PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
II ETAP EDUKACYJNY
Przedmiotowy system oceniania został opracowany na podstawie Programu nauczania
religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach zatwierdzonego przez Komisję
Wychowania
Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w dniu 9 czerwca 2010 (nr programu AZ-2-01/10)
i jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i
sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.).
Ocenę z religii ustalamy w oparciu o kryteria poznawcze, kształcące i wychowawcze.
W ocenianiu z religii obowiązują poniższe zasady:
1. Obiektywność – zastosowanie jednolitych norm i kryteriów oceniania.
2. Jawność – podawanie na bieżąco wyników pracy ucznia (rodzicom na ich zapotrzebowanie
lub gdy zaistnieje taka potrzeba ze strony szkoły).
3. Instruktywność – wskazanie na występujące braki.
4. Mobilizacja do dalszej pracy.
Prowadzenie zróżnicowanych form i rodzajów kontroli:
1. Kontrola wstępna (dokonanie diagnozy wiedzy i umiejętności w początkowej fazie
kształcenia).
2. Kontrola bieżąca (sprawdzanie w trakcie trwania procesu kształcenia).
3. Kontrola końcowa (dotyczy zakończonego etapu kształcenia).
4. Kontrola dystansowa (zbadanie trwałości wyników po pewnym okresie od zakończenia
procesu).
Metody kontroli i ocen:
1. Konwencjonalne (bieżąca kontrola, prace pisemne, posługiwanie się książką, ćwiczenia
praktyczne, kontrola graficzna, obserwacja uczniów w toku ich pracy itp.).
2. Techniczne sposoby kontrolowania procesu dydaktycznego (kontrola i ocena przy pomocy
zróżnicowanych zadań testowych).
Sposoby oceniania:
Wartościowanie gestem, słowem, mimiką, stopniem.
Elementy wchodzące w zakres oceny z religii:
1. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości.
2. Zainteresowanie przedmiotem.
3. Stosunek do przedmiotu.
4. Pilność i systematyczność.
5. Umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu.
6. Postawa.

Przedmiot oceny z religii zawiera kryteria poznawcze, kształcące i wychowawcze.
W wartościowaniu oceny z religii nauczyciel uzupełnia dydaktyczny zakres oceny wymiarem
duszpasterskim. Kontrola i ocena w religii nie dotyczy wyłącznie sprawdzenia wiadomości,
lecz
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także wartościowania umiejętności, postaw, zdolności twórczych, rozwoju zainteresowań,
motywacji uczenia się, a głównie kształtowania cech charakteru, woli, odpowiedzialności
za swoje czyny, dokładności, wytrwałości, pracowitości, kultury osobistej, zgodności
postępowania
z przyjętą wiarą.
Cele oceniania:
1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych.
2. Motywowanie ucznia do dalszej pracy.
3. Pomaganie uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju.
4. Systematyczne informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o postępach, trudnościach
i specjalnych uzdolnieniach ucznia.
5. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno
wychowawczej.
Ocenie podlegają:
1. Pisemne prace kontrolne i kartkówki.
2. Odpowiedzi ustne objęte zakresem materiału z zakresu trzech ostatnich lekcji.
3. Wypowiedzi w trakcie lekcji, podczas dyskusji, powtórzenia itp.
4. Praca domowa: krótkoterminowa i długoterminowa.
5. Znajomość podstawowych prawd wiary.
6. Prowadzenie zeszytu ucznia.
7. Pilność, systematyczność, postawy, umiejętności.
8. Korzystanie z Pisma świętego, podręcznika i innych materiałów katechetycznych.
9. Postawy wskazujące na potrzebę wartościowania.
10. Inne formy aktywności ucznia:
• praca w grupie (udział w dyskusji, prezentowanie efektów pracy zespołu),
• aktywność na zajęciach lekcyjnych,
• referaty, prezentacje,
• udział w olimpiadach, konkursach.
11. Praktyki religijne nie podlegają ocenie.
Zasady oceniania
1. Nauczyciel religii na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców (prawnych opiekunów) o:
• wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznej i rocznej
(semestralnej) ocenie klasyfikacyjnej wynikających z realizowanego przez siebie
programu nauczania;

• sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
• warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej)
oceny klasyfikacyjnej.
2. Oceny cząstkowe – semestralne i końcoworocznej – wyrażone są według skali:
• celujący (6),
• bardzo dobry (5),
• dobry (4),
• dostateczny (3),
• dopuszczający (2),
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• niedostateczny (1).
3. W ciągu jednego semestru nauczyciel wystawia każdemu uczniowi co najmniej trzy oceny
cząstkowe.
4. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). Na wniosek ucznia lub
jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel religii uzasadnia ustaloną ocenę w sposób
określony w statucie szkoły.
5. Pisemne prace kontrolne przeprowadzane są dwa razy w ciągu semestru. Obejmują więcej
niż trzy jednostki lekcyjne. Zapowiedziane są co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem,
a sprawdzane są przez nauczyciela do dwóch tygodni. Natomiast zakres materiału
kartkówek powinien obejmować nie więcej niż trzy jednostki lekcyjne lub materiał
podstawowy. Nauczyciel ma prawo do niepodawania terminu prac kontrolnych, jeżeli
uczniowie dezorganizują proces oceny osiągnięć. Na wniosek ucznia lub jego rodziców
(prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna
dokumentacja dotycząca oceniania ucznia z religii są udostępniane do wglądu uczniowi lub
jego rodzicom (prawnym opiekunom).
6. Odpowiedzi ustne objęte są zakresem materiału z zakresu trzech ostatnich lekcji.
7. Praca domowa: krótkoterminowa i długoterminowa, kontrolowana jest na bieżąco,
a oceniania przynajmniej raz w ciągu semestru.
8. Kontrola znajomości podstawowych prawd wiary zdobywana jest podczas odpowiedzi
ustnej lub pisemnej.
9. Zeszyt ucznia (ćwiczenia) sprawdzany jest według ustaleń nauczyciela. Przynajmniej jeden
raz w semestrze przeprowadzana jest kompleksowa ocena zeszytu.
10. Promuje się systematyczne ocenianie w ciągu semestrów połączone z możliwością
poprawiania. W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach poprawianie może odbywać się
bezpośrednio przed wystawianiem oceny semestralnej lub końcoworocznej. Przeprowadza
się je według ustaleń osób zainteresowanych w terminie i z zakresu wskazanego przez
nauczyciela religii z zastosowaniem formy pisemnej lub ustnej.
11. Przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady
pedagogicznej
nauczyciel religii jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych
opiekunów) o przewidywanej dla niego rocznej (semestralnej) ocenie klasyfikacyjnej z zajęć

edukacyjnych w terminie i formie określonych w statucie szkoły.
12. Ocena śródroczna i roczna nie ma charakteru średniej arytmetycznej ocen cząstkowych;
znaczący wpływ mają przede wszystkim oceny uzyskane (w semestrze lub w ciągu całego
roku szkolnego) z prac kontrolnych, dłuższych wypowiedzi, referatów, o ile prezentacja ich
przejmie formę wypowiedzi ustnej oraz innych form pracy o charakterze samodzielnym.
13. Uczeń, który przystąpi do olimpiady czy konkursu religijnego i pomyślnie ukończy co
najmniej etap szkolny, będzie mógł uzyskać podniesienie oceny końcoworocznej o jeden
stopień.
14. Laureaci konkursów przedmiotowych z religii o zasięgu wojewódzkim (diecezjalnym),
międzywojewódzkim i ogólnopolskim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą
roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata ww. konkursów bądź
laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej
(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje celującą końcową
ocenę klasyfikacyjną z religii.
15. Uczeń może nie być klasyfikowany z religii jeżeli brak jest podstaw do ustalenia
śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia
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na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia z religii
w szkolnym planie nauczania. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej
nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny z religii.
16. Egzamin klasyfikacyjny z religii zdaje również uczeń:
• realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;
• spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
17. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora
szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z religii została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być
zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych.
18. Informacja o grożącej ocenie niedostatecznej z przedmiotu winna być przekazana
uczniowi
i jego rodzicom (prawnym opiekunom) na miesiąc przed klasyfikacją. Nauczyciel religii
przedstawia możliwości poprawy oceny poprzez uzupełnienie niezbędnych wiadomości
i umiejętności.
19. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną
z religii może zdawać egzamin poprawkowy.
20. W oddziałach integracyjnych śródroczną i roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną
z religii dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala
nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela
współorganizującego kształcenie integracyjne.
21. Nauczyciel religii jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni
psychologiczno pedagogicznej,
w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania

edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego
stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się,
uniemożliwiające sprostanie ww. wymaganiom.
Ustalenie wymagań programowych w obrębie poszczególnych poziomów
oraz zastosowanie ich w określonych ocenach osiągnięć uczniów
1. Wymagania ponadprogramowe (wykraczające)
Na ocenę CELUJĄCĄ uczeń:
• Spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej.
• Prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ.
• Samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych.
• Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi, swobodą w posługiwaniu się terminologią
przedmiotową i inną.
• Angażuje się w prace pozalekcyjne (np. gazetki religijne, montaże sceniczne, pomoce
katechetyczne itp.).
• Osiąga sukcesy w konkursach wiedzy religijnej.
• Jego pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi
żadnych
zastrzeżeń.
• Wykazuje się umiejętnościami i wiadomościami wykraczającymi poza wymagania
edukacyjne; jego praca jest oryginalna i twórcza oraz wskazuje na dużą samodzielność.
• Inne osiągnięcia indywidualne ucznia promujące ocenę celującą.
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2. Wymagania dopełniające
Na ocenę BARDZO DOBRĄ uczeń:
• Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej.
• Opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności określony poziomem nauczania
religii.
• Prezentuje poziom wiadomości powiązanych ze sobą w logiczny układ.
• Umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela.
• Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi.
• Odznacza się pełną znajomością pacierza.
• Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe.
• Aktywnie uczestniczy w religii.
• Uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej.
• Jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem.
• Odpowiedzialnie włącza się w dynamikę i przeżycia roku liturgicznego.
• Opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności wyznaczonych przez nauczyciela
programem nauczania; osiągnięcia ucznia należą do złożonych i wymagających
samodzielności.
• Inne możliwości indywidualne ucznia promujące ocenę bardzo dobrą.
3. Wymagania rozszerzające

Na ocenę DOBRĄ uczeń:
• Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej.
• Opanował materiał programowy z religii.
• Prezentuje wiadomości powiązane związkami logicznymi.
• Poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska inspirowane
przez nauczyciela.
• Stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych.
• Wykazuje się dobrą znajomością pacierza.
• W zeszycie ma wszystkie notatki i prace domowe.
• Korzysta z pomocy dydaktycznych podczas zajęć lekcyjnych (podręcznik, zeszyt ucznia i
inne).
• Systematycznie uczestniczy w zajęciach religii.
• Jest zainteresowany przedmiotem.
• Wykazuje się dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości.
• Postawa ucznia nie budzi wątpliwości.
• Stara się być aktywnym podczas lekcji.
• Wiadomości i umiejętności ucznia przewidziane programem nauczania nie są pełne dla
danego etapu nauczania, ale wiele umiejętności ma charakter złożony i samodzielny.
• Inne osiągnięcia indywidualne ucznia promujące ocenę dobrą.
4. Wymagania podstawowe
Na ocenę DOSTATECZNĄ uczeń:
• Opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości, postawy i umiejętności.
• Prezentuje podstawowe treści materiału programowego z religii.
• Wykazuje się wiadomościami podstawowymi, połączonymi związkami logicznymi.
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• Dość poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia oraz wyjaśnia ważniejsze zjawiska
z pomocą nauczyciela.
• Potrafi stosować wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy
nauczyciela.
• W przekazywaniu wiadomości z religii popełnia niewielkie i nieliczne błędy.
• Odznacza się małą kondensacją wypowiedzi.
• Wykazuje się podstawową znajomością pacierza.
• W zeszycie ucznia sporadyczne braki notatek, prac domowych.
• Prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem.
• Wiadomości i umiejętności ucznia są na poziomie podstawowych wiadomości
i umiejętności przewidzianych programem nauczania dla danego etapu; wiadomości
i umiejętności należą do przystępnych, o średnim stopniu złożoności i wystarczą do
pomyślnego dalszego uczenia się.
• Inne możliwości indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dostateczną.
5. Wymagania konieczne
Na ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ uczeń:

