
KLASA 0-WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z RELIGII 

I. Znajomość modlitw: 

Znak Krzyża; Modlitwa do Anioła Stróża Modlitwa Pańska; Pozdrowienie Anielskie; Chwała Ojcu. 

II. WIADOMOŚCI 

 Wyjaśni, kto stworzył świat. 

 Wyjaśni, kim jest Bóg. 

 Wyjaśni, czym jest modlitwa. 

 Wie, że Bóg jest miłością. 

 Wyjaśni, kim jest Jezus. 

 Wyjaśni, kim jest Maryja. 

 Rozpozna wśród książek Pismo św. 

 Wyjaśni, czym jest grzech. 

 Wyjaśni, czym jest chrzest. 

 Wyjaśni, kim jest Anioł Stróż. 

Ocena niedostateczna 

 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. 

Ocena dopuszczająca - Uczeń: 

 Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy nauczyciela przy odpowiedzi (Znak Krzyża, 

Modlitwa do Anioła Stróża). 

 Często nie ma zeszytu ćwiczeń, prowadzi go niestarannie i ma braki. 

Ocena dostateczna - Uczeń: 

 Zna niektóre modlitwy (Znak Krzyża, Modlitwa do Anioła Stróża). 

 Prowadzi zeszyt ćwiczeń niestarannie i ma braki. 

 Wie, że  Bóg Ojciec nas kocha i że przez chrzest staliśmy się dziećmi Bożymi. 

Ocena dobra - Uczeń: 

 Zna większość modlitw (Znak Krzyża, Modlitwa Pańska,  Modlitwa do Anioła Stróża). 

 Prowadzi ćwiczenia (niestarannie lub ma małe braki). 

 Wie, że Bóg kocha ludzi. 

 Wie, że przez chrzest staliśmy się dziećmi Bożymi. 

Ocena bardzo dobra - Uczeń: 

 Zna modlitwy przewidziane programem klasy 0 (Znak Krzyża, Modlitwa Pańska, Pozdrowienie 

Anielskie, Modlitwa do Anioła Stróża). 

 Prowadzi starannie zeszyt ucznia. 

 Na zajęciach wykazuje się aktywnością. 

 Wie, że Bóg kocha nas przemawia do nas w różny sposób. 

 Wie, że przez chrzest staliśmy się dziećmi Bożymi. 

 Wie, czym jest modlitwa. 

 Rozpozna wśród książek Pismo Święte. 

Ocena celująca - Uczeń: 

 Jego postawa nie budzi żadnych zastrzeżeń, podczas zajęć wykazuje się dużą aktywnością. 

 Zna modlitwy przewidziane programem klasy zerowej (Znak Krzyża, Modlitwa Pańska, 

Pozdrowienie Anielskie, Modlitwa do Anioła Stróża) oraz Akty wiary, nadziei, miłości i żalu 

 Wie, że Bóg mówi do nas przez świat, ludzi i Jezusa. 

 Wie, że Bóg mówi do nas przez Pismo Święte, które czytamy podczas Mszy świętej. 

 Wie, że Jezus nauczył nas modlitwę Ojcze nasz.  

 Wie, że przez chrzest staliśmy się dziećmi Bożymi (zostaliśmy włączeni do Kościoła). 

 Bardzo starannie prowadzi zeszyt ucznia.  

 Wie, że Bóg nas kocha i troszczy się o nas każdego dnia. 

 Wie, czym jest modlitwa. 

 Rozpozna wśród książek Pismo Święte. 
 
 
 



KLASA I-WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z RELIGII 

Ocenie podlegają: 

 Krótkie wypowiedzi ustne.  

 Prowadzenie zeszytu ćwiczeń. 

 Prace domowe. 

 Aktywność ucznia na lekcji.  

 Śpiew poznanych pieśni, mówienie modlitw.  

 Znajomość podstawowych wiadomości katechizmowych.  

I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie Anielskie; Chwała Ojcu; Modlitwa do 

Anioła Stróża; Akt wiary, nadziei, miłości i żalu; 

II. WIADOMOŚCI 

Wyjaśni, kto stworzył świat; wyjaśni, kim jest Bóg; wyjaśni, czym jest modlitwa; zna i rozumie przykazania 

miłości ;wie, że Bóg jest miłością; wyjaśni, kim są aniołowie; wyjaśni, kim jest Jezus; wyjaśni, kim jest 

Maryja; rozpozna wśród książek Pismo św.; wyjaśni, czym jest grzech; wyjaśni, czym jest chrzest; wyjaśni, 

kiedy stajemy się dziećmi Bożymi. 

Ocena niedostateczna: 

 ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. 

