PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ
DRUGI ETAP EDUKACYJNY klasy IV -VIII
PSO reguluje kwestie oceniania z religii, pozostałe zasady stosuje się zgodnie z ocenianiem
wewnątrzszkolnym.
Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności.
1.Ocenianie obejmuje: odpowiedź ustną i pisemną, sprawdzian, kartkówkę, zadanie, aktywność i różne formy
pracy na lekcji, prowadzenie zeszytu.
2. W ocenianiu uwzględnia się procentowe kryteria stopni wg oceniania wewnątrzszkolnego, stosuje się plusy i
minusy dla stopni oraz oddzielnie zamieniając je na ocenę. .Sześć plusów daje ocenę celującą, pięć bardzo
dobrą, cztery dobrą, trzy dostateczną, dwa dopuszczającą, pięć minusów ocenę niedostateczną.
3.Ocenę ze znajomości małego katechizmu, modlitwy, pieśni można poprawić każdorazowo jeden raz w czasie
dwóch tygodni.
4.Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do odpowiedzi jeden raz w semestrze oraz po powrocie ze zwolnienia.
Prawo to nie dotyczy pisania sprawdzianów i kartkówek zapowiedzianych podczas obecności ucznia w szkole.
5.Ocena śródroczna i roczna jest wypadkową uzyskanych ocen cząstkowych.
Kryteria na poszczególne oceny (śródroczna, roczna).
Celująca – uczeń posiada zasób wiadomości i umiejętności na poziomie celującym. Samodzielnie rozwiązuje
wszystkie zadania, biegle posługuje się posiadaną wiedzą. Poprawnie rozumie uogólnienia i potrafi wyjaśnić
związki między prawdami bez pomocy nauczyciela. Posiada pełną znajomość „Małego katechizmu”. Starannie
prowadzi zeszyt, odrabia zadania domowe. Wzorowo i aktywnie uczestniczy w lekcjach, jest pilny,
systematyczny, zainteresowany przedmiotem, pomaga innym w wykonywaniu poleceń. Bardzo dobra - uczeń
ma zakres wiedzy i umiejętności na poziomie bardzo dobrym. Samodzielnie rozwiązuje skomplikowane
zadania, bezbłędnie posługuje się posiadaną wiedzą. Poprawnie rozumie uogólnienia i potrafi wyjaśnić związki
między prawdami bez pomocy nauczyciela. Posiada pełną znajomość „Małego katechizmu”. Starannie
prowadzi zeszyt, odrabia zadania domowe, aktywnie uczestniczy w lekcjach, jest pilny, systematyczny,
zainteresowany przedmiotem. Dobra - uczeń posiada wiedzę na poziomie dobrym. Rozumie poznane prawdy i
potrafi je logicznie powiązać. Bezbłędnie definiuje pojęcia, opowiada poznane treści, raczej samodzielnie
wykonuje zadania. Zna dobrze „Mały katechizm”. W zeszycie posiada wszystkie notatki i prace domowe.
Podczas lekcji stara się być aktywnym, jest zainteresowany przedmiotem Dostateczna – uczeń ma wiedzę i
umiejętności na poziomie dostatecznym. Rozwiązuje samodzielnie proste zadania. Popełnia błędy w formule
modlitw, pieśni, przy wykonywaniu ćwiczeń potrzebuje pomocy katechety, jego wypowiedzi wymagają
korekty. Zna „Mały katechizm” na wymagania oceny dostatecznej. W zeszycie występują braki, prezentuje
przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem. Dopuszczająca - uczeń ma minimalną
wiedzę z zakresu programu, słabo zna „Mały katechizm”, przejawia lekceważący stosunek do przedmiotu.
Proste zadania rozwiązuje przy pomocy katechety. Odróżnia dobro od zła. Przyjmuje postawę modlitwy.
Szanuje symbole religijne. Próbuje modlić się i śpiewać z innymi. Bardzo słabo prowadzi zeszyt.
Niedostateczna - uczeń nie opanował wymagań w zakresie oceny dopuszczającej. Ma lekceważący stosunek
do przedmiotu, odmawia wszelkiej współpracy. Ocenianie uczniów o indywidualnych potrzebach rozwojowych i
edukacyjnych – w ocenianiu uwzględnia się opinię, orzeczenie PP-P oraz inne posiadane przez ucznia zalecenia.

