
SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

według podręcznika „Bóg nas szuka” nr AZ-21-01/18-WA-3/20 

zgodnego z programem nauczania „Bóg kocha i zbawia człowieka” nr AZ-2-01/18 z 19 IX 2018 
 

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA 
W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań (ocenę wyższą otrzymać może uczeń, który spełnia wszystkie wymagania 

przypisane ocenom niższym). Oceniamy wiedzę i umiejętności ucznia oraz przejawy ich zastosowania w życiu codziennym, przede wszystkim w szkole. Gdy 

uczeń ubiega się o ocenę celującą, bierzemy pod uwagę również jego zaangażowanie religijno-społeczne poza szkołą. 
 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą,  

b) odmawia wszelkiej współpracy,  

c) ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary. 
 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne: 

a) w zakresie wiadomości i umiejętności opanował treści najłatwiejsze, najczęściej stosowane, stanowiące podstawę do dalszej edukacji,  

b) wykazuje choćby minimalne zainteresowanie przedmiotem i gotowość współpracy z nauczycielem i w grupie. 
 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe: 

a) opanował treści najbardziej przystępne, najprostsze, najbardziej uniwersalne, niezbędne na danym etapie kształcenia i na wyższych etapach, 

b) uczestniczy w rozwiązywaniu problemów oraz umiejętnie słucha innych. 
 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające: 

a) opanował treści umiarkowanie przystępne oraz bardziej złożone, 

b) ukierunkowany jest na poszukiwanie prawdy i dobra oraz szanuje poglądy innych, 

c) aktywnie realizuje zadania wykonywane w grupie. 
 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania dopełniające: 

a) opanował treści obejmujące elementy trudne do opanowania, złożone i nietypowe, 

b) wykazuje własną inicjatywę w rozwiązywaniu problemów swojej społeczności 

c) wszechstronnie dba o rozwój swojej osobowości i podejmuje zadania apostolskie. 
 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, 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. 

 

 

PRZEDMIOT 

OCENY 

 

OCENA 
celująca 

 

bardzo dobra dobra dostateczna dopuszczająca niedostateczna 

 

1. Cytaty z 

Pisma Świętego. 

Modlitwy, pieśni 

 dokładna znajomość cytatu 

wraz ze znajomością źródła 

(np. Ewangelia św. Mateusza) 

 dokładna znajomość 

cytatów z lekcji 

 przytoczenie sensu 

cytatu własnymi 

słowami 

 niezbyt dokładna 

znajomość sensu 

cytatu 

 skojarzenia z treścią 

cytatu 

 brak jakiejkolwiek 

znajomości 

cytatów 

 

2. Zeszyt 

przedmiotowy 

(zeszyt ćwiczeń) 

 wszystkie tematy 

 zapisy 

 prace domowe 

 staranne pismo 

 własne materiały 

 ilustracje itp. 

 starannie prowadzony 

 wszystkie tematy i notatki 

 prace domowe 

 zeszyt staranny 

 luki w zapisach 

(sporadyczne do 5 

tematów) 

 zeszyt czytelny 

 braki notatek, prac 

domowych (do 40% 

tematów) 

 pismo niestaranne 

 liczne luki w zapisach 

(do 70% tematów) 

 brak zeszytu 

 

3. Prace domowe 
 staranne wykonanie 

 treści wskazujące na 

poszukiwania w różnych 

materiałach 

 dużo własnej inwencji 

 twórcze 

 merytorycznie zgodne z 

omawianym na lekcji 

materiałem 

 staranne 

 czytelne  

 rzeczowe 

 wskazują na 

zrozumienie tematu  

 niezbyt twórcze 

 powiązane z 

tematem 

 niestaranne 

 widać próby 

wykonania pracy 

 na temat 

 praca nie na temat 

 brak rzeczowości 

w pracy 

 brak pracy 

 

4. Testy i 

sprawdziany 

 wszystkie polecenia 

wykonane poprawnie 

 rozwiązane też zadanie 

dodatkowe 

 75% spełnionych wymagań 

podstawowych (łatwe, 

praktyczne, przydatne 

życiowo, niezbędne) 

 75% spełnionych wymagań 

rozszerzających (bardzo 

trudne i trudne, teoretyczne, 

naukowe) 

 75% zadań 

podstawowych 

 50% wymagań 

 rozszerzających 

 75% wiedzy z 

zakresu wymagań 

podstawowych 

(bardzo łatwe i 

łatwe, niezbędne w 

dalszej edukacji) 

 50% wiedzy  z zakresu 

wymagań 

podstawowych 

  poniżej 30% 

odpowiedzi 

dotyczących 

wiedzy 

podstawowej 

 