Ocena dopuszczająca  

Uczeń: 

 zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy nauczyciela przy odpowiedzi (Znak Krzyża, 

Modlitwa do Anioła Stróża) 

 często nie ma zeszytu ćwiczeń, prowadzi go niestarannie i ma braki 

Ocena dostateczna  

Uczeń: 

 zna niektóre modlitwy (Znak Krzyża, Modlitwa Pańska,  Modlitwa do Anioła Stróża) 

 prowadzi zeszyt ćwiczeń niestarannie i ma braki 

 wie, że przez chrzest staliśmy się dziećmi Bożymi 

Ocena dobra  

Uczeń: 

 zna większość modlitw (Modlitwa Pańska,  Pozdrowienie Anielskie, Modlitwa do Anioła Stróża, Akt 

wiary, Akt żalu, Akt nadziei, Akt miłości) 

 prowadzi zeszyt ucznia (ma braki lub niestarannie) 

 wie, że Bóg przemawia do ludzi 

 wie, że przez chrzest staliśmy się dziećmi Bożymi 

Ocena bardzo dobra   

Uczeń: 

 zna modlitwy przewidziane programem klasy I (Modlitwa Pańska,  Pozdrowienie Anielskie, 

Modlitwa do Anioła Stróża, Akt wiary, Akt żalu, Akt nadziei, Akt miłości, Chwała Ojcu) 

 prowadzi starannie zeszyt ucznia 

 na zajęciach wykazuje się dużą aktywnością. 

 wie, że Bóg przemawia do nas w różny sposób 

Ocena celująca  

Uczeń: 

 jego postawa nie budzi żadnych zastrzeżeń i podczas zajęć wykazuje się dużą aktywnością  

 zna modlitwy przewidziane programem klasy pierwszej (Modlitwa Pańska,  Pozdrowienie Anielskie, 

Modlitwa do Anioła Stróża, Akt wiary, Akt żalu, Akt nadziei, Akt miłości, Chwała Ojcu, Dwa 

przykazania miłości), wierszyk Pismo św. księga święta oraz Skład Apostolski i Pod Twoją obronę, 

Któryś za nas cierpiał...) 

 wie, że Bóg mówi do nas przez świat, ludzi i Jezusa 

 wie, że Bóg mówi do nas przez Pismo Święte, które czytamy podczas Mszy świętej 

 wie, że Jezus nauczył nas modlitwy Ojcze nasz i potrafi wyjaśnić poszczególne wezwania 

 wie, że przez chrzest staliśmy się dziećmi Bożymi (zostaliśmy włączeni do Kościoła) 

 bardzo starannie prowadzi zeszyt ćwiczeń 



KLASA II-WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z RELIGII 

Obszary podlegające ocenianiu na katechezie w klasie II: 

 Krótkie wypowiedzi ustne.  

 Prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń. 

 Prace domowe, aktywność ucznia na lekcji.  

 Śpiew poznanych pieśni, mówienie modlitw.  

 Znajomość podstawowych wiadomości katechizmowych.  

Uczeń ma obowiązek: 

 Prowadzić zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń.  

 Zaliczyć wszystkie sprawdziany i testy.  

I. MODLITWY 

Odtwarza z pamięci formuły modlitewne: 

Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie Anielskie; Chwała Ojcu; 10 Przykazań Bożych; Skład 

Apostolski; Dwa przykazania miłości; Główne prawdy wiary; Siedem sakramentów świętych; Akt wiary, 

nadziei, miłości i żalu; Spowiadam się Bogu; Siedem grzechów głównych; Modlitwa za zmarłych; 

II. WIADOMOŚCI 

Wyjaśni, czym jest modlitwa. Zna i rozumie dwa przykazania miłości. Wyjaśni, w jaki sposób Pan Jezus nas 

zbawił. Wyjaśni, kim są apostołowie. Wyjaśni, co to jest cud. Wyjaśni, czym jest grzech. Wyjaśni, czym jest 

chrzest. Zna i rozumie Przykazania: I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X. Wyjaśni, co to są sakramenty św. Określi 

łaskę, jako życie Boże. Wyjaśni, czym jest Kościół. Opowie o ustanowieniu Sakramentów Pokuty i 

Pojednania. Objaśni symbol chleba i wina. 

Ocena niedostateczna 

 ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą 

Ocena dopuszczająca  

Uczeń: 

 często nie ma zeszytu ucznia, ma duże braki w jego prowadzeniu  

 zna niektóre modlitwy i wymaga pomocy nauczyciela przy odpowiedzi (Modlitwa Pańska,  

Pozdrowienie Anielskie, Modlitwa do Anioła Stróża, Akt wiary, Akt żalu, Akt nadziei, Akt miłości, 

Chwała Ojcu, Dwa przykazania miłości, Przykazania Boże i sakramenty święte)  

 ma problemy ze znajomością różańca,  

 ma problemy ze znajomością przebiegu Mszy Św. 

 wie, że człowiek potrzebuje sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii. 

