
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26 IM. RYSZARDA BERWIŃSKIEGO W POZNANIU 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII 

II ETAP EDUKACYJNY:  KLASA IV 

 

OPRACOWANIE:  s. Katarzyna Orłowska 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843 z późn. zm.) i Zasadami 

Wewnątrzszkolnego Oceniania (ZWO) obowiązującymi w Szkole Podstawowej nr 26  w Poznaniu. 

 

CELE KATECHETYCZNE 

1. Odbiór, analiza i interpretacja tekstów o charakterze religijnym. 

2. Tworzenie wypowiedzi. 

3. Zainteresowanie problematyką kościelną. 

4. Zaciekawienie otaczającym światem i praktyczne wykorzystanie wiedzy religijnej. 

5. Postawa społeczno – moralna.  

 

ZADANIA NAUKI RELIGII 

1. Rozwijanie poznania wiary. 

2. Wychowanie liturgiczne. 

3. Formacja moralna. 

4. Wychowanie do modlitwy. 

5. Wychowanie do życia wspólnotowego.     

6. Wprowadzenie do misji. 

 

TREŚĆ NAUCZANIA 

1. Wiara jako dar i zadania: motywacja do poznawania różnych tekstów biblijnych i ich przesłania 

oraz do poznawania nauczania Kościoła. 

2. Podstawowe wiadomości o Piśmie Świętym (wybrane nazwy ksiąg i ich autorzy, najprostsze 

zasady interpretacji). Słowo Boże jako odpowiedź na ludzkie pytania i pomoc w kształtowaniu 

ludzkiego życia. 

3. Symbole wiary. Przesłanie wybranych fragmentów biblijnych dotyczących stworzenia, 

miłosierdzia, opatrzności i miłości Boga Ojca (na przykładzie narodu wybranego), życia i dzieła 

Jezusa Chrystusa. Duch Święty w życiu Kościoła i chrześcijanina. 

4. Symbolika liturgiczna, zwłaszcza Eucharystii. Sakramenty, ich podział i istota, biblijne podstawy. 

Czynności wykonywane podczas sakramentów. Eucharystia sakramentem miłości. 

5. Istota okresów liturgicznych. Aktualizacja zbawczych wydarzeń w liturgii roku kościelnego. 
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6. Dekalog i Błogosławieństwa wyrazem troski Boga o szczęście człowieka. Świętowanie i 

spędzanie wolnego czasu po chrześcijańsku. Hierarchia wartości oparta na wierze i wierności 

Bogu. 

7. Wartość życia i zdrowia oraz ich zagrożenia. Trudne sytuacje życiowe: choroba, śmierć. 

8. Przemiana okresu preadolescencji. 

9. Modlitwa podstawą życia chrześcijańskiego. 

10. Różne sposoby i rodzaje modlitwy w oparciu o przykłady biblijne. Modlitwa wspólnotowa 

czynnikiem budowy wspólnoty wiary. 

11. Pojęcie wspólnoty. Wartości stanowiące fundament relacji międzyludzkiej. Podstawowe 

wspólnoty życia - postawy, prawa i obowiązki członka tych wspólnot w wymiarze indywidualnym 

i społecznym. 

12. Postawa odpowiedzialności za innych. Zadania wobec rodziny, klasy, szkoły, grupy 

rówieśników, narodu, Kościoła. Wartość szacunku dla siebie i innych ludzi. 

13. Pojęcie apostolstwa. Zadania chrześcijanina w życiu społecznym. Możliwość własnego 

zaangażowania się w misję Chrystusa. 

14. Misja chrześcijańska w Kościele i w świecie. Święci świadkami wiary. 

 

ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW  

1. W trakcie procesu nauczania nauczyciel ocenia poziom wiedzy i umiejętności ucznia, określa 

jego postępy w opanowaniu wymagań edukacyjnych poszczególnych poziomów przewidzianych 

w podstawie programowej. 

2. Przedmiotem oceny z katechezy są wiadomości i umiejętności zdobywane przez ucznia w 

procesie nauczania oraz prezentowana przez niego postawa. Katecheta nie ocenia praktyk 

religijnych ucznia. 