• Opanował konieczne pojęcia religijne.
• Wykazuje się luźno zestawionym poziomem wiadomości programowych.
• Prezentuje mało zadowalający poziom postaw i umiejętności.
• Wykazuje brak rozumienia podstawowych uogólnień.
• Cechuje się brakiem podstawowej umiejętności wyjaśniania zjawisk.
• Nie potrafi stosować wiedzy, nawet przy pomocy nauczyciela.
• Podczas przekazywania wiadomości popełnia liczne błędy, wykazuje niepoprawny styl
wypowiedzi, posiada trudności w wysławianiu się.
• Prowadzi zeszyt ucznia.
• Ma problemy ze znajomością pacierza.
• Wykazuje poprawny stosunek do religii.
• Opanował elementarne wiadomości i umiejętności programowe przewidziane dla danego
etapu edukacyjnego; są to wiadomości i umiejętności bardzo przystępne, proste
i praktyczne, niezbędne w funkcjonowaniu szkolnym i pozaszkolnym.
• Inne możliwości indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dopuszczającą.
6. Ocena NIEDOSTATECZNA
Uczeń:
• Wykazuje rażący brak wiadomości programowych.
• Cechuje się brakiem jedności logicznej między wiadomościami.
• Prezentuje zupełny brak rozumienia uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania zjawisk.
• Wykazuje zupełny brak umiejętności stosowania wiedzy.
• Podczas przekazywania informacji popełnia bardzo liczne błędy.
• Cechuje się rażąco niepoprawnym stylem wypowiedzi.
• Nie wykazuje się znajomością pacierza.
• Nie posiada zeszytu ucznia lub dość często nie przynosi go na lekcję.
• Lekceważy przedmiot.
• Opuszcza lekcje religii.
• Inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazujące na ocenę niedostateczną.
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Wszystkie inne ustalenia znajdują się w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania
obowiązującym w szkole oraz w zasadach oceniania opracowanych przez Komisję
Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.
W opracowaniu Przedmiotowego systemu oceniania z religii korzystano m.in. z następującej
literatury:
Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce,
Kraków
2001.
Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła Katolickiego w
Polsce,
Kraków 2010.

Zaproszeni przez Boga. Podręcznik metodyczny dla klasy 4 szkoły podstawowej, red. Z.
Marek,
Kraków 2002.
Biblioteczka Reformy, MEN o ocenianiu, Warszawa 2000.
Ocena w katechezie, red. S. Kulpaczyński, Lublin 2001.
J. Szpet, Dydaktyka katechezy, Poznań1999.
J. Szpet, Wymagania programowe. Jak sprawdzać i oceniać na katechezie?, Płock 1996.
M. Śnieżyński, Zarys dydaktyki dialogu, Kraków 1998.
Opracowanie za: Bartłomiej Bester , http://www.katechizmy.pl/art-198.kryteria-oceniania-nowepodreczniki.html

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z religii dla ucznia
o obniżonym poziomie rozwoju intelektualnego
Cele katechetyczne
1. Doprowadzenie do odkrycia tajemnicy osobowego Boga, który kocha i jest zatroskany
o każdego człowieka;
2. Rozwijanie i wspieranie wiary wychowanka;
3. Wychowanie do udziału w życiu Kościoła wielbiącego Boga w sprawowanej liturgii;
4. Wdrażanie nawyku i umiejętności odróżniania dobra od zła, wyboru dobra,
pragnienia postępowania według przykazań (szczególnie przykazania miłości);
5. Kształtowanie umiejętności modlitwy jako spotkania z Bogiem;
6. Kształtowanie świadomości przynależności do wspólnoty (rodzina, grupa szkolnokatechetyczna i Kościół);
7. Kształtowanie postawy świadczenia o własnej łączności z Bogiem.

Zadania nauki religii
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ukazać Boga kochającego i przyjaznego człowiekowi;
Wyjaśnić pojęcia związane z podstawowymi prawdami wiary;
Przygotować do przyjęcia sakramentów: pokuty, Eucharystii i bierzmowania;
Wprowadzić pojęcia: dobro, zło, grzech, przebaczenie;
Przybliżyć przykazania Boże;
Wprowadzić podstawowe modlitwy;
Kształtować nawyk codziennej modlitwy;
Ukazać miłość bliźniego jako zasadę życia we wspólnocie;
Uczyć dawania świadectwa przynależności do Boga Ojca i Jezusa Chrystusa
działającego mocą Ducha Świętego w Kościele.

Treści
1.
2.
3.
4.
5.

Bóg towarzyszy człowiekowi w jego życiu;
Bóg niesie człowiekowi pomoc w jego życiu;
Bóg ratuje człowieka od zła;
Tajemnica Ojca i Jego zbawczy zamysł;
Podstawowe wiadomości o:
- roku liturgicznym,
- naturze sakramentów,
- symbolach religijnych;
6. Motywy uzasadniające wybieranie dobra: droga z Jezusem;
7. Przykłady z życia Jezusa (Jezus pomagający innym, Jezus wzorem);
8. Realizacja przykazania miłości w codziennym życiu;
9. Znak krzyża;
10. Modlitwa Pańska, Pozdrowienie anielskie;
11. Uczenie modlitwy spontanicznej;
12. Modlitwa poprzez śpiew;
13. Kształtowanie postaw przyjmowanych podczas modlitwy;
14. Rodzina-wspólnotą dzieci Bożych;
15. Grupa szkolno-katechetyczna - wspólnotą dzieci Bożych;
16. Społeczność wierzących - wspólnotą dzieci Bożych;
17. Przykłady z życia świętych, Apostołów i znanych osób żyjących współcześnie;
18. Występy w przedstawieniach teatralnych (np. Jasełka dla młodszych), organizowanie
pomocy dla biednych, akcja mikołajkowa dla potrzebujących itp.

Osiągnięcia
1. Katechizowany winien wiedzieć, że Bóg go kocha i nim się opiekuje;
2. Znajomość najważniejszych wydarzeń z życia Jezusa w powiązaniu z rokiem
kościelnym;
3. Rozumienie i pragnienie przyjęcia daru Boga, którym są sakramenty pokuty,
Eucharystii i bierzmowania;
4. Znajomość podstawowych gestów i postaw liturgicznych (postawa stojąca, siedząca,
klęcząca, milczenie, śpiew, znak pokoju);
5. Umiejętność odróżniania dobra od zła i chęć czynienia dobra;
6. Umiejętność czynienia znaku krzyża;
7. Znajomość podstawowych modlitw (jeśli pozwala na to stan dziecka);
8. Umiejętność identyfikowania się z większą społecznością wierzących;
9. Zdolność wyrażania własnej przynależności do Boga.
5. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
Katecheza osób niepełnosprawnych umysłowo powinna wychodzić naprzeciw potrzebom
i możliwościom przyjmowania rzeczywistości wiary przez te osoby. Jej skuteczność
warunkuje liczenie się z uwarunkowaniami oraz możliwościami osób niepełnosprawnych,

a w szczególności ich percepcję intelektualną, jak i jej możliwości i potrzeby psychiczne,
fizyczne społeczne i duchowe.
Do zaistnienia procesów edukacyjnych potrzebna jest pomoc udzielana osobom
niepełnosprawnym w nawiązaniu najpierw osobistego kontaktu z katechetą, skupieniu na nim
uwagi, a następnie skupieniu uwagi na treściach i czynnościach, które on przekazuje.
Atmosfera zrozumienia, akceptacji oraz poczucia bezpieczeństwa są niezbędnymi atrybutami
realizacji założonych celów.
Dlatego też należy zadbać o:
 odpowiednio przygotowane środowisko: sala katechetyczna winna posiadać
przytulny wystrój i klimat sacrum, mieć stałe niezmienne elementy (np. krzyż,
świeca, obraz, piosenka religijna, Biblia itp.);
 mobilizowanie koncentracji uwagi ucznia poprzez oddziaływanie na wszystkie
zmysły osoby z upośledzeniem umysłowym. W takim wypadku pojawia się duża
szansa pełniejszego przekazania treści poprzez jeden z najmniej uszkodzonych
receptorów. Stąd konieczność wprowadzenia różnych form i metod pracy podczas
jednej jednostki lekcyjnej np.: śpiew, ruch, obraz, dotyk, kontakt fizyczny, słowo
itp.;
 budzenie i podtrzymywanie aktywności ucznia. Katecheta winien poprzez
obserwację i dokładne zapoznanie się z możliwościami ucznia (wywiad
z psychologiem i pedagogiem szkolnym oraz wychowawcą) pracować wspólnie
ustalonymi metodami nad skupianiem i wydłużaniem czasu koncentracji uwagi
ucznia na twarzy katechety, dźwięku, przedmiocie, ruchu, obrazie itd.;
 porządkowanie sytuacji i zdarzeń (tworzenie porządku). Oprócz stałości miejsca
i rytuału postępowania chodzi również o pomaganie osobie z upośledzeniem
umysłowym w oddzielaniu świata zewnętrznego od "ja", jednych czynności od
drugich. Osoby te, a zwłaszcza autystyczne, mają trudności w odróżnianiu siebie
od innych osób i świata zewnętrznego. Posługiwanie się krótkimi, niezłożonymi
poleceniami i określeniami oraz demonstrowanie przejrzystych, dużych
jednoznacznych pomocy (np. ilustracje, modele, przeźrocza) pomoże uniknąć
chaosu i natłoku nic nie mówiących informacji;
 integrację starych i nowych informacji o otaczającym świecie w jedną całość. Rola
katechety polegać ma na ciągłym powtarzaniu i utrwalaniu nabytej wiedzy
i umiejętności, podtrzymywaniu przeżytego doświadczenia wiary i Boga oraz
na umiejętnym łączeniu nabytych już wiadomości z nowymi treściami.
Troszcząc się o rozwój duchowy podopiecznych katecheta nie może zapominać
o działaniach rewalidacyjnych, pobudzających rozwój wszystkich funkcji, nawet tych, które
nie zostały uszkodzone. U uczniów ze znacznym i głębokim upośledzeniem umysłowym
funkcja stymulacyjna na katechezie polegać będzie często na konieczności utrzymywania
jakiejś funkcji czy umiejętności na dotychczasowym poziomie oraz na ochronie przed
regresem w rozwoju.