Ocena dostateczna 

Uczeń: 

 prowadzi zeszyt, ale niestarannie i ma braki 

 zna niektóre modlitwy (Modlitwa Pańska,  Pozdrowienie Anielskie, Modlitwa do Anioła Stróża, Akt 

wiary, Akt żalu, Akt nadziei, Akt miłości, Chwała Ojcu, Dwa przykazania miłości, Przykazania 

Boże, sakramenty święte) 

 wykazuje się podstawowymi wiadomościami dotyczącymi  sakramentu chrztu św., pokuty, 

Eucharystii, obecności Jezusa podczas Mszy świętej 

Ocena dobra  

Uczeń: 

 prowadzi zeszyt. 

 zna większość modlitw programowych (Modlitwa Pańska,  Pozdrowienie Anielskie, Modlitwa do 

Anioła Stróża, Akt wiary, Akt żalu, Akt nadziei, Akt miłości, Chwała Ojcu, Dwa przykazania 

miłości, przykazania Boże i sakramenty święte, Modlitwy przed i po nauce, Skład Apostolski) 

 wykazuje się dobrą znajomością dotyczącą różańca, potrafi wyjaśnić przykazania Boże, opowiedzieć 

o sakramentach, do których się przygotowuje, wymienić części Mszy Św.  

Ocena bardzo dobra  

Uczeń: 

 prowadzi starannie zeszyt ucznia 

 zna dobrze modlitwy, które są przewidziane programem klasy II, jest bardzo aktywny na katechezie. 

Cechuje go pełna znajomość różańca, Mszy Św., potrafi podać przykłady wyjaśniające Przykazania 

Boże. 



Ocena celująca  

Uczeń: 

 prowadzi bardzo starannie zeszyt ucznia, jego postawa nie budzi żadnych zastrzeżeń 

 doskonale zna modlitwy, które są przewidziane programem klasy II 

 bierze udział w wydarzeniach o charakterze religijnym, np. jasełka itp. 

 bierze udział w konkursach religijnych, zna tajemnice, części różańca i wie jak się odmawia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLASA III-WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z RELIGII 

W klasie III ocenianiu podlegają: 

 odpowiedzi ustne, aktywność 

 prace pisemne sprawdzające dział materiału (praca klasowa, sprawdzian, test), 

 prace pisemne sprawdzające wiadomości (kartkówki), 

 prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń. 

 testy kontrolne; 

I. MODLITWY 

Odtwarza z pamięci formuły modlitewne: 

 Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie Anielskie; Chwała Ojcu; 10 Przykazań Bożych; Skład 

Apostolski; Dwa przykazania miłości; Pięć przykazań kościelnych; Główne prawdy wiary; Siedem 

sakramentów świętych; Akt wiary, nadziei, miłości i żalu; Warunki dobrej spowiedzi; Spowiedź 

powszechną; Siedem grzechów głównych; Anioł Pański; Pod Twoją obronę; Różaniec (cztery części);  

II. WIADOMOŚCI 

 wyjaśni, czym jest modlitwa; zna i rozumie dwa przykazania miłości; wyjaśni, czym jest Eucharystia; 

wyjaśni potrzebę regularnego korzystania z sakramentu pokuty i pojednania; wyjaśni, co to jest 

wspólnota ludzi wierzących; wyjaśni, czym jest grzech; wyjaśni, czym jest rok liturgiczny; zna i 

rozumie Przykazania Boże; wyjaśni, czym jest Pismo święte; wyjaśni, co to są sakramenty św.; wyjaśni, 

czym jest Kościół; wyjaśni, kim jest święty; zna najważniejsze święta chrześcijańskie. 

Ocena niedostateczna 

 ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą 

Ocena dopuszczająca 

Uczeń: 

 często nie ma zeszytu ucznia, ma duże braki w jego prowadzeniu  

 zna niektóre modlitwy i wymaga pomocy nauczyciela przy odpowiedzi (przykazania Boże, przykazania 

kościelne) 

 ma problemy ze znajomością różańca 

 wie, że człowiek potrzebuje sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii 

 wie, że Bóg stworzył świat 

Ocena dostateczna  

Uczeń: 

 prowadzi zeszyt, ale niestarannie i ma braki 

 zna niektóre modlitwy (przykazania Boże i przykazania kościelne) 

 wykazuje się podstawowymi wiadomościami dotyczącymi różańca, Boga, który stworzył świat, Jezusa, 

który nauczał, obecności Jezusa podczas Mszy św. 

Ocena dobra 

Uczeń: 

 prowadzi zeszyt 

 zna większość modlitwy (Modlitwy przed i po nauce, przykazania Boże i przykazania kościelne) 

 wykazuje się dobrą znajomością dotyczącą różańca, Boga, który stworzył świat, Jezusa, który nauczał, 

obecności Jezusa podczas Mszy św. 