2.Uzyskanie oceny wyższej niż przewidywana. Uczeń, aby uzyskać ocenę wyższą roczną niż
przewidywana, przystępuje do sprawdzianu w formie ustnej oraz pisemnej. Uzyskana ocena staje się ostateczną i
nie jest niższa od ustalonej wcześniej.
Opracowała: Irena Lemańczyk

Kryteria oceniania w zakresie 5 klasy szkoły podstawowej
Opracowane na podstawie programu ,,Poznaję Boga i w Niego wierzę”, (podręcznik „Obdarowani przez Boga” z serii „Drogi Przymierza”)
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.
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.

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

Rozdział II
Ocena
dopuszczająca
Uczeń:
- wymienia motywy, jakimi
kierują się ludzie podejmujący
działania z miłości
i
troski o innych;
- wie, że wierzący
w Boga
przyjmują, że to Pan Bóg dał
światu
początek;
- wskazuje istotę
człowieczeństwa tj. godność
różniącą człowieka od innych
istot żyjących;
- wymienia grzechy główne;
- wie, że Bóg nie odwraca się
od człowieka pomimo jego
grzechu.
Rozdział III
Ocena
dopuszczająca
Uczeń:
- opowiada historię Noego;
- opowiada historię Abrahama;
- charakteryzuje postać Jakuba;
- wymienia wydarzenia z

KOMU WIERZĘ I UFAM?
Ocena
dostateczna

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

Ocena
dobra

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

Ocena
bardzo dobra

Uczeń:
- wyjaśnia do czego zachęca
zachowanie matki i synów
z biblijnego opowiadania z
Księgi Machabejskiej;
- wyjaśnia w jaki sposób
człowiek może odkrywać Boga,
który
jest Osobą;
- na podstawie analizy Mt 6, 2533 ukazuje, że Bóg troszczy się
o ludzi, ale wymaga od nich
postawy zaufania i wiary;
- wyjaśnia dlaczego
w
życiu człowieka ważna jest
wiedza,
w tym także
wiedza religijna.

CO TO ZNACZY, ŻE PAN BÓG MNIE KOCHA?
Ocena
dostateczna

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

Ocena
dobra

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

Ocena
bardzo dobra

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

DLACZEGO WIERZĘ I UFAM PANU BOGU?
Ocena
dostateczna

Uczeń:
- wyjaśnia przyczyny i sens
biblijnego potopu;
- wyjaśnia, dlaczego Abrahama
nazywamy ojcem wiary;

Ocena
dobra

Uczeń:
- wyjaśnia, że w sakramencie
chrztu świętego Bóg zawarł
z człowiekiem
przymierze;

Ocena
bardzo dobra

Uczeń:
- uzasadnia, że wyrazem
uczestnictwa w przymierzu
z Bogiem jest wyrzeczenie się
zła
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historii Józefa, które wskazują
na Bożą Opatrzność
nad światem;
- wymienia wydarzenia z życia
Mojżesza, które ilustrują Bożą
miłość do ludzi;
– wyjaśnia pojęcia: Stare
Przymierze – Nowe Przymierze;
- wyjaśnia termin „pascha”.

Rozdział IV
Ocena
dopuszczająca
Uczeń:
- wymienia, które
z
przykazań Dekalogu odnoszą
się do relacji człowieka z
Bogiem,
a które regulują
zasady życia z ludźmi;
- wyjaśnia, czym jest sumienie;
- wyjaśnić, na czym polega
świętość;
- wyjaśnia znaczenie adwentu.

- wie, że autor natchniony
w biblijnym opowiadaniu o
Jakubie ukazuje Pana Boga,
który wypełnia obietnice dane
Abrahamowi;
- wymienia, jakie prawdy o
Bogu ukazane są w noweli
o Józefie Egipskim;
- wymienia, jakie prawdy o
Bogu ukazane są w biblijnym
opowiadaniu
o Mojżeszu;
- ogólnie opisuje obchody
Święta Paschy.

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

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

JAK OKAŻĘ PANU BOGU, ŻE GO KOCHAM?
Ocena
dostateczna

Uczeń:
- wie, że zasady obowiązujące
w życiu
społecznym nie ograniczają
człowieka,
lecz służą jego dobru;
- ukazuje, jak można odnieść
prawdę o niewierności
Izraelitów i Bożym
przebaczeniu do życia
współczesnych ludzi;
- podaje przykłady jak może
wypełnić
w swoim
życiu Jezusowe
przykazanie miłości;
- charakteryzuje znaki i
symbole adwentowe.

