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Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania śródrocznych i rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z religii w klasach IV - VIII 

Na ocenę celującą uczeń: 

– 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. 
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– Przynosi niezbędne pomoce. 

– Wykonuje systematycznie i samodzielnie zadane prace oraz wskazane ćwiczenia. 

– 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. 



3 
 

– Odmawia wszelkiej współpracy, ma lekceważący stosunek do przedmiotu. 

 

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 Symbolika liturgiczna, zwłaszcza 

Eucharystii. 

- posługuje się symbolami, 

odczytuje je i interpretuje, 
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liturgiczne Sakramenty, ich podział i istota, biblijne 

podstawy. 

Czynności wykonywane podczas 

sakramentów. 

Eucharystia sakramentem miłości. 

- wskazuje biblijne podstawy 

sakramentów, 

- 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  

 

 
 