Ocena bardzo dobra  

Uczeń: 

 prowadzi starannie zeszyt ucznia 

 zna modlitwy, które są przewidziane programem klasy III (min. Pod Twoją obronę, modlitwy  

przed i po nauce, przykazania Boże i kościelne, błogosławieństwa, Skład Apostolski)  

 jest bardzo aktywny na katechezie  

 cechuje go pełna znajomość różańca, Boga, który stworzył świat, Jezusa, który nauczał,  

Ducha Świętego, które jest Pocieszycielem, obecności Jezusa podczas Eucharystii 

Ocena celująca  

Uczeń: 

 jego postawa nie budzi żadnych zastrzeżeń 

 bierze udział w konkursach i zajmuje wysokie miejsca  



 potrafi przedstawić, że Bóg stworzył świat, Syn Boży, Zbawiciel, został posłany przez Ojca dla 

ratowania ludzi, Duch Święty jest Pocieszycielem i działa w Kościele, wydarzenia związane z męką, 

śmiercią na krzyżu i zmartwychwstaniem Jezusa 

 zna tajemnice, części różańca i wie jak się je odmawia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLASA IV-WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z RELIGII 

W klasie IV uczeń otrzymuje ze sprawdzianów pisemnych, testów, kartkówek obejmujących pewien zakres 

materiału oceny bieżące według skali: 

  do 29 % niedostateczny 

 30- 49 % dopuszczający 

 50-69 % dostateczny 

 70-84% dobry 

 85-94 bardzo dobry 

 95-100 % celujący 

Ocenianiu podlegają: 

 odpowiedzi ustne, aktywność 

 prace pisemne sprawdzające dział materiału (praca klasowa, sprawdzian, test), 

 prace pisemne sprawdzające wiadomości (kartkówki), 

 testy kontrolne; 

 prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń. 

I. MODLITWY 

Odtwarza z pamięci formuły modlitewne: 

 poznane w kl. I- III zawarte w książeczce nabożeństwa 

 modlitwa różańcowa; 

II. WIADOMOŚCI 

 wyjaśni, czym jest rok liturgiczny i opisze najważniejsze wydarzenia roku liturgicznego. 

 zna religijne znaczenie życia, nauczania i działalności Jezusa. 

 wyjaśni sens przeżywania czasu adwentu i wielkiego postu. 

 wyjaśni symbole i znaczenie liturgii Triduum Paschalnego. 

 zna księgi Starego i Nowego Testamentu. 

 wyjaśni, dlaczego sakramenty św. są skarbem Kościoła. 

 uczestniczy we Mszy św. 

 zna zwyczaje wigilijne. 

Ocena niedostateczna 

 ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. 

Ocena dopuszczająca 

Uczeń: 

 nie potrafi stosować wiedzy zdobytej na zajęciach, nawet przy pomocy nauczyciela 

 prowadzi zeszyt  

 wykazuje poprawny stosunek do katechezy  

 ma problemy ze znajomością odczytywania parametrów biblijnych, wyszukiwaniem poszczególnych 

fragmentów Pisma Św., pracą z Pismem Św., ze znajomością historii zbawienia,  

Ocena dostateczna  

Uczeń: 

 wykazuje się podstawowymi wiadomościami zdobytymi na zajęciach  

 potrafi stosować wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela  

 w zeszycie ćwiczeń lub w zeszycie sporadyczne braki notatek, zadań  

 prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem  

 wykazuje się podstawową znajomością odczytywania parametrów biblijnych, wyszukiwania 

poszczególnych fragmentów Pisma Św., pracą z Pismem Św., znajomością historii zbawienia  

Ocena dobra  

Uczeń: 

 stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych podanych przez nauczyciela 

 w zeszycie ćwiczeń lub zeszycie ma wszystkie notatki i prace domowe  

 jest zainteresowany przedmiotem i systematycznie uczestniczy w zajęciach  

 stara się być aktywny podczas lekcji 

 postawa ucznia nie budzi wątpliwości  



 wykazuje się dobrą znajomością odczytywania parametrów biblijnych, wyszukiwania 

poszczególnych fragmentów Pisma Św., pracą z Pismem Św., ze znajomością historii zbawienia  

Ocena bardzo dobra  

Uczeń:  

 umiejętnie wykorzystuje wiadomości poznane na lekcji w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela  

 wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe  

 aktywnie uczestniczy w zajęciach  

 jego postępowanie nie budzi żadnych zastrzeżeń, jest pilny, systematyczny, zainteresowany 

przedmiotem  

 odpowiedzialnie włącza się w dynamikę i przeżycie roku liturgicznego  

 cechuje go pełna znajomość odczytywania parametrów biblijnych, wyszukiwania poszczególnych 

fragmentów Pisma Św., pracy z Pismem Św., ze znajomością historii zbawienia  

Ocena celująca  

Uczeń: 

 samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych  

 angażuje się w prace poza lekcyjne, np. montaże sceniczne, pomoce katechetyczne, konkursy, 

występy- jasełka itp. 

 jego postawa, pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi żadnych 

zastrzeżeń  

 potrafi przedstawić w formie projektu, prezentacji, np. multimedialnej historię zbawienia, jak 

zachęcić innych do Pisma Św.,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLASA V - WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z RELIGII 