Ocena
dobra

Uczeń:
- uzasadnia, że Dekalog jest
wyrazem miłości Boga
o człowieka;
- wie w jaki sposób może
kształtować
swoje sumienie;
- scharakteryzuje,
w
jaki sposób święci dochowywali
wierności Bogu;
-wyjaśnia pojęcie paruzji.

Ocena
bardzo dobra

Uczeń:
- uzasadnia dlaczego ważne jest
przypominanie
sobie treści Dekalogu;
- wskazuje, jak rozwijać
postawę wierności złożonym
obietnicom, czerpiąc
wzór z wierności Boga;
- uzasadnia, że na chrzcie
świętym zostaliśmy wezwani do
życia w świętości;
- uzasadnia, że Pan Bóg
wypełnia obietnicę zawarcia
Nowego Przymierza.

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

Ocena
dostateczna

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

Ocena
dobra

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

Ocena
bardzo dobra

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

w

Jezusa.

wiary.

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

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

Ocena
dobra

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

Ocena
bardzo dobra

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

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

Ocena
dostateczna

Uczeń:
- wyjaśnia, znaczenie słowa
„amen” wypowiadanego po
otrzymaniu rozgrzeszenia;
- uzasadnia, że tylko Pan Jezus
może zaspokoić ludzkie
pragnienie życia
wiecznego;
- wyjaśnia, że Pan Jezus
pomaga ludziom interpretować
wydarzenia codziennego życia
w wymiarze religijnym;
- wyjaśnia, że wskrzeszenia,
których dokonał Jezus, budzą
nadzieję życia
wiecznego;
- wie, że nasze przyjęcie
tajemnicy zbawienia
podarowane nam w
sakramentach

Ocena
dobra

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

Ocena
bardzo dobra

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

chrztu i Eucharystii
potwierdzamy wyznaniem
wiary;
- wie, co to znaczy „dzielić się
wiarą”.

Eucharystii.

Rozdział VIII
DLACZEGO PAN JEZUS POSYŁA DUCHA ŚWIĘTEGO?
Ocena
dopuszczająca
Uczeń:
- wie, kiedy obchodzimy
Uroczystość Wniebowstąpienia
Pańskiego;
- wymienia, kiedy obchodzimy
Uroczystość Zesłania Ducha
Świętego;
- potrafi po znakach odróżnić
różne wspólnoty społeczności
ludzkie;
- wyjaśnia pojęcie „paruzji”;
- wie, ze w bieżącym roku
szkolnym celem lekcji było
głębsze poznanie tajemnicy
Trójcy Świętej.

Ocena
dostateczna

Uczeń:
- wyjaśnia znaczenie wyrażenia:
„zasiadł po prawicy Boga”;
- wyjaśnia, dlaczego
Uroczystość Zesłania Ducha
Świętego jest nazywana
Pięćdziesiątnicą;
- charakteryzuje wspólnotę
pierwotnego Kościoła;
- wyjaśnia, na czym polega
chrześcijańskie rozumienie
końca świata;
- wie, że wiedza
o
Panu Bogu nie tylko zaspokaja
naszą ciekawość, ale służy
dojrzewaniu wiary.

Ocena
dobra

Uczeń:
- wyjaśnia, dlaczego
przeniesiono Uroczystość
Wniebowstąpienia Pańskiego z
czwartku VI Tygodnia
Wielkanocnego na VII
Niedzielę Wielkanocną;
- uzasadnia, że Jezusowa
obietnica
z
Wieczernika została spełniona
w dzień Pięćdziesiątnicy;
- wymienia znaki działania
Ducha Świętego we wspólnocie
współczesnego
Kościoła;
- wyjaśnia „z czego”
i „na jakiej podstawie”
będziemy sądzeni w dniu
paruzji;
- wyjaśnia udział
poszczególnych Osób Trójcy
Świętej
w dziele
zbawienia.