5. Odpowiedzi 

ustne 

 

 wiadomości zawarte w 

podręczniku i zeszycie 

uzupełnione wiedzą spoza 

programu 

 wiadomości z podręcznika i 

zeszytu prezentowane w 

sposób wskazujący na ich 

rozumienie, informacje 

 wyuczone na pamięć 

wiadomości 

 uczeń ma trudności w 

sformułowaniu myśli 

 wybiórcza 

znajomość 

poznanych treści i 

pojęć 

 słabe wiązanie faktów i 

wiadomości 

 chaos myślowy i słowny 

 odpowiedź bełkotliwa, 

 brak odpowiedzi 

lub odpowiedzi 

świadczące o 

braku wiadomości 



 wypowiedź pełnymi 

zdaniami, bogaty język 

 używanie pojęć 

przekazywane zrozumiałym 

językiem 

 odpowiedź pełna nie 

wymagająca pytań 

dodatkowych 

własnymi słowami 

 potrzebna pomoc 

nauczyciela 

 odpowiedź 

niestaranna 

 częste pytania 

naprowadzajace 

niewyraźna, 

pojedyncze wyrazy 

 dużo pytań 

pomocniczych 

rzeczowych 

 

6. Aktywność 
 uczeń wyróżnia się 

aktywnością na lekcji  

 korzysta z materiałów 

zgromadzonych samodzielnie 

 uczeń zawsze 

przygotowany do lekcji 

 często zgłasza się do 

odpowiedzi 

 wypowiada się poprawnie 

 stara się być 

przygotowany do lekcji 

chętnie w niej 

uczestniczy 

 mało aktywny na 

lekcjach  

 niechętny udział w 

lekcji 

 lekceważący 

stosunek do 

przedmiotu i wiary 

 

7. Inscenizacje, 

gazetka szkolna, 

praca na rzecz 

Kościoła i inne 

 wiele razy pomaga w różnych 

pracach 

 pilnie i terminowo wykonuje 

powierzone zadania, dużo 

własnej inicjatywy 

 aktywnie uczestniczy w życiu 

małych grup formacyjnych 

(ministranci, oaza itp.) 

 reprezentuje szkołę (parafię) 

w konkursie przedmiotowym 

(olimpiadzie)  

 starannie wykonuje 

powierzone przez katechetę 

lub księdza zadania 

 przejawia postawę 

apostolską 

 niezbyt chętnie 

wykonuje zadania poza 

lekcjami, ale nie unika 

ich zupełnie  

 uczestniczy w 

rekolekcjach szkolnych 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wymagania edukacyjne z religii 

Kryteria ocen klasa V " BÓG NAS SZUKA" 
 

 

 

OCENA ŚRÓDROCZNA 

 

 

DZIAŁ 

OCENA 

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra 

I. 

Pragnienia 

człowieka 

 dzieli się wspomnieniami z 

wakacji 

  wymienia wakacyjne sposoby 

spotkania z Bogiem 

  określa, że Biblia zawiera słowo 

kochającego Boga, który chce się 

z nami spotykać 

  definiuje pojęcia: Stwórca, 

stworzenie, 

  podaje prawdę, że cały świat 

pochodzi od Boga  

  wymienia, w czym człowiek jest 

podobny do Boga 

  wyjaśnia pojęcie grzechu 

pierworodnego 

  prezentuje biblijne opowiadanie o 

Kainie i Ablu Rdz 4,2b-15 

  podaje, że drogą powrotu do 

przyjaźni Boga i ludzi jest 

przeproszenie 

  prezentuje biblijne opowiadania o 

potopie (Rdz 6,5-9.17) 

  definiuje pojęcie „ekologia” 

  opowiada o życiu św. Franciszka 

z Asyżu  

  opowiada o ciekawych ludziach, 

których spotkał 

  podaje przykłady znanych ludzi oraz 

biblijnych bohaterów, którzy spotkali 

się z Bogiem 

  odróżnia twórcze działanie człowieka 

od stwórczego dzieła Boga 

  formułuje główne prawdy o 

człowieku zawarte w Księdze 

Rodzaju 1,26-27 

  omawia treść biblijnego opowiadania 

o grzechu pierwszych ludzi: Rdz 

2,16-17; 3,1-6.8-9.11-13.17.19.23 

 wymienia konsekwencje grzechu 

  uzasadnia, dlaczego należy 

systematycznie przystępować do 

sakramentu pokuty i pojednania 

  wyjaśnia, że cała przyroda jest darem 

Boga, o który mamy się troszczyć 

  dostrzega związek między mądrym 

korzystaniem z darów przyrody, a 

zdrowiem i szczęściem człowieka 

  potrafi ocenić, co nam pomaga, a co 

przeszkadza w osiąganiu świętości 

  podaje datę liturgicznego 

 odróżnia spotkania pozytywne, budujące 

od szkodliwych i znajomości, które warto 

pielęgnować, od takich, które nie są tego 

warte 

  potrafi zredagować modlitwę 

dziękczynną za wybrane dzieło 

stworzenia 

  na podstawie tekstu biblijnego wymienia 

zadania, jakie Bóg przekazał 

człowiekowi 

  uzasadnia, że grzech niszczy przyjaźń 

człowieka z Bogiem 

  wskazuje skutki grzechu pierworodnego 

w codziennym życiu 

  na podstawie tekstu biblijnego 

uzasadnia, że grzech niszczy przyjaźń 

między ludźmi 

  wskazuje konsekwencje wynikające z 

sakramentu pokuty i pojednania 

  wyjaśnia, dlaczego Bóg ocalił Noego od 

potopu 

  wyjaśnia, na czym polega 

odpowiedzialność za środowisko, w 

którym żyje 

  wykazuje związek treści Mdr 4,7.9-

  charakteryzuje, w jaki sposób spotkane 

osoby mogły go ubogacić 

uzasadnia, że czytając Pismo Święte 

możemy doświadczyć spotkania z 

Bogiem 

interpretuje elementy dzieła Michała 

Anioła przedstawiające stworzenie 

  uzasadnia, że człowiek jest stworzony 

na obraz i podobieństwo Boże  

  wskazuje biblijne podstawy 

sakramentu chrztu (Dz 2,38) 