W klasie V uczeń otrzymuje ze sprawdzianów pisemnych, testów, kartkówek obejmujących pewien zakres 

materiału oceny bieżące według skali: 

 do 29 % niedostateczny 

 30- 49 % dopuszczający 

 50-69 % dostateczny 

 70-84% dobry 

 85-94 bardzo dobry 

 95-100 % celujący 

Ocenianiu podlegają: 

 odpowiedzi ustne, aktywność 

 prace pisemne sprawdzające dział materiału (praca klasowa, sprawdzian, test), 

 prace pisemne sprawdzające wiadomości (kartkówki), 

 testy kontrolne; 

I. MODLITWY 

 odtwarza z pamięci formuły modlitewne: poznane w kl. I- IV zawarte w książeczce do nabożeństwa; 

 modlitwa różańcowa; 

II. WIADOMOŚCI 

 wyjaśni, czym są obietnice mesjańskie. 

 wyjaśni rolę Ewangelii w życiu każdego człowieka. 

 wyjaśni sens przeżywania czasu adwentu. 

 opisze postać Jana Chrzciciela. 

 zna naukę o Królestwie Bożym. 

 wyjaśni rolę modlitwy w życiu człowieka.(wzór Jezusa)  

 wyjaśni, dlaczego sakramenty św. są skarbem Kościoła. 

 wyjaśni potrzebę dojrzewania fizycznego, psychicznego i duchowego 

 dobrze zna rok liturgiczny 

Ocena niedostateczna 

 ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą 

Ocena dopuszczająca 

Uczeń:  

 nie potrafi stosować wiedzy zdobytej na zajęciach, nawet przy pomocy nauczyciela, prowadzi zeszyt  

 wykazuje poprawny stosunek do katechezy, ma problemy ze znajomością różańca, adwentu, 

przebiegu i tradycji Bożego Narodzenia, mesjańskiego programu Jezusa nabożeństw wielkopostnych, 

liturgii Niedzieli Palmowej, Triduum Paschalnego,  

Ocena dostateczna  

Uczeń: 

 wykazuje się podstawowymi wiadomościami zdobytymi na zajęciach  

 potrafi stosować wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela  

 w zeszycie ćwiczeń lub w zeszycie sporadyczne braki notatek, zadań  

 prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem  

 wykazuje się podstawową znajomością różańca, adwentu, przebiegu i tradycji Bożego Narodzenia, 

nabożeństw wielkopostnych, liturgii Niedzieli Palmowej, Triduum Paschalnego, mesjańskiego 

programu Jezusa  

Ocena dobra  

Uczeń: 

 stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych podanych przez nauczyciela 

 w zeszycie ćwiczeń lub zeszycie ma wszystkie notatki i prace domowe  

 jest zainteresowany przedmiotem i systematycznie uczestniczy w zajęciach  

 stara się być aktywny podczas lekcji 

 postawa ucznia nie budzi wątpliwości  

 wykazuje się dobrą znajomością różańca, adwentu, przebiegu i tradycji Bożego Narodzenia, 

nabożeństw wielkopostnych, liturgii Niedzieli Palmowej, Triduum Paschalnego mesjańskiego 

programu Jezusa  

Ocena bardzo dobra  



Uczeń:  

 umiejętnie wykorzystuje wiadomości poznane na lekcji w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela  

 wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe  

 aktywnie uczestniczy w zajęciach  

 jego postępowanie nie budzi żadnych zastrzeżeń  

 jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem  

 odpowiedzialnie włącza się w dynamikę i przeżycie roku liturgicznego  

 cechuje go pełna znajomość różańca, adwentu, przebiegu i tradycji Bożego Narodzenia, nabożeństw 

wielkopostnych, liturgii Niedzieli Palmowej, Triduum Paschalnego, mesjańskiego programu Jezusa  

Ocena celująca  

Uczeń: 

 samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych  

 angażuje się w prace poza lekcyjne, np. montaże sceniczne, pomoce katechetyczne, konkursy, 

występy- jasełka itp. 

 jego postawa, pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi żadnych 

zastrzeżeń  

 potrafi przedstawić w formie projektu, prezentacji, np. multimedialnej poszczególne zagadnienia: 

adwentu, przebiegu i tradycji Bożego Narodzenia, nabożeństw wielkopostnych, liturgii Niedzieli 

Palmowej, Triduum Paschalnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLASA VI - WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z RELIGII 

W klasie VI uczeń otrzymuje ze sprawdzianów pisemnych, testów, kartkówek obejmujących pewien zakres 

materiału oceny bieżące według skali: 

 do 29 % niedostateczny 

 30- 49 % dopuszczający 

 50-69 % dostateczny 

 70-84% dobry 

 85-94 bardzo dobry 

 95-100 % celujący 

Ocenianiu podlegają: 

 odpowiedzi ustne, aktywność 

 prace pisemne sprawdzające dział materiału (praca klasowa, sprawdzian, test), 

 prace pisemne sprawdzające wiadomości (kartkówki), 

 testy kontrolne, 

I. MODLITWY 

Odtwarza z pamięci formuły modlitewne: 

 poznane w kl. I-V zawarte w książeczce do nabożeństwa; modlitwa różańcowa, Koronka do 