Ocena
bardzo dobra

Uczeń:
- wyjaśnia, jakie znaczenie dla
wierzących mają doroczne
obchody Uroczystości
Wniebowstąpienia Pańskiego;
- wyjaśnić związek tajemnicy
Zesłania Ducha Świętego
z faktem Wniebowstąpienia
Pana Jezusa;
- wyjaśnia, czego domaga się
wiara
w obecność i
działanie Ducha Świętego
w Kościele;
- wyjaśnia rolę Ducha Świętego
w osiągnięciu zbawienia;
- przedstawia treści
z
podręcznika, które służą
pogłębianiu wiary.
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Kryteria oceniania w zakresie 6 klasy szkoły podstawowej
Opracowane na podstawie programu ,,Poznaję Boga i w Niego wierzę” (podręcznik „Przemienieni przez Boga” z serii „Drogi Przymierza”).
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.
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.
Rozdział I
ROK KOŚCIELNY

Ocena
dopuszczająca
Uczeń:
- opowiada wydarzenie
Zesłania Ducha Świętego
(Dz 2, 1- 17);
- wymienia sposoby
świętowania niedzieli;
- wyjaśnia, co to znaczy, że
Kościół ma strukturę
hierarchiczną;
- uzasadnia obowiązek
uczestnictwa we Mszy Świętej
w niedziele
i święta;
- wymienia poszczególne
okresy roku liturgicznego;
- wymienia siedem
sakramentów świętych;
- wie jak wierzący powinien się
zachować po przyjęciu
sakramentu;
- charakteryzuje Kościół;
- wyjaśnia znaczenie
sakramentów w życiu Kościoła;
- charakteryzuje Kościół.

Rozdział II
Ocena
dopuszczająca
Uczeń:
- kojarzy jak wygląda obecny
papież i wie, jakie nosi imię;
- wymienia cele liturgii;
- wymienia nazwę swojej
parafii;
- wyjaśnia zasady posługiwania
się różańcem;
- wyjaśnia, dlaczego podczas
chrztu otrzymujemy patrona;
- definiuje pojęcie „Kościół
w oczyszczeniu”;
- wie kiedy
w bieżącym roku będziemy
obchodzić Uroczystość
Chrystusa Króla;
- wyjaśnia, jak Kościół przez
wydarzenia roku liturgicznego
pomaga wierzącym

Ocena
dostateczna

Uczeń:
- wymienia znaki towarzyszące
Zesłaniu Ducha Świętego;
- wie, że dniem świętym dla
Izraelitów była sobota;
- wymienia, kto tworzy
hierarchię Kościoła;
- wymienia elementy tworzące
wspólnotę Kościoła;
- przyporządkowuje okresy
roku liturgicznego wydarzeniom
zbawczym;
- rozróżnia sakramenty
przyjmowane jeden raz
w życiu;
- wie jak wierzący powinien się
zachować po przyjęciu
sakramentu;
- wyjaśnia znaczenie
sakramentów w życiu Kościoła.

Ocena
dobra

Uczeń:
- wyjaśnia znaczenie Zesłania
Ducha Świętego dla
wierzących;
- wyjaśnia, dlaczego niedziela
jest dla chrześcijan „dniem
świętym”;
- charakteryzuje boski
i ludzki wymiar Kościoła;
- wyjaśnia dlaczego tak mało
ludzie zyskują, nie uczestnicząc
w niedzielnej Eucharystii;
- uzasadnia, że Eucharystia
stanowi centrum roku
liturgicznego;
- wyjaśnia, dlaczego niektóre
sakramenty przyjmujemy wiele
razy, a inne jeden raz;
- uzasadnia, że Eucharystia
stanowi centrum życia
Kościoła.

Ocena
bardzo dobra

Uczeń:
- wyjaśnia związek pomiędzy
wydarzeniem Zesłania Ducha
Świętego, chrztem i
Eucharystią;
- wie co łączy biblijne
wydarzenia (opowiadania)
o stworzeniu świata,
Zmartwychwstaniu
i Zesłaniu Ducha Świętego;
- wymienia zadania hierarchii
kościelnej;
- interpretuje metafory
opisujące pierwotną wspólnotę
Kościoła;
- wyjaśnia czemu może służyć
identyfikowanie wydarzeń roku
liturgicznego;
- opisuje na czym polega
przygotowanie do przyjęcia
sakramentów Eucharystii oraz
pokuty i pojednania;
wyjaśnia jak
w codziennym życiu wierzących
można dostrzec to, co odróżnia
Kościół od innych wspólnot.