6. WSPÓŁPRACA ŚRODOWISK
a . Rodzina
1. Rodzice dzieci upośledzonych umysłowo, biorąc pod uwagę licznie występujące
u nich deficyty, często z obawą i rezerwą podchodzą do sprawy wychowania
religijnego swoich dzieci. Dlatego współpraca z tym środowiskiem powinna cechować
się dużą troską, serdecznością oraz otwartością na problemy i wątpliwości rodziców.
Należy stworzyć taki klimat, aby rodzice mieli poczucie towarzyszenia im na drodze
religijnego wychowania dzieci.
2. Należy uświadomić rodzicom, iż religijność nie jest tylko i wyłącznie wiedzą
intelektualną, ale przede wszystkim przejawia się w życiu i działaniu. Dlatego dziecko
upośledzone intelektualnie jest zdolne do udziału w życiu i wychowaniu religijnym.
Swą wiarę w Boga wyraża ono przede wszystkim odnoszeniem się do drugiego
człowieka. Tak rozumiane wychowanie religijne łączyć się będzie z kształtowaniem
postaw i zachowań społecznych ukierunkowanych na dobro innych ludzi motywowane
miłością. Podstawą religijności dziecka niepełnosprawnego intelektualnie będzie więc
uczciwość, która staje się dla niego impulsem działania,
a także stanowi źródło
zachowań, poszukiwań i kontaktów z otoczeniem. Przez odczucie ciepła i klimatu
bezpieczeństwa ze strony otaczających dziecko osób uczy się od nich wiary intuicyjne
odkrywanej w życzliwości i miłości otoczenia.
3. Możliwości percepcyjne dzieci niepełnosprawnych umysłowo są bardzo ograniczone.
Samo przyswojenie nowych informacji wymaga od nich nieustannego powtarzania,
ćwiczenia i realizacji tematu na różne sposoby. Dlatego katecheza wymaga od rodziny
kontynuowania, rozwijania i utrwalania treści nabywanych podczas katechezy.
4. Kolejny element współpracy katechezy z rodziną stanowi ułatwianie rodzicom
integracji dziecka ze wspólnotą Kościoła. Umożliwianie dziecku uczestniczenia
w życiu wspólnoty daje mu szansę zaistnienia i identyfikacji z osobami wierzącym,
a przez to wyrażania własnych postaw i przeżyć religijnych.
5. Istnieje potrzeba wspierania rodziców w ich wysiłkach na rzecz wprowadzania oraz
podtrzymywania życia sakramentalnego dziecka upośledzonego. Powinno się ono
wyrażać w organizowaniu przygotowania dziecka do przyjęcia sakramentów, pomoc w
organizowaniu samej uroczystości związanej z przyjmowaniem sakramentów,
a także w umożliwianiu dziecku dalszego uczestnictwa w życiu sakramentalnym.
6. Współpraca z rodzicami polega również na pośredniczeniu w kontaktach z Kościołem
parafialnym oraz wspólnotami religijnym dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
i instytucjami charytatywnymi.
b. Parafia
1. Parafia ma być miejscem, w którym każda osoba z upośledzeniem umysłowym
znajduje pomoc w rozwijaniu swego życia religijnego.
2. Parafia powinna służyć rodzicom informacją o katechizacji, przygotowaniu
do sakramentów i duszpasterstwie dla osób upośledzonych.
3. Katechizacja ma przygotować do pełnego udziału w życiu Kościoła. Winno
to przejawiać się w uczestnictwie osób z upośledzeniem umysłowym w różnorodnych
nabożeństwach, jak i systematycznym korzystaniu z sakramentów świętych.
4. Życie religijne osób z upośledzeniem umysłowym może być rozwijane poprzez
zaangażowanie tychże osób i ich rodzin w duszpasterstwo osób upośledzonych. Przy

niektórych parafiach działają wspólnoty skupiające osoby z upośledzeniem
umysłowym, których naczelnym celem jest prowadzenie swoich członków do Boga.
Przykładowo takimi grupami są Wspólnoty Ruchu Wiara i Światło.
5. Zachęca się, aby wspólnoty istniejące przy parafiach integrowały się z osobami
niepełnosprawnymi.

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z religii dla uczniów z dysleksją
1. Wyznaczyć dziecku miejsce blisko nauczyciela, dzięki temu zwiększy się jego
koncentracja uwagi, ograniczeniu ulegnie ilość bodźców rozpraszających.
2. Unikać głośnego odpytywania np. modlitw przy całej klasie. Dać dziecku możliwość
odpowiedzi przy biurku nauczyciela, na przerwie, lub po lekcjach.
3. Preferowanie wypowiedzi ustnych. Sprawdzanie wiadomości powinno odbywać się
często i dotyczyć krótszych partii materiału. Pytania kierowane do ucznia będą
precyzyjne.
4. Ze względu na wolne tempo czytania lub/i pisania zmniejszyć ilość zadań (poleceń)
do wykonania w przewidzianym dla całej klasy czasie lub wydłużyć czas pracy
dziecka.
5. Unikać wyrywania do odpowiedzi. Jeśli to będzie możliwe uprzedzić ucznia na
przerwie, że będzie dzisiaj pytany.
6. Wydłużyć czas na odpowiedź, wspomagać pytaniem naprowadzającym.
7. Zindywidualizować podejście przez kształtowanie motywacji do pokonywania
trudności.
8. Budzić ufność dziecka do samego siebie (pochwała za drobny sukces).
9. Motywować do nauki.
10. Usamodzielniać i nie wyręczać
11. Podczas oceny prac pisemnych nie uwzględniać poprawności ortograficznej.
12. W przypadku ucznia z dysgrafią nie będzie oceniana staranność pisma w zeszycie ani
na testach i kartkówkach.
13. Uczeń ma prawo przeczytać nauczycielowi treść pracy pisemnej, gdy ten ma trudności
z jej odczytaniem

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII
W KLASIE VII
Przedmiotowy system oceniania został opracowany na podstawie Programu nauczania
religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach zatwierdzonego przez Komisję
Wychowania
Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w dniu 9 czerwca 2010 (nr programu AZ-301/10)
i jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i
sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.).
Ocenę z religii ustalamy w oparciu o kryteria poznawcze, kształcące i wychowawcze.
W ocenianiu z religii obowiązują poniższe zasady:
1. Obiektywność – zastosowanie jednolitych norm i kryteriów oceniania.
2. Jawność – podawanie na bieżąco wyników pracy ucznia (rodzicom na ich zapotrzebowanie
lub gdy zaistnieje taka potrzeba ze strony szkoły).
3. Instruktywność – wskazanie na występujące braki.
4. Mobilizacja do dalszej pracy.
Prowadzenie zróżnicowanych form i rodzajów kontroli:
1. Kontrola wstępna (dokonanie diagnozy wiedzy i umiejętności w początkowej fazie
kształcenia).
2. Kontrola bieżąca (sprawdzanie w trakcie trwania procesu kształcenia).
3. Kontrola końcowa (dotyczy zakończonego etapu kształcenia).
4. Kontrola dystansowa (zbadanie trwałości wyników po pewnym okresie od zakończenia
procesu).
Metody kontroli i ocen:
1. Konwencjonalne (bieżąca kontrola, prace pisemne, posługiwanie się książką, ćwiczenia
praktyczne, kontrola graficzna, obserwacja uczniów w toku ich pracy itp.).
2. Techniczne sposoby kontrolowania procesu dydaktycznego (kontrola i ocena przy pomocy
zróżnicowanych zadań testowych).
Sposoby oceniania:
Wartościowanie gestem, słowem, mimiką, stopniem.
Elementy wchodzące w zakres oceny z religii:
1. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości.
2. Zainteresowanie przedmiotem.
3. Stosunek do przedmiotu.
4. Pilność i systematyczność.
5. Umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu.
6. Postawa.
Kontrola i ocena w religii nie dotyczy wyłącznie sprawdzenia wiadomości, lecz także
wartościowania umiejętności, postaw, zdolności twórczych, rozwoju zainteresowań,
motywacji

uczenia się, a głównie kształtowania cech charakteru, woli, odpowiedzialności za swoje
czyny,
dokładności, wytrwałości, pracowitości, kultury osobistej, zgodności postępowania z przyjętą
wiarą.
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Cele oceniania:
1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych.
2. Motywowanie ucznia do dalszej pracy.
3. Pomaganie uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju.
4. Systematyczne informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o postępach, trudnościach
i specjalnych uzdolnieniach ucznia.
5. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy
dydaktycznowychowawczej.
Ocenie podlegają:
1. Pisemne prace kontrolne i kartkówki.
2. Odpowiedzi ustne objęte zakresem materiału z zakresu trzech ostatnich lekcji.
3. Wypowiedzi w trakcie lekcji, podczas dyskusji, powtórzenia itp.
4. Praca domowa: krótkoterminowa i długoterminowa.
5. Znajomość podstawowych prawd wiary.
6. Prowadzenie zeszytu ucznia.
7. Pilność, systematyczność, postawy, umiejętności.
8. Przygotowanie do poszczególnych lekcji.
9. Korzystanie z Pisma świętego, podręcznika i innych materiałów katechetycznych.
10. Inne formy aktywności ucznia:
• praca w grupie (udział w dyskusji, prezentowanie efektów pracy zespołu),
• aktywność na zajęciach lekcyjnych,
• referaty, prezentacje,
• udział w olimpiadach, konkursach, projektach edukacyjnych.
11. Zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości szkolnych o charakterze
religijnym, zaangażowanie w przygotowanie gazetek szkolnych, współpraca ze wspólnotą
parafialną .
12. Praktyki religijne nie podlegają ocenie.
Zasady oceniania
1. Nauczyciel religii na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców (prawnych opiekunów) o:
• wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznej i rocznej
(semestralnej) ocenie klasyfikacyjnej wynikających z realizowanego przez siebie
programu nauczania;
• sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
• warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej)
oceny klasyfikacyjnej.
2. Oceny cząstkowe – semestralne i końcoworocznej – wyrażone są według skali:
• celujący (6),

• bardzo dobry (5),
• dobry (4),
• dostateczny (3),
• dopuszczający (2),
• niedostateczny (1).
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3. W ciągu jednego semestru nauczyciel wystawia każdemu uczniowi co najmniej trzy oceny
cząstkowe.
4. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). Na wniosek ucznia lub
jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel religii uzasadnia ustaloną ocenę w sposób
określony w statucie szkoły.
5. Pisemne prace kontrolne przeprowadzane są co najmniej dwa razy w ciągu semestru.
Obejmują więcej niż trzy jednostki lekcyjne. Zapowiedziane są co najmniej z tygodniowym
wyprzedzeniem, a sprawdzane są przez nauczyciela do dwóch tygodni. Natomiast zakres
materiału kartkówek powinien obejmować nie więcej niż trzy jednostki lekcyjne lub materiał
podstawowy. Nauczyciel ma prawo do niepodawania terminu prac kontrolnych, jeżeli
uczniowie dezorganizują proces oceny osiągnięć. Na wniosek ucznia lub jego rodziców
(prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna
dokumentacja dotycząca oceniania ucznia z religii są udostępniane do wglądu uczniowi lub
jego rodzicom (prawnym opiekunom).
6. Odpowiedzi ustne objęte są zakresem materiału z zakresu trzech ostatnich lekcji.
7. Praca domowa: krótkoterminowa i długoterminowa, kontrolowana jest na bieżąco,
a oceniania przynajmniej raz w ciągu semestru. Uczeń ma prawo raz w ciągu semestru
zgłosić brak pracy krótkoterminowej (bez konsekwencji), jednak winien ją uzupełnić na
następne zajęcia.
8. Kontrola znajomości podstawowych prawd wiary zdobywana jest podczas odpowiedzi
ustnej lub pisemnej.
9. Zeszyt ucznia (ćwiczenia) sprawdzany jest według ustaleń nauczyciela. Przynajmniej jeden
raz w semestrze przeprowadzana jest kompleksowa ocena zeszytu.
10. Promuje się systematyczne ocenianie w ciągu semestrów połączone z możliwością
poprawiania. W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach poprawianie może odbywać się
bezpośrednio przed wystawianiem oceny semestralnej lub końcoworocznej. Przeprowadza
się je według ustaleń osób zainteresowanych w terminie i z zakresu wskazanego przez
nauczyciela religii z zastosowaniem formy pisemnej lub ustnej.
11. Przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady
pedagogicznej
nauczyciel religii jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych
opiekunów) o przewidywanej dla niego rocznej (semestralnej) ocenie klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych w terminie i formie określonych w statucie szkoły.
12. Ocena śródroczna i roczna nie ma charakteru średniej arytmetycznej ocen cząstkowych;
znaczący wpływ mają przede wszystkim oceny uzyskane (w semestrze lub w ciągu całego
roku szkolnego) z prac kontrolnych, dłuższych wypowiedzi, referatów, o ile prezentacja ich
przejmie formę wypowiedzi ustnej oraz innych form pracy o charakterze samodzielnym.
13. Uczeń, który przystąpi do olimpiady czy konkursu religijnego i pomyślnie ukończy co

najmniej etap szkolny, będzie mógł uzyskać podniesienie oceny końcoworocznej o jeden
stopień.
14. Laureaci konkursów przedmiotowych z religii o zasięgu wojewódzkim (diecezjalnym),
międzywojewódzkim i ogólnopolskim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą
roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata ww. konkursów bądź
laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej
(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje celującą końcową
ocenę klasyfikacyjną z religii.
15. Uczeń może nie być klasyfikowany z religii jeżeli brak jest podstaw do ustalenia
śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia
na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia z religii
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w szkolnym planie nauczania. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej
nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny z religii.
16. Egzamin klasyfikacyjny z religii zdaje również uczeń:
• realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;
• spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
17. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora
szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z religii została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być
zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych.
18. Informacja o grożącej ocenie niedostatecznej z przedmiotu winna być przekazana
uczniowi
i jego rodzicom (prawnym opiekunom) na miesiąc przed klasyfikacją. Nauczyciel religii
przedstawia możliwości poprawy oceny poprzez uzupełnienie niezbędnych wiadomości
i umiejętności.
19. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną
z religii może zdawać egzamin poprawkowy.
20. W oddziałach integracyjnych śródroczną i roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną
z religii dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala
nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela
współorganizującego kształcenie integracyjne.
21. Nauczyciel religii jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej,
w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania
edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego
stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się,
uniemożliwiające sprostanie ww. wymaganiom.
Ustalenie wymagań programowych w obrębie poszczególnych poziomów
oraz zastosowanie ich w określonych ocenach osiągnięć uczniów
1. Wymagania ponadprogramowe (wykraczające)
Na ocenę CELUJĄCĄ uczeń:
• Spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej.
• Prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ.

• Samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych.
• Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi, swobodą w posługiwaniu się terminologią
przedmiotową i inną.
• Angażuje się w prace pozalekcyjne (np. gazetki religijne, montaże sceniczne, pomoce
katechetyczne itp.).
• Osiąga sukcesy w konkursach wiedzy religijnej.
• Jego pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi żadnych
zastrzeżeń.
• Wykazuje się umiejętnościami i wiadomościami wykraczającymi poza wymagania
edukacyjne; jego praca jest oryginalna i twórcza oraz wskazuje na dużą samodzielność.
• Inne osiągnięcia indywidualne ucznia promujące ocenę celującą.
2. Wymagania dopełniające
Na ocenę BARDZO DOBRĄ uczeń:
• Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej.
• Opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności określony poziomem nauczania
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religii.
• Prezentuje poziom wiadomości powiązanych ze sobą w logiczny układ.
• Umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela.
• Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi.
• Odznacza się pełną znajomością pacierza.
• Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe.
• Aktywnie uczestniczy w religii.
• Uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej.
• Jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem.
• Odpowiedzialnie włącza się w dynamikę i przeżycia roku liturgicznego.
• Opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności wyznaczonych przez nauczyciela
programem nauczania; osiągnięcia ucznia należą do złożonych i wymagających
samodzielności.
• Inne możliwości indywidualne ucznia promujące ocenę bardzo dobrą.
3. Wymagania rozszerzające
Na ocenę DOBRĄ uczeń:
• Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej.
• Opanował materiał programowy z religii.
• Prezentuje wiadomości powiązane związkami logicznymi.
• Poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska inspirowane
przez nauczyciela.
• Stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych.
• Wykazuje się dobrą znajomością pacierza.
• W zeszycie ma wszystkie notatki i prace domowe.
• Korzysta z pomocy dydaktycznych podczas zajęć lekcyjnych (podręcznik, zeszyt ucznia i
inne).
• Systematycznie uczestniczy w zajęciach religii.
• Jest zainteresowany przedmiotem.

• Wykazuje się dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości.
• Postawa ucznia nie budzi wątpliwości.
• Stara się być aktywnym podczas lekcji.
• Wiadomości i umiejętności ucznia przewidziane programem nauczania nie są pełne dla
danego etapu nauczania, ale wiele umiejętności ma charakter złożony i samodzielny.
• Inne osiągnięcia indywidualne ucznia promujące ocenę dobrą.
4. Wymagania podstawowe
Na ocenę DOSTATECZNĄ uczeń:
• Opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości, postawy i umiejętności.
• Prezentuje podstawowe treści materiału programowego z religii.
• Wykazuje się wiadomościami podstawowymi, połączonymi związkami logicznymi.
• Dość poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia oraz wyjaśnia ważniejsze zjawiska
z pomocą nauczyciela.
• Potrafi stosować wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy
nauczyciela.
• W przekazywaniu wiadomości z religii popełnia niewielkie i nieliczne błędy.
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• Odznacza się małą kondensacją wypowiedzi.
• Wykazuje się podstawową znajomością pacierza.
• W zeszycie ucznia sporadyczne braki notatek, prac domowych.
• Prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem.
• Wiadomości i umiejętności ucznia są na poziomie podstawowych wiadomości
i umiejętności przewidzianych programem nauczania dla danego etapu; wiadomości
i umiejętności należą do przystępnych, o średnim stopniu złożoności i wystarczą do
pomyślnego dalszego uczenia się.
• Inne możliwości indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dostateczną.
5. Wymagania konieczne
Na ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ uczeń:
• Opanował konieczne pojęcia religijne.
• Wykazuje się luźno zestawionym poziomem wiadomości programowych.
• Prezentuje mało zadowalający poziom postaw i umiejętności.
• Wykazuje brak rozumienia podstawowych uogólnień.
• Cechuje się brakiem podstawowej umiejętności wyjaśniania zjawisk.
• Nie potrafi stosować wiedzy, nawet przy pomocy nauczyciela.
• Podczas przekazywania wiadomości popełnia liczne błędy, wykazuje niepoprawny styl
wypowiedzi, posiada trudności w wysławianiu się.
• Prowadzi zeszyt ucznia.
• Ma problemy ze znajomością pacierza.
• Wykazuje poprawny stosunek do religii.
• Opanował elementarne wiadomości i umiejętności programowe przewidziane dla danego
etapu edukacyjnego; są to wiadomości i umiejętności bardzo przystępne, proste
i praktyczne, niezbędne w funkcjonowaniu szkolnym i pozaszkolnym.
• Inne możliwości indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dopuszczającą.
6. Ocena NIEDOSTATECZNA

Uczeń:
• Wykazuje rażący brak wiadomości programowych.
• Cechuje się brakiem jedności logicznej między wiadomościami.
• Prezentuje zupełny brak rozumienia uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania zjawisk.
• Wykazuje zupełny brak umiejętności stosowania wiedzy.
• Podczas przekazywania informacji popełnia bardzo liczne błędy.
• Cechuje się rażąco niepoprawnym stylem wypowiedzi.
• Nie wykazuje się znajomością pacierza.
• Nie posiada zeszytu ucznia lub dość często nie przynosi go na lekcję.
• Lekceważy przedmiot.
• Opuszcza lekcje religii.
• Inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazujące na ocenę niedostateczną.
Wszystkie inne ustalenia znajdują się w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania
obowiązującym w szkole oraz w zasadach oceniania opracowanych przez Komisję
Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.
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J. Szpet, Wymagania programowe. Jak sprawdzać i oceniać na katechezie?, Płock 1996.
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Dostosowanie wymagań edukacyjnych z religii dla ucznia
o obniżonym poziomie rozwoju intelektualnego
Cele katechetyczne
1. Doprowadzenie do odkrycia tajemnicy osobowego Boga, który kocha i jest zatroskany
o każdego człowieka;
2. Rozwijanie i wspieranie wiary wychowanka;
3. Wychowanie do udziału w życiu Kościoła wielbiącego Boga w sprawowanej liturgii;
4. Wdrażanie nawyku i umiejętności odróżniania dobra od zła, wyboru dobra,
pragnienia postępowania według przykazań (szczególnie przykazania miłości);
5. Kształtowanie umiejętności modlitwy jako spotkania z Bogiem;
6. Kształtowanie świadomości przynależności do wspólnoty (rodzina, grupa szkolnokatechetyczna i Kościół);
7. Kształtowanie postawy świadczenia o własnej łączności z Bogiem.

Zadania nauki religii
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ukazać Boga kochającego i przyjaznego człowiekowi;
Wyjaśnić pojęcia związane z podstawowymi prawdami wiary;
Przygotować do przyjęcia sakramentów: pokuty, Eucharystii i bierzmowania;
Wprowadzić pojęcia: dobro, zło, grzech, przebaczenie;
Przybliżyć przykazania Boże;
Wprowadzić podstawowe modlitwy;
Kształtować nawyk codziennej modlitwy;
Ukazać miłość bliźniego jako zasadę życia we wspólnocie;
Uczyć dawania świadectwa przynależności do Boga Ojca i Jezusa Chrystusa
działającego mocą Ducha Świętego w Kościele.

Treści
Bóg towarzyszy człowiekowi w jego życiu;
Bóg niesie człowiekowi pomoc w jego życiu;
Bóg ratuje człowieka od zła;
Tajemnica Ojca i Jego zbawczy zamysł;
Podstawowe wiadomości o:
- roku liturgicznym,
- naturze sakramentów,
- symbolach religijnych;
6. Motywy uzasadniające wybieranie dobra: droga z Jezusem;
7. Przykłady z życia Jezusa (Jezus pomagający innym, Jezus wzorem);
8. Realizacja przykazania miłości w codziennym życiu;
9. Znak krzyża;
10. Modlitwa Pańska, Pozdrowienie anielskie;
11. Uczenie modlitwy spontanicznej;

1.
2.
3.
4.
5.

12. Modlitwa poprzez śpiew;
13. Kształtowanie postaw przyjmowanych podczas modlitwy;
14. Rodzina-wspólnotą dzieci Bożych;
15. Grupa szkolno-katechetyczna - wspólnotą dzieci Bożych;
16. Społeczność wierzących - wspólnotą dzieci Bożych;
17. Przykłady z życia świętych, Apostołów i znanych osób żyjących współcześnie;
18. Występy w przedstawieniach teatralnych (np. Jasełka dla młodszych), organizowanie
pomocy dla biednych, akcja mikołajkowa dla potrzebujących itp.
Osiągnięcia
1. Katechizowany winien wiedzieć, że Bóg go kocha i nim się opiekuje;
2. Znajomość najważniejszych wydarzeń z życia Jezusa w powiązaniu z rokiem
kościelnym;
3. Rozumienie i pragnienie przyjęcia daru Boga, którym są sakramenty pokuty,
Eucharystii i bierzmowania;
4. Znajomość podstawowych gestów i postaw liturgicznych (postawa stojąca, siedząca,
klęcząca, milczenie, śpiew, znak pokoju);
5. Umiejętność odróżniania dobra od zła i chęć czynienia dobra;
6. Umiejętność czynienia znaku krzyża;
7. Znajomość podstawowych modlitw (jeśli pozwala na to stan dziecka);
8. Umiejętność identyfikowania się z większą społecznością wierzących;
9. Zdolność wyrażania własnej przynależności do Boga.
5. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
Katecheza osób niepełnosprawnych umysłowo powinna wychodzić naprzeciw potrzebom
i możliwościom przyjmowania rzeczywistości wiary przez te osoby. Jej skuteczność
warunkuje liczenie się z uwarunkowaniami oraz możliwościami osób niepełnosprawnych,
a w szczególności ich percepcję intelektualną, jak i jej możliwości i potrzeby psychiczne,
fizyczne społeczne i duchowe.
Do zaistnienia procesów edukacyjnych potrzebna jest pomoc udzielana osobom
niepełnosprawnym w nawiązaniu najpierw osobistego kontaktu z katechetą, skupieniu na nim
uwagi, a następnie skupieniu uwagi na treściach i czynnościach, które on przekazuje.
Atmosfera zrozumienia, akceptacji oraz poczucia bezpieczeństwa są niezbędnymi atrybutami
realizacji założonych celów.
Dlatego też należy zadbać o:
 odpowiednio przygotowane środowisko: sala katechetyczna winna posiadać
przytulny wystrój i klimat sacrum, mieć stałe niezmienne elementy (np. krzyż,
świeca, obraz, piosenka religijna, Biblia itp.);
 mobilizowanie koncentracji uwagi ucznia poprzez oddziaływanie na wszystkie
zmysły osoby z upośledzeniem umysłowym. W takim wypadku pojawia się duża