Miłosierdzia Bożego 

II. WIADOMOŚCI 

 opisze działanie Ducha Świętego. 

 wymieni i wyjaśni dary i owoce życia pierwotnego i dzisiejszego Kościoła. 

 zna działalność Apostołów – świadków wiary, świętych. 

 opisze znaczenie sakramentów świętych dla człowieka oraz ich rola w życiu wierzących. 

 znajomość znaczenia biblijnych opowiadań o życiu i działalności św. Piotra i Pawła.  

 przekaz wiary, wartości i tradycji w rodzinie. 

 opisze związek wiary i Kościoła z życiem narodu polskiego i jego kulturą 

Ocena niedostateczna 

 ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą 

Ocena dopuszczająca 

Uczeń: 

 nie potrafi stosować wiedzy zdobytej na zajęciach, nawet przy pomocy nauczyciela 

 prowadzi zeszyt  

 wykazuje poprawny stosunek do katechezy  

 ma poważne problemy ze znajomością życia św. Piotra i Pawła, znaczenia sakramentów świętych dla 

człowieka oraz ich roli w życiu wierzących; działalności Ducha Św. w Kościele, ma problemy ze 

znajomością historii kościoła parafialnego, chrześcijaństwa w Polsce 

Ocena dostateczna  

Uczeń: 

 wykazuje się podstawowymi wiadomościami zdobytymi na zajęciach  

 potrafi stosować wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela  

 w zeszycie ćwiczeń lub w zeszycie sporadyczne braki notatek, zadań  

 prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem  

 wykazuje się podstawową znajomością życia św. Piotra i Pawła, znaczenia sakramentów świętych 

dla człowieka oraz ich roli w życiu wierzących; działalności Ducha Św. w Kościele  

 wykazuje się podstawową znajomością historii kościoła parafialnego, chrześcijaństwa w Polsce 

męczeńskich świadectw wiary, roli kultu Maryi w Polsce i na świecie  

Ocena dobra  

Uczeń: 

 stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych podanych przez nauczyciela 

 w zeszycie ćwiczeń lub zeszycie ma wszystkie notatki i prace domowe  

 jest zainteresowany przedmiotem i systematycznie uczestniczy w zajęciach  

 stara się być aktywny podczas lekcji 

 postawa ucznia nie budzi wątpliwości  

 wykazuje się dobrą znajomością życia św. Piotra i Pawła, znaczenia sakramentów świętych dla 

człowieka oraz ich roli w życiu wierzących; działalności Ducha Św. w Kościele  



 wykazuje się dobrą znajomością historii kościoła parafialnego, chrześcijaństwa w Polsce 

męczeńskich świadectw wiary, roli kultu Maryi w Polsce i na świecie  

Ocena bardzo dobra  

Uczeń:  

 umiejętnie wykorzystuje wiadomości poznane na lekcji w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela  

 wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe  

 aktywnie uczestniczy w zajęciach  

 jego postępowanie nie budzi żadnych zastrzeżeń  

 jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem  

 odpowiedzialnie włącza się w dynamikę i przeżycie roku liturgicznego  

 cechuje go pełna znajomość życia św. Piotra i Pawła, znaczenia sakramentów świętych dla człowieka 

oraz ich roli w życiu wierzących; działalności Ducha Św. w Kościele  

 wykazuje się bardzo dobrą znajomością historii chrześcijaństwa w Polsce, męczeńskich świadectw 

wiary, roli kultu Maryi w Polsce i na świecie  

Ocena celująca  

Uczeń: 

 samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych  

 angażuje się w prace poza lekcyjne, np. montaże sceniczne, pomoce katechetyczne, konkursy, 

występy- jasełka itp. 

 jego pilność, postawa moralno- etyczna, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu 

nie budzi żadnych zastrzeżeń  

 potrafi przedstawić w formie projektu, prezentacji, np. multimedialnej znajomość historii kościoła 

parafialnego, chrześcijaństwa w Polsce, znajomość życia św. Piotra i Pawła, znaczenia sakramentów 

świętych dla człowieka oraz ich roli w życiu wierzących; działalność Ducha Św. w Kościele  

 wykazuje bardzo wysoki poziom znajomości historii kościoła parafialnego, chrześcijaństwa w Polsce 

męczeńskich świadectw wiary, roli kultu Maryi w Polsce i na świecie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLASA VII - WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z RELIGII 

W klasie VII uczeń otrzymuje ze sprawdzianów pisemnych, testów, kartkówek obejmujących pewien zakres 

materiału oceny bieżące według skali: 

 do 29 % niedostateczny 

 30- 49 % dopuszczający 

 50-69 % dostateczny 

 70-84% dobry 

 85-94 bardzo dobry 

 95-100 % celujący 

Ocenianiu podlegają: 

 odpowiedzi ustne, aktywność 

 prace pisemne sprawdzające dział materiału (praca klasowa, sprawdzian, test), 

 prace pisemne sprawdzające wiadomości (kartkówki), 

 testy kontrolne, 

I. MODLITWY 

Odtwarza z pamięci formuły modlitewne: 

 poznane w kl. I-VI zawarte w książeczce do nabożeństwa; modlitwa różańcowa, Koronka do 