wskazuje proste teksty liturgiczne 

odnoszące się do sakramentu chrztu 

  wskazuje biblijne podstawy 

sakramentu pokuty 

 wskazuje proste teksty liturgiczne 

odnoszące się do sakramentu pokuty 

wyjaśnia, co znaczy być człowiekiem 

prawym. 

  potrafi ocenić stosunek współczesnych 

ludzi do przyrody i porównać go z 

nauką przekazaną przez św. Franciszka 

  zna skutki ludzkiej pychy 

  uzasadnia, dlaczego w walce ze złem 

(z szatanem) potrzebna jest nam pomoc 



  definiuje pojęcia: święty, patron 

 wymienia imiona trzech 

archaniołów 

  mówi z pamięci modlitwę prośby 

o pomoc Anioła Stróża 

 wymienia przejawy miłości 

rodziców do dziecka 

 opisuje, na czym polega posługa 

ministrantów i scholi 

  wymienia sytuacje, w których 

przydaje się pomoc dziadka lub 

babci, oraz te, w których 

dziadkowie potrzebują pomocy 

wnuków 

 

wspomnienia Świętych Archaniołów  

 mówi z pamięci modlitwę do Michała 

Archanioła 

  rozpoznaje obraz przedstawiający 

Michała Archanioła, wskazując jego 

atrybuty 

  podaje datę liturgicznego 

wspomnienia Aniołów Stróżów 

 wylicza dodatkowe obciążenia oraz 

korzyści płynące z posiadania 

licznego potomstwa (rodzeństwa) 

  wymienia formy zaangażowania 

świeckich w życie parafii 

  wymienia dziecięce i młodzieżowe 

grupy działające w parafii 

  podaje prawdę, że miłość i 

posłuszeństwo wobec dziadków 

wchodzi w zakres wymagań IV 

przykazania 

10.13-15 z życiem św. Stanisława 

  charakteryzuje rolę, jaką wyznaczył Bóg 

Michałowi Archaniołowi 

  charakteryzuje rolę Anioła Stróża w 

życiu człowieka 

  uzasadnia szczególny szacunek dla 

kobiet oczekujących narodzin dziecka i 

rodzin wielodzietnych 

  charakteryzuje szczególne relacje 

pomocy i troski w rodzinie wielodzietnej 

  podaje przykłady współpracy 

poszczególnych grup 

  omawia sposoby kontaktu z dziadkami 

(tymi, którzy są blisko, oraz tymi, którzy 

mieszkają daleko) 

 

Michała Archanioła 

  wskazuje teksty biblijne odnoszące się 

do Aniołów Stróżów 

  potrafi wyjaśnić wartość różnorodności 

relacji w rodzinie wielodzietnej 

  charakteryzuje charyzmat wybranej 

grupy parafialnej 

charakteryzuje i uzasadnia prawidłowe 

relacje wnucząt z dziadkami 

 

II. Biblia 

źródłem 

odkrywania 

tajemnicy 

Boga 

 

 określa, kim był Abraham 

opowiada o Bożych odwiedzinach u 

Abrahama 

 określa, kim był Jakub 

 podaje fakt, że synowie Jakuba 

dali początek dwunastu 

pokoleniom narodu Izraela  

 podaje powody zazdrości braci 

wobec Józefa 

  omawia los Józefa sprzedanego w 

niewolę 

 wymienia okoliczności powołania 

Mojżesza 

 własnymi słowami opowiada 

biblijne historie o powołaniu 

Mojżesza i Mateusza, 

 

  opisuje obietnicę, jaką Bóg dał 

Abrahamowi, i historię jej 

wypełnienia 

  uzasadnia potrzebę i sens wytrwałej 

modlitwy 

 omawia relacje Józefa z jego braćmi 

podkreślając znaczenie przebaczenia 

w tych relacjach  

  potrafi przyznać się do błędu i 

przeprosić 

 wyjaśnia przyczyny niepokoju 

Izraelitów podczas wędrówki 

przez pustynię, 

 

 wskazuje sytuacje z codziennego życia, 

w których możemy mieć do czynienia z 

Bożymi odwiedzinami 

  podaje imiona patriarchów: Abrahama, 

Izaaka i Jakuba oraz jego dwunastu 

synów 

po zakończonej lekcji własnymi słowami 

opowiada biblijną historię o przejściu 

Izraelitów przez Morze Czerwone 

 opisuje, w jaki sposób Bóg troszczył się o 

Izraelitów podczas ich wędrówki do 

Ziemi Obiecanej 

 