OKRES W CIĄGU ROKU
Ocena
dostateczna

Uczeń:
- interpretuje słowa Pana
Jezusa: „Tobie dam klucze
królestwa niebieskiego;
cokolwiek zwiążesz na ziemi,
będzie związane w niebie, a co
rozwiążesz na ziemi, będzie
rozwiązane
w niebie” (Mt 16, 19);
- wie, że wierni zgromadzeni
na liturgii w łączności
z pasterzami Kościoła stają się
znakiem jedności z Panem
Bogiem i ludźmi;
- wymienia zadania parafii;
- wymienia części różańca;
- wyjaśnia rolę świętych w
życiu wierzących;
- wymienia sposoby troski o

Ocena
dobra

Uczeń:
- wyjaśnia, dlaczego każdy
papież jest następcą świętego
Piotra;
- wyjaśnia, w czym wyraża się
widzialny
i niewidzialny wymiar liturgii;
- uzasadnia potrzebę istnienia
parafii;
- przyporządkowuje zbawcze
wydarzenia do części różańca;
- wyjaśnia pojęcia „Kościół
uwielbiony”
i „Kościół pielgrzymujący”;
- wyjaśnia, że Kościół
pielgrzymujący
i Kościół
w oczyszczeniu stanowią jedną
wspólnotę;

Ocena
bardzo dobra

Uczeń:
- wymienia zadania pełnione w
Kościele przez papieża;
- uzasadnia, że
w liturgii sakramentów
wyznajemy wiarę
i budujemy wspólnotę Kościoła;
- wyjaśnia znaczenie chrztu
Polski dla rozwoju wiary;
- charakteryzuje organizację
administracyjną Kościoła;
- wyjaśnia znaczenie modlitwy
różańcowej dla wierzących;
- wyjaśnia dlaczego oprócz
wspomnienia poszczególnych
świętych obchodzimy wspólną
uroczystość Wszystkich
Świętych;
- uzasadnia, że Eucharystia
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w osiągnięciu ostatecznego
celu.

Kościół
w oczyszczeniu;
- uzasadnia, dlaczego wierzący
nazywają Jezusa Królem świata;
- wyjaśnia, jak parafia pomaga
wierzącym
w osiągnięciu ostatecznego
celu.

- wymienia sposoby oddawania
czci Chrystusowi Królowi;
- uzasadnia, że Eucharystia jest
centrum życia Kościoła.

wyraża wspólnotę Kościoła
pielgrzymującego
i w oczyszczeniu;
- wyjaśnia, czym różni się
królestwo Boże od królestw
ziemskich;
- wyjaśnia, jak rodzina
i szkoła pomagają wierzącym
w osiągnięciu ostatecznego celu.

Rozdział III
ADWENT
Ocena
dopuszczająca
Uczeń:
- definiuje pojęcie nawrócenia;
- wymienia imiona proroków
zwanych adwentowymi;
- wyjaśnia, na czym polega
przywilej Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny;
- wymienia przykazania
kościelne;
- wyjaśnia pojęcie: caritas;
- wymienia najbardziej znane
zwyczaje adwentowe;
- wymienia najbardziej znane
polskie zwyczaje
bożonarodzeniowe.

Ocena
dostateczna

Uczeń:
- uzasadnia, dlaczego
chrześcijanie obchodzą Adwent;
- wymienia, do czego Pan Bóg
wzywa ludzi przez proroków
adwentowych;
- wyjaśnia, dlaczego Pan Bóg
obdarzył Maryję przywilejem
Niepokalanego Poczęcia;
- wyjaśnia zobowiązania
wynikające
z przykazań kościelnych;
- wymienia motywy
podejmowania działalności
charytatywnej przez
wierzących;
- wyjaśnia pojęcie „sztuka
sakralna”;
- wyjaśnia znaczenie najbardziej
znanych polskich zwyczajów
bożonarodzeniowych.

Ocena
dobra
Uczeń:
- wyjaśnia związek pomiędzy
nawróceniem
i oczekiwaniem;
- podaje przykłady zaleceń dla
uczniów klasy VI, którzy chcą
się spotkać z Jezusem
Chrystusem;
- wyjaśnia, co to znaczy, że
przywilej Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny jest dogmatem
wiary;
- uzasadnia potrzebę istnienia
przykazań kościelnych;
- wyjaśnia, dlaczego działalność
charytatywna Kościoła jest
określana mianem caritas;
- wyjaśnia związek pomiędzy
kulturą
i liturgią;
- wyjaśnia znaczenie
uczestnictwa
w Eucharystii dla
chrześcijańskiego
przeżywania świąt.