Miłosierdzia Bożego 

II. WIADOMOŚCI 

 opisze działanie Ducha Świętego. 

 wymieni i wyjaśni dary i owoce życia pierwotnego i dzisiejszego Kościoła. 

 zna działalność Apostołów – świadków wiary, świętych. 

 zna świadectwa mówiące o Jezusie Chrystusie. 

 rozumie i wyjaśnia znaczenie podstawowych świąt kościelnych oraz roku liturgicznego. 

 opisze znaczenie sakramentów świętych dla człowieka oraz ich rola w życiu wierzących. 

 rozumie Pismo Święte.  

 rozumie znaczenie i sens śmierci Jezusa. 

 opisze związek wiary i Kościoła z życiem narodu polskiego i jego kulturą. 

Ocena niedostateczna 

 ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą 

Ocena dopuszczająca 

Uczeń: 

 nie potrafi stosować wiedzy zdobytej na zajęciach, nawet przy pomocy nauczyciela 

 prowadzi zeszyt  

 wykazuje poprawny stosunek do katechezy  

 ma poważne problemy ze znajomością sakramentów świętych dla człowieka oraz ich rola w życiu 

wierzących; działalności Ducha Św. w Kościele, ma problemy ze znajomością historii kościoła 

parafialnego, chrześcijaństwa w Polsce. 

Ocena dostateczna  

Uczeń: 

 wykazuje się podstawowymi wiadomościami zdobytymi na zajęciach  

 potrafi stosować wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela  

 w zeszycie ćwiczeń lub w zeszycie sporadyczne braki notatek, zadań  

 prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem  

 wykazuje się podstawową znajomością świąt kościelnych oraz roku liturgicznego. 

 opisze znaczenie sakramentów świętych dla człowieka oraz ich rola w życiu wierzących. 

 rozumie Pismo Święte.  

 wykazuje się podstawową znajomością historii kościoła parafialnego, chrześcijaństwa w Polsce 

męczeńskich świadectw wiary, roli kultu Maryi w Polsce i na świecie.  

Ocena dobra  

Uczeń: 

 stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych podanych przez nauczyciela 

 w zeszycie ćwiczeń lub zeszycie ma wszystkie notatki i prace domowe  

 jest zainteresowany przedmiotem i systematycznie uczestniczy w zajęciach  

 stara się być aktywny podczas lekcji 



 postawa ucznia nie budzi wątpliwości  

 wykazuje się dobrą znajomością wykazuje się podstawową znajomością świąt kościelnych oraz roku 

liturgicznego; działalności Ducha Św. w Kościele  

 wykazuje się dobrą znajomością historii kościoła parafialnego, chrześcijaństwa w Polsce 

męczeńskich świadectw wiary, roli kultu Maryi w Polsce i na świecie, rozumie Pismo Święte.  

Ocena bardzo dobra  

Uczeń:  

 umiejętnie wykorzystuje wiadomości poznane na lekcji w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela  

 wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe  

 aktywnie uczestniczy w zajęciach  

 jego postępowanie nie budzi żadnych zastrzeżeń  

 jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem  

 odpowiedzialnie włącza się w dynamikę i przeżycie roku liturgicznego, zna dokładnie znaczenie 

świąt liturgicznych.  

 cechuje go pełna znajomość sakramentów świętych dla człowieka oraz ich rola w życiu wierzących; 

działalności Ducha Św. w Kościele  

 wykazuje się bardzo dobrą znajomością historii chrześcijaństwa w Polsce, męczeńskich świadectw 

wiary, roli kultu Maryi w Polsce i na świecie  

Ocena celująca  

Uczeń: 

 samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych  

 angażuje się w prace poza lekcyjne, np. montaże sceniczne, pomoce katechetyczne, konkursy, 

występy- jasełka itp. 

 jego pilność, postawa moralno- etyczna, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu 

nie budzi żadnych zastrzeżeń  

 potrafi przedstawić w formie projektu, prezentacji, np. multimedialnej znajomość historii kościoła 

parafialnego, znaczenia sakramentów świętych dla człowieka oraz ich roli w życiu wierzących; 

działalność Ducha Św. w Kościele  

 wykazuje bardzo wysoki poziom znajomości chrześcijaństwa w Polsce męczeńskich świadectw 

wiary, roli kultu Maryi w Polsce i na świecie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLASA VIII - WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z RELIGII 