szansa pełniejszego przekazania treści poprzez jeden z najmniej uszkodzonych
receptorów. Stąd konieczność wprowadzenia różnych form i metod pracy podczas
jednej jednostki lekcyjnej np.: śpiew, ruch, obraz, dotyk, kontakt fizyczny, słowo
itp.;
 budzenie i podtrzymywanie aktywności ucznia. Katecheta winien poprzez
obserwację i dokładne zapoznanie się z możliwościami ucznia (wywiad
z psychologiem i pedagogiem szkolnym oraz wychowawcą) pracować wspólnie
ustalonymi metodami nad skupianiem i wydłużaniem czasu koncentracji uwagi
ucznia na twarzy katechety, dźwięku, przedmiocie, ruchu, obrazie itd.;
 porządkowanie sytuacji i zdarzeń (tworzenie porządku). Oprócz stałości miejsca
i rytuału postępowania chodzi również o pomaganie osobie z upośledzeniem
umysłowym w oddzielaniu świata zewnętrznego od "ja", jednych czynności od
drugich. Osoby te, a zwłaszcza autystyczne, mają trudności w odróżnianiu siebie
od innych osób i świata zewnętrznego. Posługiwanie się krótkimi, niezłożonymi
poleceniami i określeniami oraz demonstrowanie przejrzystych, dużych
jednoznacznych pomocy (np. ilustracje, modele, przeźrocza) pomoże uniknąć
chaosu i natłoku nic nie mówiących informacji;
 integrację starych i nowych informacji o otaczającym świecie w jedną całość. Rola
katechety polegać ma na ciągłym powtarzaniu i utrwalaniu nabytej wiedzy
i umiejętności, podtrzymywaniu przeżytego doświadczenia wiary i Boga oraz
na umiejętnym łączeniu nabytych już wiadomości z nowymi treściami.
Troszcząc się o rozwój duchowy podopiecznych katecheta nie może zapominać
o działaniach rewalidacyjnych, pobudzających rozwój wszystkich funkcji, nawet tych, które
nie zostały uszkodzone. U uczniów ze znacznym i głębokim upośledzeniem umysłowym
funkcja stymulacyjna na katechezie polegać będzie często na konieczności utrzymywania
jakiejś funkcji czy umiejętności na dotychczasowym poziomie oraz na ochronie przed
regresem w rozwoju.
6. WSPÓŁPRACA ŚRODOWISK
a . Rodzina
1. Rodzice dzieci upośledzonych umysłowo, biorąc pod uwagę licznie występujące
u nich deficyty, często z obawą i rezerwą podchodzą do sprawy wychowania
religijnego swoich dzieci. Dlatego współpraca z tym środowiskiem powinna cechować
się dużą troską, serdecznością oraz otwartością na problemy i wątpliwości rodziców.
Należy stworzyć taki klimat, aby rodzice mieli poczucie towarzyszenia im na drodze
religijnego wychowania dzieci.
2. Należy uświadomić rodzicom, iż religijność nie jest tylko i wyłącznie wiedzą
intelektualną, ale przede wszystkim przejawia się w życiu i działaniu. Dlatego dziecko
upośledzone intelektualnie jest zdolne do udziału w życiu i wychowaniu religijnym.
Swą wiarę w Boga wyraża ono przede wszystkim odnoszeniem się do drugiego
człowieka. Tak rozumiane wychowanie religijne łączyć się będzie z kształtowaniem
postaw i zachowań społecznych ukierunkowanych na dobro innych ludzi motywowane
miłością. Podstawą religijności dziecka niepełnosprawnego intelektualnie będzie więc
uczciwość, która staje się dla niego impulsem działania,
a także stanowi źródło

3.

4.

5.

6.

zachowań, poszukiwań i kontaktów z otoczeniem. Przez odczucie ciepła i klimatu
bezpieczeństwa ze strony otaczających dziecko osób uczy się od nich wiary intuicyjne
odkrywanej w życzliwości i miłości otoczenia.
Możliwości percepcyjne dzieci niepełnosprawnych umysłowo są bardzo ograniczone.
Samo przyswojenie nowych informacji wymaga od nich nieustannego powtarzania,
ćwiczenia i realizacji tematu na różne sposoby. Dlatego katecheza wymaga od rodziny
kontynuowania, rozwijania i utrwalania treści nabywanych podczas katechezy.
Kolejny element współpracy katechezy z rodziną stanowi ułatwianie rodzicom
integracji dziecka ze wspólnotą Kościoła. Umożliwianie dziecku uczestniczenia
w życiu wspólnoty daje mu szansę zaistnienia i identyfikacji z osobami wierzącym,
a przez to wyrażania własnych postaw i przeżyć religijnych.
Istnieje potrzeba wspierania rodziców w ich wysiłkach na rzecz wprowadzania oraz
podtrzymywania życia sakramentalnego dziecka upośledzonego. Powinno się ono
wyrażać w organizowaniu przygotowania dziecka do przyjęcia sakramentów, pomoc w
organizowaniu samej uroczystości związanej z przyjmowaniem sakramentów,
a także w umożliwianiu dziecku dalszego uczestnictwa w życiu sakramentalnym.
Współpraca z rodzicami polega również na pośredniczeniu w kontaktach z Kościołem
parafialnym oraz wspólnotami religijnym dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
i instytucjami charytatywnymi.

b. Parafia
1. Parafia ma być miejscem, w którym każda osoba z upośledzeniem umysłowym
znajduje pomoc w rozwijaniu swego życia religijnego.
2. Parafia powinna służyć rodzicom informacją o katechizacji, przygotowaniu
do sakramentów i duszpasterstwie dla osób upośledzonych.
3. Katechizacja ma przygotować do pełnego udziału w życiu Kościoła. Winno
to przejawiać się w uczestnictwie osób z upośledzeniem umysłowym w różnorodnych
nabożeństwach, jak i systematycznym korzystaniu z sakramentów świętych.
4. Życie religijne osób z upośledzeniem umysłowym może być rozwijane poprzez
zaangażowanie tychże osób i ich rodzin w duszpasterstwo osób upośledzonych. Przy
niektórych parafiach działają wspólnoty skupiające osoby z upośledzeniem
umysłowym, których naczelnym celem jest prowadzenie swoich członków do Boga.
Przykładowo takimi grupami są Wspólnoty Ruchu Wiara i Światło.
5. Zachęca się, aby wspólnoty istniejące przy parafiach integrowały się z osobami
niepełnosprawnymi.

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z religii dla uczniów z dysleksją
1. Wyznaczyć dziecku miejsce blisko nauczyciela, dzięki temu zwiększy się jego
koncentracja uwagi, ograniczeniu ulegnie ilość bodźców rozpraszających.
2. Unikać głośnego odpytywania np. modlitw przy całej klasie. Dać dziecku możliwość
odpowiedzi przy biurku nauczyciela, na przerwie, lub po lekcjach.
3. Preferowanie wypowiedzi ustnych. Sprawdzanie wiadomości powinno odbywać się
często i dotyczyć krótszych partii materiału. Pytania kierowane do ucznia będą
precyzyjne.
4. Ze względu na wolne tempo czytania lub/i pisania zmniejszyć ilość zadań (poleceń)
do wykonania w przewidzianym dla całej klasy czasie lub wydłużyć czas pracy
dziecka.
5. Unikać wyrywania do odpowiedzi. Jeśli to będzie możliwe uprzedzić ucznia na
przerwie, że będzie dzisiaj pytany.
6. Wydłużyć czas na odpowiedź, wspomagać pytaniem naprowadzającym.
7. Zindywidualizować podejście przez kształtowanie motywacji do pokonywania
trudności.
8. Budzić ufność dziecka do samego siebie (pochwała za drobny sukces).
9. Motywować do nauki.
10. Usamodzielniać i nie wyręczać
11. Podczas oceny prac pisemnych nie uwzględniać poprawności ortograficznej.
12. W przypadku ucznia z dysgrafią nie będzie oceniana staranność pisma w zeszycie ani
na testach i kartkówkach.
13. Uczeń ma prawo przeczytać nauczycielowi treść pracy pisemnej, gdy ten ma trudności
z jej odczytaniem

Kryteria oceniania
w zakresie 4 klasy szkoły podstawowej
opracowane na podstawie materiałów katechetycznych
„Zaproszeni przez Boga” z serii „Drogi Przymierza”
Proponujemy, by kryteria oceniania w zakresie oceny celującej określić indywidualnie.

Rozdział I

CZY PRZYJAŹNIĘ SIĘ Z PANEM JEZUSEM?
Ocena
dopuszczająca
Uczeń:

Ocena

Ocena

Ocena

dostateczna

dobra

bardzo dobra

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

- charakteryzuje postawę - wymienia warunki
przyjaciela Jezusa;
przyjaźni z Jezusem na
podstawie J 15, 12-17;
- wymienia przykazania
Dekalogu;
- wyjaśnia, co znaczą
poszczególne
- potrafi
przykazania dla ucznia
scharakteryzować znaki klasy IV;
liturgiczne i postawy
wykonywane podczas
- odróżnia postawy od
Eucharystii;
gestów i znaków;

- prezentuje sposoby
- wyjaśnia znaczenie
umacniania przyjaźni z Mszy Świętej dla
Jezusem;
rozwijania przyjaźni
z Jezusem;
- wyjaśnia związek
pomiędzy ofiarą
- wyjaśnia związek
i przyjaźnią;
pomiędzy Eucharystią
i Dekalogiem;
- wyjaśnia, dlaczego
uczestnicy liturgii
- wyjaśnia znaczenie
wykonują te same gesty i poprawnie
znaki;
wykonywanych gestów
- wyjaśnia, dlaczego nie - wymienia znaki
i postaw dla owocnego
należy spóźniać się na
świadczące o tym, że na - wyjaśnić znaczenie
uczestnictwa we Mszy
Mszę Świętą;
Mszy Świętej
znaku krzyża i słowa
Świętej;
gromadzimy się w imię „Amen”;
- mówi z pamięci teksty Boga;
- uzasadnia potrzebę
aktu pokuty ze Mszy
- wymienia sposoby
gromadzenia się na Mszy
Świętej;
- wyjaśnia sens aktu
umożliwiające
Świętej;
pokuty na początku Mszy przyczynienie się do
- wymienia etapy
Świętej;
tworzenia wspólnoty;
- wyjaśnia, dlaczego
sakramentu pokuty i je
przeproszenie,
wyjaśnia;
- wymienia skutki
- uzasadnia, dlaczego
przebaczenie jest
sakramentu pokuty;
człowiek wierzący
konieczne do budowania
- wyjaśnia, jaka jest
powinien często
wspólnoty;
różnica między aktem
- pamięta tekst hymnu
korzystać z sakramentu
pokuty a sakramentem Chwała na wysokości
- wyjaśnia sens
pojednania;
Bogu;
pokuty i pojednania;
odprawiania pierwszych
piątków miesiąca;
- wie, że katolicy
- charakteryzuje rolę
- wyjaśnia rolę hymnu
w różny sposób na Mszy kapłana i naszą rolę
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Świętej uwielbiają Boga; w modlitwie kolekty
wyrażoną w słowie
- wyjaśnia znaczenie
„Amen”.
kolekty mszalnej.

we Mszy Świętej;

- charakteryzuje postawy

wyrażane w hymnie
- wyróżnia w tekście
Chwała na wysokości
części składowe kolekty. Bogu ;
- porządkuje przebieg
obrzędów wstępnych
Mszy Świętej.