  uzasadnia sens adopcji 

  wyjaśnia okoliczności i znaczenie 

zmiany imienia Jakuba na Izrael 

  charakteryzuje trudności oraz dobro 

związane z przebaczeniem 

  chętnie przebacza winowajcom 

  po zakończonej lekcji swoimi słowami 

opowiada historię wyprowadzenia 

Izraelitów z niewoli egipskiej 

 na podstawie zdobytej wiedzy 

wskazuje na podobieństwa między 

paschą Izraelitów a paschą Jezusa, 

 definiuje pojęcie paschy i świąt 

paschalnych, 

     na podstawie zdobytej wiedzy i 

tekstu z podręcznika wyjaśnia, czym 

jest niewola grzechu 

 rozumie sytuacje Mojżesza jako 

przywódcy wypełniającego wolę Boga 



III. Bóg 

objawiający 

siebie w 

dziele 

stworzenia 

 

 opowiada o przymierzu, jakie Bóg 

zawarł z Izraelitami po ich 

wyjściu z Egiptu 

 potrafi omówić okoliczności 

zawarcia nowego przymierza 

 streszcza prawdę o zaufaniu Bogu 

zawartą na kartach Pisma 

Świętego 

 wymienia przykłady niewierności 

wobec Boga zawarte w Piśmie 

Świętym 

 wie, że grzech rani człowieka 

 

 określa wzajemne zobowiązania Boga 

i Jego ludu wynikające z przymierza 

 wyjaśnia analogie między starym i 

nowym przymierzem 

 wyjaśnia analogie miedzy wężem 

miedzianym na pustyni a krzyżem 

Chrystusa 

 wymienia postacie ze Starego 

Testamentu, które są przykładem 

zaufania Bogu 

 wymienia przykłady zaufania 

człowieka wobec Boga 

 

 rozumie, że przymierze na Synaju jest 

wyrazem miłosiernej i wiernej miłości 

Boga do ludzi, 

 zna obowiązki wynikające z zawarcia 

przymierza 

 przedstawia sens i symbolikę 

Chrystusowego krzyża 

 podaje przykłady wierności we 

współczesnym świecie 

 uzasadnia tezę, że Jezus Chrystus jest 

naszym nauczycielem i przykładem 

wierności wobec Ojca 

 wyjaśnia, na czym polegało stare i 

nowe przymierze oraz wymienia 

strony, które je zawarły 

 uzasadnia tezę, iż sumienie to głos 

pomagający wypełnić postanowienia 

wynikające z zawarcia przymierza 

 kształtuje postawę szacunku i miłości 

wobec Chrystusowego krzyża 

 odkrywa przykłady niewierności wobec 

Boga w swoim życiu 

 

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

- odmawia wszelkiej współpracy 

- ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 
- opanował treści z podstawy programowej 

- samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia 

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu danej klasy, 

rozwiązuje zadania nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy 

- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach kwalifikując się do finałów na szczeblu poza szkolnym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

OCENA ROCZNA   

 

DZIAŁ 

OCENA 

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra 

I. 

Pragnienia 

człowieka 

 dzieli się wspomnieniami z 

wakacji 

  wymienia wakacyjne sposoby 

spotkania z Bogiem 

  określa, że Biblia zawiera słowo 

kochającego Boga, który chce się 

z nami spotykać 

  definiuje pojęcia: Stwórca, 

stworzenie, 

  podaje prawdę, że cały świat 

pochodzi od Boga  

  wymienia, w czym człowiek jest 

podobny do Boga 

  wyjaśnia pojęcie grzechu 

pierworodnego 

  prezentuje biblijne opowiadanie o 

Kainie i Ablu Rdz 4,2b-15 

  podaje, że drogą powrotu do 

przyjaźni Boga i ludzi jest 

przeproszenie 

  prezentuje biblijne opowiadania o 

potopie (Rdz 6,5-9.17) 

  definiuje pojęcie „ekologia” 