W klasie VIII uczeń otrzymuje ze sprawdzianów pisemnych, testów, kartkówek obejmujących pewien 

zakres materiału oceny bieżące według skali: 

 do 29 % niedostateczny 

 30- 49 % dopuszczający 

 50-69 % dostateczny 

 70-84% dobry 

 85-94 bardzo dobry 

 95-100 % celujący 

Ocenianiu podlegają: 

 odpowiedzi ustne, aktywność 

 prace pisemne sprawdzające dział materiału (praca klasowa, sprawdzian, test), 

 prace pisemne sprawdzające wiadomości (kartkówki), 

 testy kontrolne, 

I. MODLITWY 

Odtwarza z pamięci formuły modlitewne: 

 poznane w kl. I-VII zawarte w książeczce do nabożeństwa; modlitwa różańcowa, Koronka do 

Miłosierdzia Bożego 

II. WIADOMOŚCI 

 opisze działanie Ducha Świętego. 

 wymieni i wyjaśni dary i owoce życia pierwotnego i dzisiejszego Kościoła. 

 zna działalność Apostołów – świadków wiary, świętych. 

 opisze znaczenie sakramentów świętych dla człowieka oraz ich rola w życiu wierzących. 

 zna i potrafi wyjaśnić znaczenie 10 Przykazań Bożych.  

 przekaz wiary, wartości i tradycji w rodzinie. 

Ocena niedostateczna 

 ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą 

Ocena dopuszczająca 

Uczeń: 

 nie potrafi stosować wiedzy zdobytej na zajęciach, nawet przy pomocy nauczyciela 

 prowadzi zeszyt  

 wykazuje poprawny stosunek do katechezy  

 ma poważne problemy ze znajomością i wyjaśnieniem znaczenia 10 Przykazań Bożych, znaczenia 

sakramentów świętych dla człowieka oraz ich roli w życiu wierzących; działalności Ducha Św. w 

Kościele, ma problemy ze znajomością historii kościoła parafialnego, chrześcijaństwa w Polsce. 

Ocena dostateczna  

Uczeń: 

 wykazuje się podstawowymi wiadomościami zdobytymi na zajęciach  

 potrafi stosować wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela  

 w zeszycie ćwiczeń lub w zeszycie sporadyczne braki notatek, zadań  

 prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem  

 wykazuje się podstawową znajomością znaczenia 10 Przykazań Bożych, znaczenia sakramentów 

świętych dla człowieka oraz ich roli w życiu wierzących; działalności Ducha Św. w Kościele  

 wykazuje się podstawową znajomością historii kościoła parafialnego, chrześcijaństwa w Polsce 

męczeńskich świadectw wiary, roli kultu Maryi w Polsce i na świecie  

Ocena dobra  

Uczeń: 

 stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych podanych przez nauczyciela 

 w zeszycie ćwiczeń lub zeszycie ma wszystkie notatki i prace domowe  

 jest zainteresowany przedmiotem i systematycznie uczestniczy w zajęciach  

 stara się być aktywny podczas lekcji 

 postawa ucznia nie budzi wątpliwości  

 wykazuje się dobrą znajomością znaczenia 10 Przykazań Bożych, znaczenia sakramentów świętych 

dla człowieka oraz ich roli w życiu wierzących; działalności Ducha Św. w Kościele  



 wykazuje się dobrą znajomością historii kościoła parafialnego, chrześcijaństwa w Polsce 

męczeńskich świadectw wiary, roli kultu Maryi w Polsce i na świecie  

Ocena bardzo dobra  

Uczeń:  

 umiejętnie wykorzystuje wiadomości poznane na lekcji w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela  

 wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe  

 aktywnie uczestniczy w zajęciach  

 jego postępowanie nie budzi żadnych zastrzeżeń  

 jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem  

 odpowiedzialnie włącza się w dynamikę i przeżycie roku liturgicznego  

 cechuje go pełna znajomość znaczenia 10 Przykazań Bożych, znaczenia sakramentów świętych dla 

człowieka oraz ich roli w życiu wierzących; działalności Ducha Św. w Kościele  

 wykazuje się bardzo dobrą znajomością historii chrześcijaństwa w Polsce, męczeńskich świadectw 

wiary, roli kultu Maryi w Polsce i na świecie  

Ocena celująca  

Uczeń: 

 samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych  

 angażuje się w prace poza lekcyjne, np. montaże sceniczne, pomoce katechetyczne, konkursy, 

występy- jasełka itp. 

 jego pilność, postawa moralno- etyczna, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu 

nie budzi żadnych zastrzeżeń  

 potrafi przedstawić w formie projektu, prezentacji, np. multimedialnej znajomość historii kościoła 

parafialnego, chrześcijaństwa w Polsce, znaczenia 10 Przykazań Bożych, znaczenia sakramentów 

świętych dla człowieka oraz ich roli w życiu wierzących; działalność Ducha Św. w Kościele  

 wykazuje bardzo wysoki poziom znajomości historii kościoła parafialnego, chrześcijaństwa w Polsce 

męczeńskich świadectw wiary, roli kultu Maryi w Polsce i na świecie  

 

 
 


