra 

Uczeń: 
- wie, kiedy 
obchodzimy 
Uroczystość 
Wniebowstąpienia 
Pańskiego; 
- wymienia, kiedy 
obchodzimy 
Uroczystość Zesłania 
Ducha Świętego; 
- potrafi po znakach 
odróżnić różne 

Uczeń: 
- wyjaśnia znaczenie 
wyrażenia: „zasiadł po 
prawicy Boga”; 
- wyjaśnia, dlaczego 
Uroczystość Zesłania 
Ducha Świętego jest 
nazywana 
Pięćdziesiątnicą; 
- charakteryzuje 
wspólnotę pierwotnego 
Kościoła; 

Uczeń: 
- wyjaśnia, dlaczego 
przeniesiono 
Uroczystość 
Wniebowstąpienia 
Pańskiego z czwartku 
VI Tygodnia 
Wielkanocnego na VII 
Niedzielę 
Wielkanocną; 
- uzasadnia, że 
Jezusowa obietnica                              

Uczeń: 
- wyjaśnia, jakie 
znaczenie dla 
wierzących mają 
doroczne obchody 
Uroczystości 
Wniebowstąpienia 
Pańskiego; 
- wyjaśnić związek 
tajemnicy Zesłania 
Ducha Świętego  
z faktem 



wspólnoty 
społeczności ludzkie; 
- wyjaśnia pojęcie 
„paruzji”; 
- wie, ze w bieżącym 
roku szkolnym celem 
lekcji było głębsze 
poznanie tajemnicy 
Trójcy Świętej. 

- wyjaśnia, na czym 
polega chrześcijańskie 
rozumienie końca 
świata; 
- wie, że wiedza                
o Panu Bogu nie tylko 
zaspokaja naszą 
ciekawość, ale służy 
dojrzewaniu wiary. 

z Wieczernika została 
spełniona w dzień 
Pięćdziesiątnicy; 
- wymienia znaki 
działania Ducha 
Świętego we 
wspólnocie 
współczesnego 
Kościoła; 
- wyjaśnia „z czego” 
i „na jakiej podstawie” 
będziemy sądzeni w 
dniu paruzji; 
- wyjaśnia udział 
poszczególnych Osób 
Trójcy Świętej                   
w dziele zbawienia. 

Wniebowstąpienia 
Pana Jezusa; 
- wyjaśnia, czego 
domaga się wiara              
w obecność i działanie 
Ducha Świętego 
w Kościele; 
- wyjaśnia rolę Ducha 
Świętego  
w osiągnięciu 
zbawienia; 
- przedstawia treści             
z podręcznika, które 
służą pogłębianiu 
wiary. 

 
 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

a) posiadł wiedzę i umiejętności wynikające z programu nauczania przedmiotu w klasie VII, 
samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub 
praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także 
zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy, 

c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach kwalifikując się do finałów na szczeblu powiatowym, 
regionalnym, wojewódzkim albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. 

d) udział w jasełkach, konkursach religijnych, przedstawieniach, przygotowanie adoracji, nabożeństw, 
przynależnośc do różnych grup parafialnych. 

 