3. Na początku każdego roku szkolnego (do 15 września) uczniowie i ich prawni opiekunowie 

zostają zapoznani z zasadami i kryteriami oceniania na lekcjach religii. Fakt ten jest odnotowany 

w dzienniku lekcyjnym. 

4. Na ocenę śródroczną z katechezy składają się oceny różnych form aktywności ucznia: 

1) formy ustne (obowiązują klasy IV-VI): 

a) odpowiedź, 

b) formuły modlitewne (wg programu nauczania), 

c) aktywność i postawa na lekcji, samoocena dokonywana przez uczniów; 

2) formy pisemne (obowiązują klasy IV – Vl): 

a) kartkówki (bieżąca odpowiedź), 

b) testy, sprawdziany, 

c) zadania domowe, 

d) prace dodatkowe (referaty, twórczość własna); 

3) formy sprawnościowe i praktyczne (obowiązują w klasy IV-VI): 

a) zaangażowanie własne -  praca na lekcji, 

b) postawa podczas modlitwy i słuchania Słowa Bożego, 

c) kontrola sprawności i umiejętności praktycznych (np. zeszyt ucznia). 

d) udział w innych formach zajęć (zaangażowanie w życie Kościoła i parafii, Szkoły - 

konkursy, olimpiady, koncerty, przedstawienia okolicznościowe  itp...). 
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5. Sposobem kontroli wiedzy i umiejętności zdobytych przez uczniów w procesie nauczania są:  

1) Testy wyboru i sprawdziany sprawdzające wiadomości i umiejętności uczniów w klasach 

od IV- VI. Stosowane minimum dwa w półroczu dotyczyć będą większej partii materiału 

(przeprowadza się po bloku tematycznym). Ww. formy sprawdzania zapowiadane są z 

tygodniowym wyprzedzeniem i powtórką materiału na lekcji. 

2) Kartkówki - krótkie pisemne wypowiedzi uczniów, obejmują zagadnienia omawiane na 

dwóch ostatnich lekcjach. Zostaną przeprowadzone dwie lub trzy w półroczu. 

3) Zadania domowe, polegające na pisemnym opracowaniu zagadnienia, sprawdzane będą u 

uczniów pod kontem staranności, poprawności językowej, logicznej i merytorycznej dwa lub 

trzy w półroczu. Ocena cyfrowa opatrzona zostanie komentarzem nauczyciela. 

4) Odpowiedzi ustne uczniów oceniane będą w klasach od IV-VI raz w półroczu i dotyczyć 

będą ogólnej wiedzy ucznia na temat omawianych zagadnień. 

5) Formuły modlitewne – sprawdzane są poprzez odpowiedzi ustne, kartkówki, testy 

uzupełnień. 

6. Podczas zajęć katechezy ocenia się również: 

1) aktywność 

a) jest to forma oceniania ucznia, który uczestniczy w lekcji udzielając poprawnych 

odpowiedzi na pytania nauczyciela, zadaje pytania dotyczące omawianych treści, 

b) za aktywną postawę na zajęciach uczeń może zdobyć „+”, 

c) trzykrotne otrzymanie „+”równoznaczne jest uzyskaniu oceny bardzo dobrej; 

2) zeszyty przedmiotowe lub karty pracy uczniów  

ocenione zostaną pod względem staranności, systematyczności sporządzania notatek, 

poprawności ortograficznej oraz schludności, dwa razy w roku w poziomach wszystkich klas; 

3) postawa podczas modlitwy i słuchania Słowa Bożego - wynikać powinna ze zdobytej 

wiedzy i umiejętności; 

4) postawa w stosunku do przedmiotu: 

a) przygotowanie do zajęć: uczniowi przysługują 3 zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji w 

półroczu. O nieprzygotowaniu uczeń informuje nauczyciela zaraz po wejściu do klasy. 

Zgłoszenia mogą dotyczyć:  

 braku zeszytu, 

 braku gotowości do odpowiedzi ustnej; 

b) nieprzygotowanie zostaje odnotowane znakiem "-". Braku przygotowania nie można 

zgłaszać w dniu zapowiedzianych prac pisemnych. Za nieodrobioną pracę domową (o 

ile ten fakt nie został usprawiedliwiony przez rodziców lub prawnych opiekunów i 

wcześniej zgłoszony przez ucznia) uczeń otrzymuje minus ("-").  Brak zadania należy 

uzupełnić do następnej lekcji. Suma trzech "-" daje ocenę niedostateczną. 