Rozdział II

KIEDY POZNAJĘ PANA BOGA?
Ocena
dopuszczająca

Ocena

Ocena

Ocena

dostateczna

dobra

bardzo dobra

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

- definiuje pojęcie
„Objawienia”;

- opisuje sposoby
objawiania się Boga
człowiekowi;

- integruje wydarzenia
biblijne z rokiem
liturgicznym;

- wyjaśnia, dlaczego
chrześcijanin powinien
poznawać Objawienie
i nauczanie Kościoła;

- wyjaśnia, skąd
pochodzi nazwa Biblia;

- wyjaśnia, dlaczego
Pismo Święte jest
- wskazuje część Mszy nazywane księgą miłości
Świętej, w której czytane Boga do człowieka;
jest Pismo Święte;
- wymienia, z jakich
- wie, że katecheta jest części składa się Pismo
nauczycielem wiary,
Święte;
któremu biskup powierza
zadanie przekazywania - wymienia formy
Bożego Objawienia;
nauczania Kościoła;
- wie, że poznając
- wymienia sposoby
wydarzenia i postaci
przemawiania Boga do
Starego Testamentu,
człowieka;
odkrywamy, co dzisiaj
- na podstawie tekstów
Bóg mówi do ludzi o
wybranych psalmów
Sobie i Swoich
oczekiwaniach względem wymienia postawy
człowieka, o których
każdego człowieka;
piszą ich autorzy;
- na podstawie tekstów
- określa, kiedy na Mszy
wybranych psalmów
wskazuje, co mówią one Świętej czytana jest
Ewangelia;
o Bogu;
- wyjaśnia, co znaczy
Dobra Nowina
o zbawieniu;

- wyjaśnia, dlaczego
jedna Dobra Nowina
została zapisana
w czterech księgach;

- wie, że jedna Dobra
Nowina została zapisana zna odpowiedzi na
wezwania kapłana

- wyjaśnia, że autorem
ksiąg Pisma Świętego
jest zarówno Bóg, jak
i człowiek;

- wyjaśnia istotę
natchnienia ksiąg Pisma
Świętego;

- wyjaśnia dlaczego
- wyjaśnia znaczenie
warto czytać i starać się poszczególnych części
zrozumieć teksty Pisma sigli;
Świętego;
- wyjaśnia, dlaczego
- wyjaśnia pojęcie: Urząd papież i biskupi mają
Nauczycielski Kościoła; prawo wyjaśniania
Bożego Objawienia;
- wskazuje różnicę
pomiędzy poznawaniem - wyjaśnia istotę tekstów
postaci historycznych
liturgicznych jako
i wydarzeń Starego
dialogu Boga
Testamentu;
z człowiekiem;
- wyjaśnia znaczenie
psalmów w Liturgii
Słowa;

- wyjaśnia związek treści
psalmów z życiem
człowieka wierzącego;

- wyjaśnia dlaczego
- wie po co we Mszy
psalm śpiewany podczas Świętej czytamy
Mszy Świętej nazywamy fragmenty Ewangelii;
responsoryjnym;
- charakteryzuje
- wyjaśnia, dlaczego
poszczególne zapisy
Ewangelia jest Dobrą
Ewangelii;
Nowiną o zbawieniu
- analizuje ludzkie
w Jezusie;
zachowania w świetle
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na cztery różne sposoby; podczas czytania
Ewangelii;
- wie, że dla podkreślenia
ważności czytanej
- definiuje pojęcia:
Ewangelii śpiew
„Alleluja”
„Alleluja” jest
„Ewangeliarz”;
wykonywany uroczyście,
a obecni na Mszy Świętej - przyporządkowuje
poznane księgi Nowego
włączają się w niego
Testamentu do właściwej
w postawie stojącej;
części Mszy Świętej;
- przyporządkowuje
Dzieje Apostolskie, listy - wyjaśnia, dlaczego
wierzący słuchają
i Apokalipsę do
właściwej części Pisma homilii;
Świętego;
- recytuje wspólnie
Credo mszalne;
- definiuje pojęcie
„homilia”;
- uzasadnia dlaczego jest
- wie, że ludzie wyrażają ważne, aby modlić się za
innych.
swą wiarę w ciągu
wieków na różne
sposoby;
- charakteryzuje
„modlitwę powszechną”.

- przyporządkowuje
słowa Bożego (na
symbole ewangelistom podstawie poznanych
i wyjaśnić ich znaczenie; fragmentów Pisma
Świętego);
- definiuje pojęcia:
„Alleluja”
- charakteryzuje
„Ewangeliarz”;
zawartość treściową
Dziejów Apostolskich,
- wyjaśnia, że poprzez
listów i Apokalipsy;
poznawanie ksiąg
Nowego Testamentu
- przyporządkowuje treść
rozwijamy przyjaźń
homilii do swoich
z Panem Jezusem;
możliwości wypełniania
Bożych przykazań;
- analizuje tekst
Mt 19, 16-22 oraz treść - wyjaśnia artykuły
opowiadania ks.
wyznania wiary;
Kazimierza Wójtowicza
- wymienia elementy
Ziarna przyjaźni;
składowe wezwań
- wymienia prawdy wiary kierowanych do Boga
zawarte w wyznaniu
w modlitwie
wiary;
powszechnej.
- wyjaśnia potrzebę
modlitwy powszechnej
we Mszy Świętej.

Rozdział III

DLACZEGO MAM KOCHAĆ PANA BOGA I LUDZI?
Ocena
dopuszczająca

Ocena

Ocena

Ocena

dostateczna

dobra

bardzo dobra

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

- wyjaśnia, na czym
polega istota daru;

- wymienia dary
naturalne otrzymane od
Stwórcy;

- nazywa część Mszy
Świętej, w której
wykorzystujemy dary
stworzone przez Boga;

- interpretuje tekst Rdz
1, 1.3.5.9.11.16. 20.2526;

- wyjaśnia, na czym
polega wyjątkowość
człowieka w świecie
roślin i zwierząt;

- wymienia dary
duchowe i wyjaśnia ich
znaczenie;

- uzasadnia, że każdy jest
- wyjaśnia, co to znaczy, odpowiedzialny za
że człowiek posiada
otrzymane dary;
godność;
- rozróżnia wytwory
- wyjaśnia różnicę
- analizuje tekst
kultury materialnej od
między tym, że Bóg
- wyjaśnia, na czym
Dekalogu św. Franciszka
wytworów kultury
stwarza, a człowiek
polega chrześcijański
z Asyżu;
duchowej;
tworzy;
wymiar kultury;
- opowiada perykopę
- wyjaśnia, co to znaczy - wymienia część Mszy - wymienia uczynki
Łk 9, 12-17, patrząc na te
być ofiarnym;
Świętej, która jest
miłosierdzia co do ciała i wydarzenia
wezwaniem do postawy duszy i proponuje, jak je z perspektywy
- wskazuje osoby
ofiarności wobec innych; wypełnia, by być
Apostołów, Jezusa
i czyny, poprzez które
ofiarnym wobec innych; i tłumu;
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inni okazali się ofiarni
wobec niego;

- wymienia, jakie dary
składamy Bogu
w czasie Eucharystii;

- wymienić ofiary czasów - potrafi odszukać
Starego Testamentu;
w Piśmie Świętym
wskazany fragment;
- wie, że człowiek
- wyjaśnia, dlaczego
wybierając zło - grzech - opowiada, w jaki
grzech prowadzi do
- wyjaśnia związek
jest w niewoli zła
sposób Jezus wyzwala wewnętrznej niewoli;
Eucharystii z ofiarą
i grzechu;
ludzi z niewoli grzechu;
Jezusa na krzyżu;
- wymienia części Mszy
- pamięta dialog
- wyjaśnia, dlaczego
Świętej, w których
- wymienia dary, za które
pojawiający się przed
podczas Mszy Świętej
w szczególny sposób
dziękujemy Panu Bogu
prefacją i Święty;
dziękujemy Bogu za Jego składamy Panu Bogu
w prefacji;
dary;
wdzięczność
- opowiada, co dzieje się
- wyjaśnia związek ofiary
i uwielbienie;
podczas przeistoczenia; - wyjaśnia, że przemiana
złożonej w Wieczerniku,
chleba
i wina w - uzasadnia, dlaczego
na krzyżu i podczas Mszy
- określa, w jaki sposób Ciało i Krew Chrystusa oddanie życia uznawane Świętej;
można okazywać miłość dokonuje się mocą Ducha jest za znak największej
w działaniu;
- definiuje słowo
Świętego;
miłości;
„doksologia”;
- wyjaśnia, czym jest
- podaje sytuacje z życia, - wyjaśnia znaczenie
Msza Święta i dlaczego przez które człowiek
- wyjaśnia, dlaczego
słowa „Amen”
powinniśmy w niej
należy odmawiać
mówi Bogu „tak”;
kończącego modlitwę
uczestniczy;
Modlitwę Pańską;
eucharystyczną;
- wyjaśnia, dlaczego
- podaje nazwę modlitwy, w Modlitwie Pańskiej
- charakteryzuje postawy,
- nazywa część Mszy
której Pan Jezus nauczył nazywamy Boga Ojcem; Świętej, w której
gesty, słowa, które
swoich przyjaciół odmawiamy Modlitwę pomagają budować
Apostołów;
- wymienia, o co prosimy Pańską;
pokój;
w Modlitwie Pańskiej;
- wie, że znak pokoju
- wyjaśnia, dlaczego
- wyjaśnia, dlaczego
przekazujemy podaniem - interpretuje gest
należy przyjmować
prosimy Pana Jezusa
ręki lub skinięciem
przekazywanego znaku o pokój podczas Mszy przemieniony podczas
głowy i słowami: pokój pokoju, który czynimy Świętej;
Eucharystii w Ciało
z Tobą;
podczas Mszy Świętej;
Chrystusa chleb.
− wymienia powody, dla
- wyjaśnia, kiedy
- wie, że w dialogu przed których należy brać
możemy przyjmować
przyjęciem Komunii
udział, w niedzielnej
Komunię Świętą;
świętej wyznajemy wiarę Eucharystii.
w zbawczą moc Jezusa
- wie, że ważne jest
Chrystusa.
dziękczynienie po
przyjęciu Komunii
świętej.

Rozdział IV

DOKĄD ZMIERZAM, IDĄC ZA PANEM JEZUSEM?
Ocena
dopuszczająca
Uczeń:

Ocena

Ocena

Ocena

dostateczna

dobra

bardzo dobra

Uczeń:

- umie nazwać cel życia - wyjaśnia, kto daje
chrześcijanina;
człowiekowi życie

Uczeń:

Uczeń:

- wymienia określenia
- podaje warunki, jakie
„nieba”: dom Boga Ojca, trzeba spełnić, aby

4

- wyjaśnia, kim Jezus jest wieczne;
życie wieczne,
dla wierzących;
zbawienie;
- wyjaśnia, czym jest
wiara w życiu człowieka; - odpowiada na pytania
- wie, że służąc
dotyczące tekstu J 14, 8potrzebującym służy
podaje
konkretne
10;
samemu Panu Jezusowi;
przykłady realizacji
- wskazuje, w kim
uczynków miłosiernych - wyjaśnia, dlaczego
wierzący powinni
dostrzegamy
w codziennym życiu;
podejmować czyny
najwyraźniejszą troskę
wyjaśnia,
w
czym
miłości;
Pana Boga
wyraża
się
Opatrzność
o człowieka;
Boża nad człowiekiem i - wyjaśnia, że
chrześcijanie wierzą, iż
- wie, że Pan Bóg
światem;
Pan Bóg nawet złe
pozwala ludziom z Sobą
przedstawia
działalność
zamiary człowieka
współpracować, a ważne
szkolnych kół Caritas;
potrafi przemieniać
jest to, by ci zechcieli
w dobro;
współpracować z Panem
definiuje
pojęcie:
Bogiem i z sobą
błogosławieństwo;
- wyjaśnia związek
nawzajem;
pomiędzy działalnością
- wyjaśnia, dlaczego
dobroczynną ludzi
- wskazuje, w którym
ludzie
proszą
Pana
Boga
a Bożą Opatrznością;
momencie Mszy Świętej
o
błogosławieństwo;
kapłan udziela
- wyjaśnia, dlaczego
błogosławieństwa;
- porównuje życie
błogosławieństwo jest
człowieka
darem Boga dla
- wie, że Pan Bóg nie
z
pielgrzymką;
człowieka;
pozostawia człowieka
samego i zawsze udziela - wskazuje, że przez
- uzasadnia, dlaczego
mu swego
błogosławieństwo
Boże błogosławieństwo
błogosławieństwa;
i słowa „Idźcie
wymaga od człowieka
w
pokoju”
Pan
Jezus
wiary;
- wie dlaczego ludzie
posyła
nas
do
ludzi
pielgrzymowali i ciągle
- uzasadnia, dlaczego
pielgrzymują do miejsc z Ewangelią;
Jezus jest koniecznym
świętych;
- wie, ze życie
przewodnikiem ludzi w
chrześcijańskie
jest
trakcie pielgrzymki do
- wyjaśnia, co to znaczy
jednym
ze
sposobów
domu Boga Ojca;
być posłanym;
dzielenia się Dobrą
- wymienia, jakie
- wyjaśnia, co to znaczy Nowiną;
polecenie oraz obietnicę
być świadkiem Pana
podaje
sposoby
otrzymali uczniowie od
Jezusa;
głoszenia Dobrej Nowiny Pana
w swoim środowisku;
Jezusa
- wymienia przykłady
zmartwychwstałego;
osób poświęcających
- wyjaśnia, dlaczego
swoje życie dla głoszenia konieczne jest
Ewangelii: św. Szczepan, korzystanie z sakramentu - opowiada treść misji,
jaką otrzymało 72
Paweł Apostoł, Jan Paweł pokuty i pojednania
biblijnych uczniów Pana
II;
w drodze do Boga Ojca. Jezusa;

osiągnąć cel wskazany
nam przez Jezusa;

- wie, że grzech niszczy
przyjaźń chrześcijanina
między nim a Panem
Bogiem oraz między nim
a drugim człowiekiem.