  opowiada o życiu św. Franciszka 

z Asyżu  

  definiuje pojęcia: święty, patron 

 wymienia imiona trzech 

archaniołów 

  mówi z pamięci modlitwę prośby 

o pomoc Anioła Stróża 

 wymienia przejawy miłości 

  opowiada o ciekawych ludziach, 

których spotkał 

  podaje przykłady znanych ludzi oraz 

biblijnych bohaterów, którzy spotkali 

się z Bogiem 

  odróżnia twórcze działanie człowieka 

od stwórczego dzieła Boga 

  formułuje główne prawdy o 

człowieku zawarte w Księdze 

Rodzaju 1,26-27 

  omawia treść biblijnego opowiadania 

o grzechu pierwszych ludzi: Rdz 

2,16-17; 3,1-6.8-9.11-13.17.19.23 

 wymienia konsekwencje grzechu 

  uzasadnia, dlaczego należy 

systematycznie przystępować do 

sakramentu pokuty i pojednania 

  wyjaśnia, że cała przyroda jest darem 

Boga, o który mamy się troszczyć 

  dostrzega związek między mądrym 

korzystaniem z darów przyrody, a 

zdrowiem i szczęściem człowieka 

  potrafi ocenić, co nam pomaga, a co 

przeszkadza w osiąganiu świętości 

  podaje datę liturgicznego 

wspomnienia Świętych Archaniołów  

 mówi z pamięci modlitwę do Michała 

Archanioła 

  rozpoznaje obraz przedstawiający 

Michała Archanioła, wskazując jego 

atrybuty 

 odróżnia spotkania pozytywne, budujące 

od szkodliwych i znajomości, które warto 

pielęgnować, od takich, które nie są tego 

warte 

  potrafi zredagować modlitwę 

dziękczynną za wybrane dzieło 

stworzenia 

  na podstawie tekstu biblijnego wymienia 

zadania, jakie Bóg przekazał 

człowiekowi 

  uzasadnia, że grzech niszczy przyjaźń 

człowieka z Bogiem 

  wskazuje skutki grzechu pierworodnego 

w codziennym życiu 

  na podstawie tekstu biblijnego 

uzasadnia, że grzech niszczy przyjaźń 

między ludźmi 

  wskazuje konsekwencje wynikające z 

sakramentu pokuty i pojednania 

  wyjaśnia, dlaczego Bóg ocalił Noego od 

potopu 

  wyjaśnia, na czym polega 

odpowiedzialność za środowisko, w 

którym żyje 

  wykazuje związek treści Mdr 4,7.9-

10.13-15 z życiem św. Stanisława 

  charakteryzuje rolę, jaką wyznaczył Bóg 

Michałowi Archaniołowi 

  charakteryzuje rolę Anioła Stróża w 

życiu człowieka 

  uzasadnia szczególny szacunek dla 

  charakteryzuje, w jaki sposób spotkane 

osoby mogły go ubogacić 

uzasadnia, że czytając Pismo Święte 

możemy doświadczyć spotkania z 

Bogiem 

interpretuje elementy dzieła Michała 

Anioła przedstawiające stworzenie 

  uzasadnia, że człowiek jest stworzony 

na obraz i podobieństwo Boże  

  wskazuje biblijne podstawy 

sakramentu chrztu (Dz 2,38) 

wskazuje proste teksty liturgiczne 

odnoszące się do sakramentu chrztu 

  wskazuje biblijne podstawy 

sakramentu pokuty 

 wskazuje proste teksty liturgiczne 

odnoszące się do sakramentu pokuty 

wyjaśnia, co znaczy być człowiekiem 

prawym. 

  potrafi ocenić stosunek współczesnych 

ludzi do przyrody i porównać go z 

nauką przekazaną przez św. Franciszka 

  zna skutki ludzkiej pychy 

  uzasadnia, dlaczego w walce ze złem 

(z szatanem) potrzebna jest nam pomoc 

Michała Archanioła 

  wskazuje teksty biblijne odnoszące się 

do Aniołów Stróżów 

  potrafi wyjaśnić wartość różnorodności 

relacji w rodzinie wielodzietnej 

  charakteryzuje charyzmat wybranej 



rodziców do dziecka 

 opisuje, na czym polega posługa 

ministrantów i scholi 

  wymienia sytuacje, w których 

przydaje się pomoc dziadka lub 

babci, oraz te, w których 

dziadkowie potrzebują pomocy 

wnuków 

 

  podaje datę liturgicznego 

wspomnienia Aniołów Stróżów 

 wylicza dodatkowe obciążenia oraz 

korzyści płynące z posiadania 

licznego potomstwa (rodzeństwa) 

  wymienia formy zaangażowania 

świeckich w życie parafii 

  wymienia dziecięce i młodzieżowe 

grupy działające w parafii 

  podaje prawdę, że miłość i 

posłuszeństwo wobec dziadków 

wchodzi w zakres wymagań IV 

przykazania 

kobiet oczekujących narodzin dziecka i 

rodzin wielodzietnych 

  charakteryzuje szczególne relacje 

pomocy i troski w rodzinie wielodzietnej 

  podaje przykłady współpracy 

poszczególnych grup 

  omawia sposoby kontaktu z dziadkami 

(tymi, którzy są blisko, oraz tymi, którzy 

mieszkają daleko) 

 

grupy parafialnej 

charakteryzuje i uzasadnia prawidłowe 

relacje wnucząt z dziadkami 

 

II. Biblia 

źródłem 

odkrywania 

tajemnicy 

Boga 

 

 określa, kim był Abraham 

opowiada o Bożych odwiedzinach u 

Abrahama 

 określa, kim był Jakub 

 podaje fakt, że synowie Jakuba 

dali początek dwunastu 

pokoleniom narodu Izraela  

 podaje powody zazdrości braci 

wobec Józefa 

  omawia los Józefa sprzedanego w 

niewolę 

 wymienia okoliczności powołania 

Mojżesza 

 własnymi słowami opowiada 

biblijne historie o powołaniu 

Mojżesza i Mateusza, 

 

  opisuje obietnicę, jaką Bóg dał 

Abrahamowi, i historię jej 

wypełnienia 

  uzasadnia potrzebę i sens wytrwałej 

modlitwy 

 omawia relacje Józefa z jego braćmi 

podkreślając znaczenie przebaczenia 

w tych relacjach  

  potrafi przyznać się do błędu i 

przeprosić 

 wyjaśnia przyczyny niepokoju 

Izraelitów podczas wędrówki 

przez pustynię, 

 