Ocena
bardzo dobra

Uczeń:
- pisze współczesną wersję
mowy Jana Chrzciciela w
oparciu o tekst Łk 3, 1-17;
- uzasadnia aktualność wezwań
proroków adwentowych;
- uzasadnia słuszność dogmatu
o Niepokalanym Poczęciu
Najświętszej Maryi Panny;
- podaje argumentację jak
wierzący mogą sobie wzajemnie
pomagać, by pokonywać
przeszkody utrudniające
wypełnianie przykazań
kościelnych;
- uzasadnia, że źródłem
działalności charytatywnej
Kościoła jest miłość Boga do
człowieka;
- uzasadnia dlaczego warto
praktykować, wybrany przez
siebie, zwyczaj adwentowy;
- uzasadnia swoje stanowisko w
dyskusji dotyczącej zagubienia
sensu Świąt Bożego Narodzenia
przez wierzących.

Rozdział IV
OKRES NARODZENIA PAŃSKIEGO
Ocena
dopuszczająca

Ocena
dostateczna

Ocena
dobra

Ocena
bardzo dobra
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Uczeń:
- wie czym są dla
współczesnych ludzi Święta
Bożego Narodzenia;
- podaje przykłady kiedy mamy
największe problemy
z posłuszeństwem;
- wymienia, kto tworzy Świętą
Rodzinę;
- wie czemu służy „misyjne
kolędowanie”;
- cytuje, jakimi słowami Pan
Bóg potwierdza posłannictwo
Jezusa;
- wymienia zobowiązania
wynikające z wiary
w Jezusa Mesjasza.

Uczeń:
- potrafi połączyć Boże
obietnice zbawienia
z ich wypełnieniem
w Jezusie Chrystusie;
- opowiada wydarzenia biblijne
z życia świętego Józefa;
- charakteryzuje relacje
w Świętej Rodzinie;
- uzasadnia, że
w uroczystość Objawienia
Pańskiego Kościół uświadamia
sobie prawdę wiary
o Jezusie przynoszącym
zbawienie wszystkim ludziom;
- wyjaśnia, w czym wyraża się
posłannictwo Jezusa;
- analizuje tekst
Łk 2,
22- 40.

Uczeń:
- wyjaśnia cel nadawanych
Mesjaszowi tytułów biblijnych;
- wyjaśnia, dlaczego świętego
Józefa nazywamy patronem
Kościoła;
- wyjaśnia zasady życia
chrześcijańskiej rodziny;
- wyjaśnia znaczenie
poświęcanych
w uroczystość Objawienia
Pańskiego przedmiotów: kredy,
kadzidła i wody;
- wyjaśnia, dlaczego
uroczystość Chrztu Pana Jezusa
wpisana jest w kalendarzu
liturgicznym w okres Bożego
Narodzenia;
- uzasadnia sens przychodzenia
do kościoła w Święto
Ofiarowania Pańskiego ze
świecami.

Uczeń:
- wyjaśnia znaczenie
kulturowego
i religijnego świętowania
Bożego Narodzenia;
- wyjaśnia, co to znaczy, że
święty Józef uczy Kościół
posłuszeństwa Panu Bogu;
- wyjaśnia pojęcie „rodzina
Kościołem domowym”;
- wyjaśnia, na czym polega
misyjny charakter Kościoła;
- wyjaśnia związek
sakramentów z prawdą
objawioną ludziom podczas
chrztu Pana Jezusa nad
Jordanem;
- wyjaśnia związek Uroczystości
Bożego Narodzenia, Objawienia
Pańskiego i Chrztu Pańskiego
oraz Święta Ofiarowania
Pańskiego.

Rozdział V
WIELKI POST
Ocena
dopuszczająca
Uczeń:
- potrafi opowiedzieć
przypowieść o dobrym ojcu;
- wyjaśnia nazwę: Środa
Popielcowa;
- wymienia formy zewnętrzne
i wewnętrzne postu;
- wymienia formy jałmużny;
- wie jakie warunki muszą być
spełnione, by doszło do
przebaczenia;
- wymienia części sakramentu
pokuty i pojednania.

Ocena
dostateczna

Uczeń:
- charakteryzuje postacie
występujące
w przypowieści;
- wyjaśnia znaczenie naturalne i
przenośne symboliki popiołu;
- wyjaśnia religijne znaczenie
postu;
- wyjaśnia sens jałmużny;
- wie po co ludzie się modlą;
- wie, że wśród aktów penitenta
żal za grzechy zajmuje pierwsze
miejsce.

Ocena
dobra

Uczeń:
- interpretuje przypowieść
w kontekście relacji Pana Boga
z człowiekiem;
- wyjaśnia religijne znaczenie
popiołu;
- podaje przykłady form postu
zewnętrznego
i wewnętrznego, które może
podjąć uczeń klasy VI;
- wyjaśnia związek jałmużny z
okresem Wielkiego Postu;
- wymienia formy modlitwy;
- wymienia przykłady modlitwy
pokutnej;
- wyjaśnia znaczenie
poszczególnych części
sakramentu pokuty
i pojednania.