- wyjaśnia, na czym
polega wierność
Ewangelii;

- wymienia
najważniejsze (3) fakty
z życia: św. Szczepana,
Pawła Apostoła, Jana
Pawła II;

- uzasadnia, dlaczego
człowiek potrzebuje
wiary;
- wyjaśnia związek
pomiędzy tym, że Jezus
nazywa siebie Drogą,
Prawdą i Życiem,
a zaproszeniem do życia
z Bogiem;
- wymienia przykłady
Bożej Opatrzności
w historii ludzi;
- wyjaśnia, jakie
znaczenie dla życia
wierzących ma dialog
prowadzony przed
błogosławieństwem we
Mszy Świętej;
- wyjaśnia związek
pomiędzy udzielaniem
błogosławieństwa za
pomocą znaku krzyża,
Mszą Świętą a naszym
codziennym życiem;
- wymienia przymioty
Boga;
- wyjaśnia znaczenie
błogosławieństwa
udzielanego podczas
sprawowania Eucharystii
w czasie ludzkiego
wędrowania do domu
Ojca;
- wymienia trudności
(zewnętrzne) w dawaniu
świadectwa o Jezusie
Chrystusie dzisiaj;
- wskazuje, dlaczego
wydarzenia biblijne są
wciąż aktualne;
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- na przykładzie
biblijnych bohaterów
(bogaty
młodzieniec, syn
marnotrawny)
ukazuje trudności
i postawy wobec
przyjęcia słowa Bożego.

- wymienia trudności
(wewnętrzne, postawy),
w dawaniu świadectwa
o Jezusie Chrystusie
dzisiaj.

Opracował: Bartłomiej Bester
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Kryteria oceniania
w zakresie 7 klasy szkoły podstawowej
opracowane na podstawie materiałów katechetycznych
„Jezus uczy i zbawia” z serii „W drodze do Emaus”
podręcznik nr AZ-31-01/10-KR-2/12 do nauczania religii rzymskokatolickiej
zgodny z programem nauczania nr AZ-3-01/10

Proponujemy, by kryteria oceniania w zakresie oceny celującej określić indywidualnie.
Rozdział 1

BÓG NA LUDZKICH DROGACH
Ocena
dopuszczająca

Ocena

Ocena

Ocena

dostateczna

dobra

bardzo dobra

Uczeń:

Uczeń:

- definiuje pojęcie homo
viator;

- wyjaśnia potrzebę
autorytetu w osiąganiu
dojrzałości;

Uczeń:

- interpretuje biblijne
opowiadanie z Emaus (Łk
24, 13-35) w kontekście
- wie, że najważniejszym
rozpoczynania nowego
pragnieniem człowieka jest - uzasadnia, że sensu życia etapu życia;
wiedzieć, kim jest, po co
nie może ograniczać do
żyje i dokąd zmierza;
- wyjaśnia, na czym polega
doczesności;
według Pana Jezusa sens
- charakteryzuje pojęcie
ludzkiego życia;
- rozróżnia szczęście
szczęścia w rozumieniu
naturalne
i
szczęście
Ewangelii;
- wie jaką receptę na
zaproponowane przez
szczęście proponują
- wie, że Biblia jest dla
Jezusa;
człowiekowi filozofowie;
chrześcijan księgą świętą;
- wie, gdzie i kiedy
- interpretuje biblijne
spotykamy się z Biblią;
znaczenie pojęć „Alfa
i Omega”;
- wyjaśnić, na jakiego
- wie w jaki sposób
rodzaju pytania człowiek
traktować tę Księgę;
- definiuje pojęcie
może znaleźć odpowiedź
„natchnienia Bożego”;
w Biblii;
- wymienia najbardziej
znane przekłady Pisma
- uzasadnia, że Biblia jest
Świętego na język polski; - interpretuje sentencję
świętego Hieronima:
księgą świętą;
- uzasadnia, że słowo Boże „Nieznajomość Pisma
jest drogowskazem w życiu Świętego jest
- wyjaśnia, dlaczego
nieznajomością Chrystusa”; wierzący powinien czytać
ludzi.
Pismo Święte;
- wyjaśnia znaczenie słowa
Bożego
- ilustruje przykładami

Uczeń:
- uzasadnia, że słowo Boże
jest „przewodnikiem”
w procesie dorastania;
- wyjaśnia, dlaczego
chrześcijanin zaprasza Pana
Jezusa do swojego życia;
- uzasadnia, że prawdziwie
szczęśliwym można być
tylko z Jezusem;
- uzasadnia, że objawiony
w Biblii sens ludzkiego
życia jest ściśle związany
z osobą Jezusa Chrystusa;
- rozróżnia treść Biblii
i formę jej przekazu;
- uzasadnia dlaczego Biblii
nie można wyjaśniać
„literalnie”;
- uzasadnia, dlaczego
Kościół troszczy się
o rozpowszechnianie Biblii;
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w osiąganiu dojrzałości
ludzkiej
i chrześcijańskiej.

z życia św. Stanisława
Kostki twierdzenie, że
słowo Boże przemienia
ludzkie myślenie
i działanie.

- uzasadnia jak rozumienie
Pisma Świętego może
służyć w rozwiązywaniu
konfliktów z rodzicami.

.

Rozdział 2

SŁOWO BOGA DO CZŁOWIEKA
Ocena

Ocena

Ocena

Ocena

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

- potrafi interpretować
ilustracje z podręcznika
dotyczące wszechświata;

- wyjaśnia rolę Jezusa
- interpretuje tekst biblijny - uzasadnia pierwszeństwo
Chrystusa w Bożym dziele Kol 1, 13-20;
Jezusa w stosunku do
stworzenia;
świata;
- uzasadnia, że jednostronne
- wyjaśnia znaczenie
- wie, że człowiek na różne - potrafi odnaleźć wspólną teorie nie zaspokajają
teologii dla poszukiwań
sposoby formułuje swoje myśl dotyczącą początków potrzeby człowieka
dotyczącej poznania
odpowiedzi na pytania
wyobrażenie o pochodzeniu świata łączącą teksty
początków świata;
o początek świata;
świata;
różnych gatunków
literackich;
- interpretuje biblijne
- opisuje jak wygląda
- uzasadnia cel biblijnego
analiza tekstu literackiego;
opowiadanie
opowiadania
- wyjaśnia, dlaczego Boga
o stworzeniu świata;
o stworzeniu świata;
Stwórcę możemy nazwać
- interpretuje biblijne obrazy
„artystą”;
- wyjaśnia różnicę w
stworzenia człowieka;
- wie, że mityczne przekazy
postrzeganiu człowieka
o pochodzeniu człowieka
- wyjaśnia, co znaczy, że
przez mity i opowiadania - interpretuje biblijne obrazy
wyjaśniają, że jest on ze
człowiek został stworzony biblijne;
wyjaśniające istotę grzechu
swej natury zły;
na Boży obraz
pierworodnego;
i podobieństwo;
- wyjaśnia znaczenie chrztu
- wyjaśnia istotę grzechu
dla człowieka dotkniętego - ilustruje społeczny
pierworodnego;
- wymienia skutki grzechu
grzechem pierworodnym; charakter grzechu,
pierworodnego;
korzystając z przesłania
- wie, że utracone na skutek
opowiadań
grzechu szczęście Pan Bóg - uzasadnia, że grzech ma - wyjaśnia, dlaczego Pan
biblijnych;
przywrócił ludziom
Bóg zawierał z ludźmi
nie tylko charakter
w przymierzu zawartym
przymierza;
indywidualny, ale
- wyjaśnia, dlaczego Pan
przez Jezusa Chrystusa na
i społeczny;
Bóg nie ustrzegł człowieka
- uzasadnia potrzebę
krzyżu;
respektowania Bożego daru przed grzechem;
- wymienia skutki
- wie czym jest wolność
wolności;
odwrócenia się człowieka
- interpretuje treść
i po co jest potrzebna
od
Boga;
protoewangelii
- interpretuje symbole
człowiekowi;
w kontekście życia
występujące
- wyjaśnia, dlaczego tekst
- wie, że Pan Bóg nie
siódmoklasisty;
w
protoewangelii;
Rdz 3, 15 nazywany jest
pozostawia człowieka
przez chrześcijan
- wyjaśnia znaczenie życia
- wyjaśnia, że życie
w sytuacji grzechu;
protoewangelią;
religijnego dla rozwoju
moralne jest wyrazem
poczucia odpowiedzialności
- wymienia sposoby
odpowiedzialności za świat
- uzasadnia słuszność
za świat;
ponoszenia
działań ekologicznych;
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odpowiedzialności za świat
wynikające z wiary w Boga - wyjaśnia związek
Stwórcę;
zachodzący pomiędzy
stworzeniem, grzechem
- wie, że Adwent
pierwszych ludzi,
uświadamia ludziom
protoewangelią
prawdę, że życie jest
i Adwentem.
czuwaniem,
oczekiwaniem na powtórne
przyjście na ziemię Pana
Jezusa.

stworzony przez Boga;

- interpretuje opowiadania
biblijne z Księgi Rodzaju
w kontekście
- na podstawie tekstu
przemówienia Jana Pawła II przyjścia na ziemię Jezusa
na Jasnej Górze 14.08.1991 Chrystusa.
r. wyjaśnia, co to znaczy
„czuwać”
w jego
codziennym życiu.

Rozdział 3

SŁOWO BOGA PROWADZI DO CZŁOWIEKA
Ocena

Ocena

Ocena

Ocena

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

- wymienia, za co człowiek - wyjaśnia, co to znaczy, że - wyjaśnia, co to znaczy, że - analizuje tekst Ef 1, 3-14;
powinien dziękować Panu wydarzenie Jezusa zmieniło Pan Bóg ma plan zbawienia
dzieje świata
- wymienia znaki
Bogu;
dla każdego człowieka;
i człowieka;
wskazujące na obecność
i działanie Pana Boga
opowiada
wydarzenia
- wie, że potomków
- wyjaśnia, dlaczego święty z życia patriarchów
w historii ludzkości;
Abrahama nazywamy
Mateusz rozpoczyna
świadczące o wierze
patriarchami;
rodowód Pana Jezusa
- uzasadnia zbawczy
i zaufaniu Panu Bogu;
od Abrahama;
wymiar działania Pana Boga
- wyjaśnia, że Pan Bóg
w historii ludzi;
- wyjaśnia dlaczego
działa w historii przez ludzi; - charakteryzuje sposoby
synonimem „nawrócenia”
działania Pana Boga
- wyjaśnia znaczenie
jest „wyzwolenie”?;
- wymienia osoby, przez
w historii ludzi;
„czasów królewskich”
które Pan Bóg działał
Izraela dla chrześcijan;
uzasadnia,
że
Boże
w czasach sędziów
- interpretuje wyrażenie:
obietnice
ostatecznie
i królów dla dobra Izraela; „Jezus – Syn Dawida”;
spełnią się przy powtórnym - uzasadnia udział
ochrzczonych w misji
przyjściu Mesjasza;
- wyjaśnia religijne
- wymienia, do czego
prorockiej;
znaczenie pojęcia „prorok”; wzywa Pan Bóg za
- wyjaśnia na czym może
pośrednictwem proroków; polegać bałwochwalstwo - wyjaśnia, z czego wynika
- wie, że postawa
obowiązek dochowania
dzisiaj oraz jak Pan Bóg
męczenników
- wyjaśnia, dlaczego
wierności Panu Bogu;
pomaga
ludziom
ustrzec
się
machabejskich świadczy o opowiadanie
przed
nim;
wierze w jedynego Boga, o męczeństwie
- wyjaśnia różnice
którego
Machabeuszy wypełnione - uzasadnia, że Pan Bóg nie w wypowiedziach proroków
uznają za swego opiekuna i jest nadzieją;
i Jana Chrzciciela.
skazuje ludzi na śmierć
jedynego sędziego ludzkich
męczeńską, ale domaga
grzechów;
- uzasadnia, że wiara jest się od nich wierności;
warunkiem udziału
- wie, że Pan Bóg przez
człowieka w mesjańskiej
- interpretuje tekst
wydarzenia Starego
obietnicy Boga.
Mt 11, 11.
Testamentu, począwszy od
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Abrahama,
składał ludziom obietnice
i przygotowywał ich na
przyjęcie Mesjasza.