 wskazuje sytuacje z codziennego życia, 

w których możemy mieć do czynienia z 

Bożymi odwiedzinami 

  podaje imiona patriarchów: Abrahama, 

Izaaka i Jakuba oraz jego dwunastu 

synów 

po zakończonej lekcji własnymi słowami 

opowiada biblijną historię o przejściu 

Izraelitów przez Morze Czerwone 

 opisuje, w jaki sposób Bóg troszczył się o 

Izraelitów podczas ich wędrówki do 

Ziemi Obiecanej 

 

  uzasadnia sens adopcji 

  wyjaśnia okoliczności i znaczenie 

zmiany imienia Jakuba na Izrael 

  charakteryzuje trudności oraz dobro 

związane z przebaczeniem 

  chętnie przebacza winowajcom 

  po zakończonej lekcji swoimi słowami 

opowiada historię wyprowadzenia 

Izraelitów z niewoli egipskiej 

 na podstawie zdobytej wiedzy 

wskazuje na podobieństwa między 

paschą Izraelitów a paschą Jezusa, 

 definiuje pojęcie paschy i świąt 

paschalnych, 

     na podstawie zdobytej wiedzy i 

tekstu z podręcznika wyjaśnia, czym 

jest niewola grzechu 

 rozumie sytuacje Mojżesza jako 

przywódcy wypełniającego wolę Boga 

III. Bóg 

objawiający 

siebie w 

dziele 

stworzenia 

 opowiada o przymierzu, jakie Bóg 

zawarł z Izraelitami po ich 

wyjściu z Egiptu 

 potrafi omówić okoliczności 

zawarcia nowego przymierza 

 streszcza prawdę o zaufaniu Bogu 

 określa wzajemne zobowiązania Boga 

i Jego ludu wynikające z przymierza 

 wyjaśnia analogie między starym i 

nowym przymierzem 

 wyjaśnia analogie miedzy wężem 

miedzianym na pustyni a krzyżem 

 rozumie, że przymierze na Synaju jest 

wyrazem miłosiernej i wiernej miłości 

Boga do ludzi, 

 zna obowiązki wynikające z zawarcia 

przymierza 

 przedstawia sens i symbolikę 

 wyjaśnia, na czym polegało stare i 

nowe przymierze oraz wymienia 

strony, które je zawarły 

 uzasadnia tezę, iż sumienie to głos 

pomagający wypełnić postanowienia 

wynikające z zawarcia przymierza 



 zawartą na kartach Pisma 

Świętego 

 wymienia przykłady niewierności 

wobec Boga zawarte w Piśmie 

Świętym 

 wie, że grzech rani człowieka 

 

Chrystusa 

 wymienia postacie ze Starego 

Testamentu, które są przykładem 

zaufania Bogu 

 wymienia przykłady zaufania 

człowieka wobec Boga 

 

Chrystusowego krzyża 

 podaje przykłady wierności we 

współczesnym świecie 

 uzasadnia tezę, że Jezus Chrystus jest 

naszym nauczycielem i przykładem 

wierności wobec Ojca 

 kształtuje postawę szacunku i miłości 

wobec Chrystusowego krzyża 

 odkrywa przykłady niewierności wobec 

Boga w swoim życiu 

  

 

DZIAŁ 
OCENA 

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra 

IV. Bóg 

wierny 

danym 

obietnicom 

prowadzi 

swój lud 

 

 zna proroctwa, zapowiadające 

Mesjasza, 

 wymienia cechy Jezusa  jako 

Boga i człowieka, 

 po zakończonej lekcji wie, że 

każdy człowiek ma jakieś 

pragnienia i oczekiwania 

 po zakończonej lekcji swoimi 

słowami uzasadnia tezę, że 

człowiek powinien dbać nie tylko 

o wygląd fizyczny, ale też o swoje 

życie duchowe 

 podaje przykłady troski rodziców 

o swoje dzieci 

 po lekcji swoimi słowami 

opowiada biblijną scenę umycia 

nóg apostołom 

 definiuje pojęcie rodziny i wie, że 

rodzice pragną dobra dla swoich 

dzieci 

 wymienia wybranych proroków 

Starego Testamentu 

 wcielając się w postaci biblijne 

pasterzy lub Mędrców ze Wschodu 

opisuje wydarzenie oddania pokłonu 

nowonarodzonemu Jezusowi 

 swoimi słowami wyjaśnia, dlaczego 

Bóg zesłał Jezusa na ziemię 

 na podstawie podręcznika uzupełnia 

tekst z luką zawierający przykłady 

postępowania Jezusa wobec  Boga i 

bliźnich 

 po zakończonej lekcji uzasadnia, 

dlaczego rodzicom należy się 

szacunek i wdzięczność,  

 na podstawie tekstu z podręcznika 

podaje przykłady odnoszenia się do 

rodziców przez  Jezusa 

 