Ocena
bardzo dobra

Uczeń:
- argumentuje, co według niego
najbardziej utrudnia nawiązanie
zerwanych przez grzech relacji
z Panem Bogiem;
- wyjaśnia sens obrzędu
posypywania głów popiołem;
- wyjaśnia różnice pomiędzy
dietą
i postem;
- odróżnia jałmużnę od
działalności dobroczynnej;
- uzasadnia, że modlitwa jest
czynem pokutnym;
- wyjaśnia, dlaczego modlitwa
umożliwia odnowienie przyjaźni
z Panem Bogiem
i ludźmi;
- charakteryzuje drogę
chrześcijańskiego nawrócenia.

Rozdział VI
TRIDUUM PASCHALNE
Ocena
dopuszczająca
Uczeń:
- wyjaśnia co świadczy o tym,
że wydarzenia, które ludzie
świętują, są ważne;
- wie co to jest świętowanie
indywidualne
i społeczne;
- wymienia kolejne stacje drogi
krzyżowej;
- podaje znaczenie wyrazu
„wiatyk”;
- wymienia najważniejsze
części liturgii Wigilii
Paschalnej;
– wyjaśnia, dlaczego
chrześcijanie

Ocena
dostateczna

Uczeń:
- wyjaśnia cel opowiadania
o Ostatniej Wieczerzy z Listu
do Koryntian
(1 Kor 11, 23-26);
- uzasadnia nazwę Wielki
Czwartek;
- wymienia części liturgii
Wielkiego Piątku;
- uzasadnia, że Pan Jezus przez
swoją mękę, śmierć
i Zmartwychwstanie nadał
ludzkiemu cierpieniu i
umieraniu znaczenie zbawcze;
- wyjaśnia, dlaczego liturgia
Wigilii Paschalnej kończy się

Ocena
dobra

Uczeń:
- wyjaśnia związek Ostatniej
Wieczerzy
z sakramentami Eucharystii i
święceń;
- wyjaśnia, dlaczego
Eucharystia w Wielki Czwartek
nazywana jest Mszą Świętą
Wieczerzy Pańskiej;
- wyjaśnia, dlaczego Wielki
Piątek nie jest dla chrześcijan
dniem smutku, porażki
i beznadziei;
- wyjaśnia związek pomiędzy
cierpieniem
i śmiercią Pana Jezusa i

Ocena
bardzo dobra

Uczeń:
- wyjaśnia, co znaczy, że udział
w Eucharystii wymaga od
wierzących odpowiedniej
postawy życiowej;
- wyjaśnia związek wydarzeń
z życia Pana Jezusa
z liturgią Wielkiego Czwartku;
- wyjaśnia analogię pomiędzy
wydarzeniami z drogi krzyżowej
Jezusa
i liturgią Wielkiego Piątku
(wyjaśnia symbolikę
poszczególnych części liturgii);
- formułuje modlitwę za
cierpiących lub umierających;
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święcą pokarmy na stół
wielkanocny.

uroczystą procesją
rezurekcyjną;
- wyjaśnia religijne znaczenie
symboliki pokarmów
przynoszonych do święcenia.

cierpieniem oraz umieraniem
ludzi;
- wyjaśnia symbolikę ognia i
wody;
- podaje czego chrześcijanie
powinni sobie życzyć, dzieląc
się poświęconym jajkiem.

- uzasadnia obecność
w liturgii Wigilii Paschalnej
obrzędu odnowienia
przyrzeczeń chrzcielnych;
- wymienia wydarzenia ze
Starego Testamentu, do których
nawiązują zwyczaje
wielkanocne.

Rozdział VII
OKRES WIELKANOCNY
Ocena
dopuszczająca
Uczeń:
- interpretuje słowa Pana
Jezusa: „Błogosławieni, którzy
nie widzieli,
a uwierzyli” (J 20, 29);
- wie, w jaki sposób odmawia
się Koronkę do Miłosierdzia
Bożego;
- wyjaśnia, dlaczego Pana
Jezusa nazywamy Dobrym
Pasterzem;
- cytuje obietnice Pana Jezusa
dotyczące życia wiecznego;
- wyjaśnia, dlaczego
uroczystość Zesłania Ducha
Świętego nazywana jest
„Zielone Święta”.