Rozdział 4

SŁOWO STAŁO SIĘ CIAŁEM
Ocena

Ocena

Ocena

Ocena

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

Uczeń:

Uczeń:

- wie, że Jezus przyszedł do - uzasadnia, że przyjście na
świat Jezusa jest
ludzi w konkretnym
najpełniejszym sposobem
momencie dziejów;
objawienia się ludziom
Pana Boga;
- wie, że wraz
z narodzinami Jezusa
- wyjaśnia, że Ewangeliści
Chrystusa nastąpiło
na cztery różne sposoby
spełnienie się Bożej
przedstawili jedną
obietnicy zbawienia;
prawdę o zbawieniu;
- wyjaśnia, że do
- uzasadnia, że Jezus jest
zrozumienia tajemnicy
Jezusa konieczna jest wiara; prawdziwym Bogiem
i prawdziwym
człowiekiem;
- na podstawie tekstów
biblijnych J 1, 26-34
- charakteryzuje
i Mk 1, 4-11 wie jaką
wspólną prawdę przekazują posłannictwo Jezusa;
oba biblijne opowiadania;
- uzasadnia zagrożenia
wynikające z ulegania
- definiuje pojęcia
pokusom;
„pokusa”;
- wie, że posłannictwo
Jezusa nie polega na
rozwiązywaniu za ludzi
codziennych
problemów;
- wie, że Jezus zaprasza
ludzi do udziału w Jego
mesjańskim posłannictwie;

Uczeń:

Uczeń:

- wyjaśnia, że sakramenty
Kościoła są znakiem
spotykania się człowieka
z Bogiem;

- wyjaśnia pojęcia
teologiczne występujące
w tekście Hbr 1, 1-4;

- wyjaśnia różnice
pomiędzy pojęciami:
„Ewangelia”
i „Ewangelie”;

- wymienia
pozachrześcijańskie źródła
potwierdzające
- interpretuje wydarzenia z historyczność Jezusa;
dzieciństwa Jezusa,
- interpretuje zbawcze
w których tylko dzięki
wierze można rozpoznać w posłannictwo Jezusa
Jezusie prawdziwego Boga w kontekście
przyjmowanych
i prawdziwego
sakramentów świętych;
człowieka;
- wyjaśnia, w jaki sposób
zostało potwierdzone
mesjańskie posłannictwo
Jezusa;

- uzasadnia, że jedyną drogą - wyjaśnia przyczyny
przyjęcia posłannictwa
przyjęcia bądź odrzucenia
Mesjasza jest wiara;
posłannictwa Mesjasza;
- interpretuje słowa Jezusa:
„pójdźcie za Mną, a
sprawię, że staniecie
się rybakami ludzi”;

- wyjaśnia, że czyny
- wie, że Jezus przez swoje i słowa Jezusa można
słowa i czyny obwieszcza zrozumieć tylko dzięki
wierze.
ludziom nastanie czasów
mesjańskich.

- wymienia etapy
formowania się Ewangelii;

- interpretuje pokusy
z biblijnego opowiadania
o kuszeniu Jezusa;
- wyjaśnia związki
pomiędzy realizacją
życiowego powołania
a uczestnictwem
w posłannictwie Jezusa;

- wyjaśnia, dlaczego
posłuszeństwo i wierność uzasadnia potrzebę wiary
Bogu są wyrazem wolności w życiu człowieka.
człowieka;
- uzasadnia potrzebę
powołania do szczególnej
służby Jezusowi
w Kościele;
- wyjaśnia związek wiary i
przyniesionego ludziom
przez Jezusa królestwa
Bożego.
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Rozdział 5

WYPEŁNIENIE ZBAWCZYCH OBIETNIC
Ocena

Ocena

Ocena

Ocena

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

Uczeń:

Uczeń:

- wie, że Święty Paweł
- na podstawie Flp 2, 6-11
chcąc podkreślić wielkość charakteryzuje Jezusową
zbawczego dzieła Jezusa
drogę do zwycięstwa;
Chrystusa, posłużył się
formą hymnu (Flp 2, 6-11) ; - wyjaśnia związek słów
Boga wypowiedzianych
- wie, że Mojżesz i Eliasz przy chrzcie Jezusa
reprezentują obietnice Boga w Jordanie oraz przy Jego
wypełnione przez Jezusa; przemienieniu na górze;
- wymienia powody, dla
których Jezus przyjął
cierpienie i śmierć;
- wyjaśnia związki
pomiędzy historycznym
wjazdem Jezusa do
Jerozolimy
i obchodami Niedzieli
Palmowej;

Uczeń:

Uczeń:

- wyjaśnia, dlaczego św.
Paweł nazywa Jezusa
PANEM ;

- uzasadnia, dlaczego św.
Paweł charakteryzuje
zwycięstwo Jezusa,
posługując
się przeciwieństwami;

- interpretuje znaczenie
przemienienia Jezusa na
górze;
- uzasadnia sensowność
Jezusowej męki i śmierci
krzyżowej;

- wyjaśnia związek
przemienienia Jezusa
i Jego zmartwychwstania;

- uzasadnia, że męka
i śmierć Jezusa na krzyżu są
drogą do ostatecznego
- charakteryzuje istotę
zwycięstwa nad złem;
zwycięstwa Jezusa;

- opisuje jakie zadania
wynikają dla siódmoklasisty
z odkrycia sensu męki
i śmierci Jezusa;

- uzasadnić konieczność
wiary w odkrywaniu
tajemnicy Mesjasza;

- interpretuje symbolikę
palmy w perspektywie
wiary w Jezusa
zmartwychwstałego;

- opisuje do odnoszenia
jakiego zwycięstwa
zobowiązuje nas wiara
w Jezusa
Zmartwychwstałego;

- uzasadnia potrzebę
praktykowania czynów
pokutnych;

- uzasadnia potrzebę wiary
w rozumieniu zwycięstwa
Jezusa;

- uzasadnia sensowność
udziału w rekolekcjach;

- wyjaśnia związek czynów
pokutnych z okresem
liturgicznym Wielkiego
Postu;

- wyjaśnia, dlaczego
wydarzenia od wjazdu
- opowiada najważniejsze Jezusa do Jerozolimy po
wydarzenia z życia Jezusa Zmartwychwstanie
(czas Wielkiego
nazywany wydarzeniami
Tygodnia);
Wielkiego Tygodnia;
- wie, co znaczy obrzęd
-definiuje pojęcia:
posypania głów popiołem;
modlitwa, post, jałmużna;
- wie czym są rekolekcje;

- uzasadnia konieczność
uczestniczenia
w obchodach liturgii
Triduum Paschalnego;

- interpretuje Jezusowe
zaproszenie: „Zacheuszu,
- wie, że wydarzenia męki,
zejdź prędko, albowiem
śmierci i zmartwychwstania
dziś muszę się zatrzymać
Jezusa Kościół świętuje co
- wyjaśnia, że
w twoim domu” (Łk 19,5);
roku;
zmartwychwstanie Jezusa
stanowi fundament wiary
- wie, co wyrażają symbole - wyjaśnia dlaczego ludzie w zmartwychwstanie
– cisza i organy, dzwonki; świętują;
człowieka.
- wymienia (2-3)
świadectwa potwierdzające
zmartwychwstanie Jezusa.

-wyjaśnia znaczenie
rekolekcji dla rozwoju
osoby;
- interpretuje związek
wydarzeń z życia Jezusa
i charakterystycznych
akcentów występujących
w liturgii Triduum
Paschalnego;
- interpretuje biblijne
opowiadania
o zmartwychwstaniu Jezusa.
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Rozdział 6

SŁOWO BOŻE ROZPRZESTRZENIA SIĘ
Ocena

Ocena

Ocena

Ocena

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

Uczeń:

Uczeń:

- wie, że Pan Jezus troszczy - wymienia, co powinno
się o wszystkich ludzi;
wyróżniać życie uczniów
Jezusa;
- wie, że Zesłanie Ducha
- wyjaśnia znaczenie
Świętego rozpoczyna
Kościoła dla ludzi;
działalność Kościoła;
- wyjaśnia, dlaczego święto
- wyjaśnia, czemu służą
Maryi Matki Kościoła
relacje Maryi z Bogiem
obchodzimy
i ludźmi;
w poniedziałek
po niedzieli Zesłania Ducha
- na podstawie tekstu
Świętego;
Dz 2,42-47 wymienia
charakterystyczne elementy - uzasadnia konieczność
kształtujące wspólnotę
Eucharystii dla budowania
Kościoła;
wspólnoty Kościoła;
- wyjaśnia specyfikę
- wie, że prześladowania
męczeństwa;
chrześcijan są wyrazem
przeciwstawiania się ludzi - wymienia źródła
planom Bożym
rozłamów w Kościele;
– próbą oddzielenia
człowieka od Boga;
- wymienić kilka postaci
średniowiecza, które można
- wie, że do pierwszych
nazwać inspiratorami
nieporozumień wśród
chrześcijan dochodziło już odczytywania posłannictwa
w czasach apostolskich;
Jezusa;

Uczeń:

Uczeń:

- wyjaśnia, dlaczego jest
możliwe życie według
zasad podanych przez
Jezusa;

- uzasadnia aktualność
Jezusowych zasad życia;

- interpretuje symbole
Ducha Świętego
występujące w księgach
Nowego Testamentu;
- wymienia przykłady
wezwań z Litanii
loretańskiej ilustrujące
relacje Maryi z Bogiem
i ludźmi;

- uzasadnia różnicę między
Kościołem a innymi
wspólnotami i instytucjami;
- uzasadnia, że Maryję
możemy nazywać Matką
Kościoła;
- wskazuje postaci
z historii, które żyły zgodnie
z zasadami wspólnoty
Kościoła;

- uzasadnia konieczność
- opisuje związek
uczestnictwa
stawania w obronie wiary;
w Eucharystii z pełnieniem
czynów miłości;
- wyjaśnia ideę ruchu
ekumenicznego;
- wyjaśnia związek
zachodzący pomiędzy
- wyjaśnia znaczenie
pojęciami: męczeństwo,
harmonii pomiędzy wiarą
prześladowanie,
i rozumem dla rozwoju
świadectwo;
człowieka;
- uzasadnia, że osobiste
niesnaski między
chrześcijanami nie dotyczą
samych zainteresowanych;

- wyjaśnia znaczenie
chrześcijaństwa dla
- wie, że średniowiecze jest - wymienia kilka postaci
kształtowania kultury
przykładem ścisłego
polskiego średniowiecza,
w Polsce;
związku chrześcijaństwa
które można nazwać
- ilustruje realizację
i kultury;
inspiratorami odczytywania - uzasadnia na przykładzie Jezusowych
posłannictwa Jezusa;
średniowiecznej
błogosławieństw
- wie, że Kościół w Polsce
działalności reformatorów wydarzeniami
w okresie średniowiecza
- wyjaśnia, dlaczego do
troskę Kościoła o rozwój z życia Kościoła.
odczytywał posłannictwo osiągnięcia ostatecznego
duchowy i materialny
Jezusa poprzez działalność celu człowieka konieczne człowieka;
władców, królów, świętych, jest przyjęcie Jezusowego
ludzi nauki i sztuki;
posłannictwa.
- uzasadnia na przykładzie
średniowiecznej
- wie, że ludzie przez wieki
działalności Polaków troskę
w różny sposób zmagali się
Kościoła o rozwój duchowy
z odczytaniem posłannictwa
i materialny człowieka;
Jezusa i jego realizacją
w życiu.
- uzasadnia, że
niestosowanie Bożych
zasad prowadzi ludzi do
rozłamu i krzywdy.
Opracował: Bartłomiej Bester
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