 wymienia najważniejsze nazwy 

miejscowości, rzek, jezior związanych z 

działalnością Jezusa, 

 uzasadnia tezę, że w Jezusie Chrystusie 

wypełniła się obietnica zapowiadanego 

Mesjasza 

 podaje przykłady chrześcijańskich i 

niechrześcijańskich źródeł 

przedstawiających Jezusa Chrystusa jako 

postaci  historycznej 

 wyjaśnia znaczenie tajemnicy wcielenia 

Jezusa dla godności osoby ludzkiej 

 po zakończonych zajęciach swoimi 

słowami uzasadnia tezę, że Jezus jest 

zapowiadanym Mesjaszem 

 po zakończonych zajęciach wymienia z 

pamięci potrójną misję Jezusa i umie ją 

opisać 

 wie, że Bóg nigdy nie zapomni o 

człowieku, ponieważ jest Jego 

ukochanym dzieckiem 

 wymienia przykłady służby rodzinie, 

Kościołowi i Ojczyźnie 

 na podstawie zdobytej wiedzy uzasadnia, 

dlaczego Święta Rodzina powinna być 

wzorem dla współczesnych rodzin 

 streszcza treść dokumentów 

świadczących o historyczności Jezusa 

 podaje przykłady szacunku wobec 

własnego ciała jako wyrazu 

wdzięczności za cud wcielenia 

 swoimi słowami wyjaśnia przesłanie 

biblijnej sceny o pokłonie Jezusowi 

przez Mędrców i pasterzy (Jezus 

przyszedł do każdego człowieka 

niezależnie od jego statusu 

społecznego) 

 na podstawie tekstu podaje przykłady 

wypełniania  potrójnej misji Jezusa w 

współczesnym świecie 

 uzasadnia, dlaczego przystępowanie do 

sakramentów świętych jest dowodem 

wdzięczności Bogu za Jego 

nieskończoną miłość do nas 

 po zakończonej lekcji podaje cele 

służenia: udzielanie pomocy 

potrzebującym i duchowe ubogacanie 

wspólnoty 

 po zakończonej lekcji dowodzi, 

dlaczego obecność Jezusa w rodzinie 

wpływa na budowanie pokoju i 

wzajemnej miłości 



V. Jezus 

nowym 

Mojżeszem i 

obiecanym 

Mesjaszem 

 po zakończonej lekcji definiuje 

pojęcie przypowieści 

 przyporządkowuje rodzaje ziaren 

do nazw 

 podaje, w jaki sposób dbamy o 

bezpieczny dom 

 rozróżnia skarby materialne i 

duchowe 

 po zakończonej lekcji swoimi 

słowami opowiada przypowieść o 

zaginionej owcy 

 definiuje pojęcie szczęścia 

 swoimi słowami streszcza 

przypowieść o pszenicy i chwaście 

 wymienia warunki, jakie muszą być 

spełnione, aby ziarno przyniosło 

obfite plony 

 po zakończonej lekcji swoimi 

słowami przedstawia treść 

przypowieści o domu na skale 

 po zakończonej lekcji swoimi 

słowami opowiada przypowieść o 

skarbie i perle 

 wyjaśnia symbole występujące w 

przypowieści o zaginionej owcy 

 po zakończonej lekcji swoimi 

słowami wyjaśnia znaczenie słowa 

„błogosławieni” 

 na podstawie podręcznika i fragmentu 

biblijnego (Mt 13, 37-43) wyjaśnia 

symbole z przypowieść 

 wyjaśnia symbolikę zawartą w 

przypowieści i odnosi ją do postaw 

ludzkich 

 podaje metaforyczne znaczenie 

budowania domu jako wyraz troski o 

królestwo Boże 

 na podstawie podręcznika i zdobytych 

wiadomości wyjaśnia, dlaczego czasem 

trzeba coś poświęcić, aby zyskać o wiele 

więcej 

 po lekcji opisuje, w jaki sposób Pan Bóg 

troszczy się o swoją owczarnię 

 interpretuje osiem błogosławieństw jako 

wskazania Jezusa dla każdego człowieka 

i odnosi je do swojego życia 

 po zakończonej lekcji wymienia 

przykłady, ukazujące,  jak może 

przyczyniać się do rozwijania królestwa 

Bożego na ziemi 

 wskazuje, w jaki sposób człowiek 

powinien starać się o rozwój królestwa 

Bożego 

 na podstawie tekstu z podręcznika i 

swoich przemyśleń wskazuje, w jaki 

sposób przyczyniamy się do budowania 

królestwa Bożego 

 na podstawie tekstu odpowiada na 

pytania dotyczące nawrócenia 

człowieka 

 na podstawie podręcznika wskazuje 

konkretne przykłady szczęścia w ujęciu 

chrześcijańskim 

VI. Kościół 

Jezusa 

Chrystusa 

 

 zna przypowieść o ziarnku 

gorczycy i zaczynie 

 streszcza perykopę biblijną 

mówiącą o uzdrowieniu paralityka 

 streszcza perykopę biblijną, 

mówiącą o zesłaniu przez Boga 

manny na pustyni, 

 streszcza perykopę biblijną 

mówiącą o uciszeniu burzy na 

jeziorze przez Jezusa 

 uzasadnia tezę, że Jezus Chrystus 

jest Panem Życia 

 uzasadnia prawdę ukazującą 

przejawy obecności Jezusa w 

życiu człowieka 

 