Rozdział VIII
Ocena
dopuszczająca
Uczeń:
- wyjaśnia dlaczego wierzący
nie powinien planować swojej
przyszłości tylko
w oparciu o własne siły;
- wyjaśnia znaczenie
sakramentu bierzmowania dla
jego osobistego rozwoju
i rozwoju wspólnoty Kościoła;
- wkleja obrazek Maryi, który
najbardziej mu uświadamia, że
Maryja jest Matką Kościoła;
- wymienia Osoby Trójcy
Przenajświętszej;
- opisuje przebieg
i znaczenie procesji Bożego
Ciała;
- wymienia trzy główne czasy
roku liturgicznego.

Ocena
dostateczna

Uczeń:
- przygotowuje szkic obrazu do
współczesnej wystawy pod
tytułem „Błogosławieni, którzy
nie widzieli,
a uwierzyli”;
- charakteryzuje przymiot Pana
Boga, jakim jest miłosierdzie;
- wyjaśnia, w jaki sposób Pan
Jezus Dobry Pasterz prowadzi
wierzących przez sakramenty
Kościoła;
- wyjaśnia związek zachodzący
pomiędzy wiarą we
Wniebowstąpienie Pana Jezusa i
wiarą
w życie wieczne;
- wyjaśnia, w czym wyraża się
działanie Ducha Świętego
w sakramentach chrztu,
Eucharystii oraz pokuty i
pojednania.

Ocena
dobra

Uczeń:
- wyjaśnia związek zachodzący
pomiędzy udziałem
w sakramentach Kościoła i
obietnicą Pana Jezusa:
„Błogosławieni, którzy nie
widzieli,
a uwierzyli” (J 20, 29);
- wymienia przejawy
miłosierdzia Bożego;
- uzasadnia, że Pana Jezusa
możemy nazywać Dobrym
Pasterzem;
- wyjaśnia gesty
z obrzędu pogrzebu;
- wymienia gesty towarzyszące
sprawowaniu sakramentów
Kościoła.

Ocena
bardzo dobra

Uczeń:
- wyjaśnia, co dla chrześcijan
znaczy wyznanie Tomasza: „Pan
mój i Bóg mój!”;
- wyjaśnia związek tajemnicy
Bożego miłosierdzia ze
Zmartwychwstaniem Pana
Jezusa;
- układa własną modlitwę
dziękczynną za pasterzy
Kościoła;
- wyjaśnia, dlaczego modlitwy
pogrzebowe są pełne nadziei;
- wyjaśnia, dlaczego ze
świętowaniem uroczystości
Zesłania Ducha Świętego
związane są zwyczaje
i obrzędy ludowe.

OKRES W CIĄGU ROKU
Ocena
dostateczna

Uczeń:
- uzasadnia, że miłość jest
największym charyzmatem;
- ilustruje, w jaki sposób może
czynić „swój świat” Bożym
światem w rodzinie,
w szkole i wśród rówieśników;
- opowiada wydarzenie biblijne,
które ukazuje, że Maryja jest
matką;
- wyjaśnia, co jest treścią wiary
w Trójcę Świętą;
- wymienia cechy procesji;
- przyporządkowuje okresy,
święta
i uroczystości do
poszczególnych czasów
liturgicznych.

Ocena
dobra

Uczeń:
- wyjaśnia, czym różnią się
charyzmaty od talentów;
- uzasadnia potrzebę
przygotowania się do przyjęcia
sakramentu bierzmowania;
- wyjaśnia, dlaczego Maryję
nazywamy Matką Kościoła;
- wyjaśnia, dlaczego Kościół
obchodzi Uroczystość Trójcy
Przenajświętszej;
- uzasadnia religijny charakter
procesji;
- wyjaśnia, dlaczego
Eucharystia jest centrum życia
Kościoła.

Ocena
bardzo dobra

Uczeń:
- wyjaśnia, dlaczego charyzmaty
należy przyjmować
z wdzięcznością;
- wyjaśnia, co to znaczy czynić
„swój świat” Bożym światem;
- uzasadnia związek tytułu
Matka Kościoła z wydarzeniem
Zesłania Ducha Świętego;
- uzasadnia, że prawda
o Trójcy Świętej jest tajemnicą
wiary;
- wyjaśnia, dlaczego procesja
Bożego Ciała jest ściśle
związana
z Mszą Świętą;
- argumentuje dlaczego nie ma
„wakacji” od Pana Boga.
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