 wie, że warunkiem przynależności do 

królestwa Bożego jest nawrócenie i 

wiara oraz przyjęcie Ewangelii 

 ukazuje chrześcijański sens cierpienia 

w życiu człowieka 

 odkrywa sposoby uleczania duszy 

człowieka przez Jezusa 

 swoimi słowami opowiada fragment 

Pisma Świętego mówiący o 

cudownym rozmnożeniu chleba przez 

Jezusa 

 ukazuje Pana Boga jako opiekuna 

człowieka podczas jego ziemskiego 

życia 

 opisuje przykład ewangelicznego 

wskrzeszenia młodzieńca z Nain 

 wymienia cuda dokonane przez 

Jezusa, które zostały opisane na 

kartach Ewangelii 

 

 podaje przykłady realizowania zasad 

królestwa Bożego w codziennym życiu 

 uzasadnia potrzebę powierzenia Jezusowi 

w sakramencie namaszczenia chorych –

słabości ciała 

 wskazuje na potrzebę częstego 

korzystania z sakramentu pokuty i 

pojednania 

 ukazuje rolę Eucharystii w życiu 

człowieka 

 wskazuje, w jaki sposób można dać 

świadectwo wiary w zbawczą moc i 

miłość Jezusa 

 wyjaśnia zbawczy sens śmierci Jezusa 

 wymienia cuda Jezusa dokonane w życiu 

współczesnego człowieka 

 wyraża i uzasadnia potrzebę pracy nad 

własnym charakterem 

 uzasadnia tezę, iż bez wiary człowieka 

nie dokona się cud uzdrowienia 

 wymienia warunki dobrej spowiedzi 

 w modlitwie wieczornej wyraża 

wdzięczność za możliwość 

przyjmowania Ciała i Krwi Pana Jezusa 

pod postacią chleba i wina 

 wyjaśnia, dlaczego wspólnie z Jezusem 

łatwiej można przezwyciężać trudności 

życiowe 

 potrafi wyjaśnić dlaczego modlitwa i 

pamięć o zmarłych są obowiązkami 

chrześcijanina 

 wyraża wdzięczność za cuda zdziałane 

przez Boga w dzisiejszym świecie 



VII. Bóg 

obecny w 

życiu 

swojego 

ludu - rok 

liturgiczny 

 podaje, kiedy w Kościele 

obchodzony jest Adwent 

 wskazuje, kiedy w Kościele 

obchodzone są święta Bożego 

Narodzenia 

 opowiada o ofiarowaniu Pana 

Jezusa w świątyni 

  okazuje szacunek ludziom w 

podeszłym wieku 

 po zakończonej lekcji uzasadnia, 

dlaczego należy nie tylko 

pamiętać o ważnych 

wydarzeniach, ale przede 

wszystkim brać w nich udział 

 wymienia zjawiska, których nie 

widzi, a których doświadcza w 

codziennym życiu 

 wymienia postaci  biblijne 

towarzyszące nam w okresie 

Adwentu 

 wymienia powody ludzkiej radości 

  po zakończonej lekcji swoimi 

słowami przedstawia fragment Pisma 

Świętego o narodzeniu Pana Jezusa 

  z szacunkiem odnosi się do ludzi 

ubogich 

  podaje, że słowa Symeona 

skierowane do Maryi są zapowiedzią 

Jej cierpienia oraz objawiają prawdę o 

Jezusie 

  podaje datę święta Ofiarowania 

Pańskiego 

 na podstawie tekstu wyjaśnia 

symbolikę i przebieg liturgii Wigilii 

Paschalnej 

 po zakończonej lekcji streszcza 

biblijny fragment o Zesłaniu Ducha 

Świętego na Maryję i Apostołów 

 

 swoimi słowami opowiada o symbolice 

Adwentu 

 wymienia cechy właściwej postawy 

człowieka wobec słowa Bożego 

 wymienia i opisuje zwyczaje oraz 

tradycje związane z obchodami świąt 

Bożego Narodzenia 

  charakteryzuje postawę Maryi wobec 

wydarzeń związanych z Jej Synem 

  wyjaśnia słowa Symeona 

 swoimi słowami wyjaśnia, dlaczego 

święta wielkanocne są najważniejszym 

wydarzeniem dla chrześcijan 

 na podstawie tekstu opisuje  skutki 

zesłania Ducha Świętego 

 

 wyjaśnia potrójny sens oczekiwania 

przez człowieka w Adwencie. 

 charakteryzuje zadania wyznaczone mu 

przez Boga 

 uzasadnia, dlaczego święta Bożego 

Narodzenia nie są tylko czasem spotkań 

rodzinnych i obdarowywania się 

prezentami, lecz przede wszystkim 

czasem spotkania z Nowonarodzonym 

Synem Bożym. 

  wyjaśnia nakaz Prawa Starego 

Testamentu dotyczący pierworodnego 

syna 

 po zakończonej lekcji opowiada 

biblijny fragment o pustym grobie 

 na podstawie Ga 5, 22-23 wymienia 

owoce Ducha Świętego, 

 po lekcji stwierdza, że Duch Święty 

nadal działa w Kościele i jego życiu 

osobistym. 

 

 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą 

- odmawia wszelkiej współpracy 

- ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował treści z podstawy programowej 

- samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia 



- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu danej klasy, 

rozwiązuje zadania nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy 

- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach kwalifikując się do finałów na szczeblu poza szkolnym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia 