5) konkursy, olimpiady przedmiotowe.  

7. Jeżeli uczeń był nieobecny w szkole z powodu choroby, to w przypadku pisemnej pracy 

kontrolnej sprawdza się jego wiadomości i umiejętności w uzgodnionym terminie. W przypadku 

jednodniowej nieobecności, uczeń pisze ww. pracę kontrolną na następnej lekcji. 

8. Uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawienia oceny niedostatecznej z pracy kontrolnej. 

Ocenę można poprawić w ciągu tygodnia od otrzymania ww. stopni, lub w uzasadnionych 

wypadkach w Innym terminie uzgodnionym z nauczycielem. 
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9. Raz w półroczu uczeń ma prawo do poprawienia najniższej oceny z całogodzinnej pracy 

pisemnej. 

10. O postępach w nauce i ich brakach uczeń i jego prawni opiekunowie powiadamiani są : 

1) poprzez wpis do dzienniczka ucznia, 

2) sprawdzone i ocenione prace pisemne, uczeń otrzymuje do wglądu w dniu otrzymania 

oceny, a prawni opiekunowie na comiesięcznych spotkaniach z nauczycielem, 

3) podczas zebrań i konsultacji nauczycieli z prawnymi opiekunami. 

11. Uczniowie oceniani są według skali określonej w przepisach ogólnych Wewnątrzszkolnego 

Systemu Oceniania.  

 

ocena skrót literowy 
oznaczenie 

cyfrowe 

celujący cel 6 

bardzo dobry bdb 5 

dobry db 4 

dostateczny dst 3 

dopuszczający dop 2 

niedostateczny ndst 1 

 

12. Punkty uzyskane przez ucznia ze wszystkich form prac pisemnych zostają przeliczone według 

następującej skali procentowej: 

 

ocena przedział procentowy 

celujący 100% 

bardzo dobry 99% - 91% 

dobry 90% - 71% 

dostateczny 70% - 51% 

dopuszczający 50% - 31% 

niedostateczny 30% -   0% 

 

13. Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen, jej podstawą są wyniki 

sprawdzianów i prac wykonywanych w klasie, odzwierciedla jednak pracę ucznia, wiedzę, umiejętności, 

aktywność i systematyczność. 

14. Ocena roczna powinna być zapisana w dzienniku pełną nazwą, bez dodatkowych znaków.  

15. Ocena roczna z religii liczona jest do średniej ocen. 

16. Ocena z religii nie ma wpływu na promocję ucznia do następnej klasy oraz ukończenie Szkoły. 

17. W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań (ocenę wyższą 

otrzymać może uczeń, który spełnia wymagania przypisane ocenom niższym). 

▪ Konieczne  - ocena dopuszczająca (K) 

▪ Podstawowe  - ocena dostateczna (P) 

▪ Rozszerzające - ocena dobra (R) 
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▪ Dopełniające  - ocena bardzo dobra (D) 

▪ Ocena celująca   - całkowicie opanowana podstawa programowa. 

18. Poziomy wymagań powiązane są ze sobą w następujący sposób: K-P-R-D. Przyporządkowanie 

ocen danym poziomom nauczania można zilustrować w następujący sposób: 

▪ K: dopuszczający 

▪ K + P: dostateczny 

▪ K + P + R: dobry 

▪ K + P + R + D: bardzo dobry 

▪ Celujący – całkowicie opanował podstawę programową. 
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STANDARDY  WYMAGAŃ  WEDŁUG  PRZYJĘTEGO  PROGRAMU  NAUCZANIA RELIGII 

W KLASACH IV 

 

Tytuł programu (pełna nazwa) POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ 

Autor/autorzy programu KS. J. SZPET I DANUTA JACKOWIAK 

Wydawnictwo WYDAWNICTWO ŚWIĘTY WOJCIECH –- POZNAŃ 

Rok wydania 2010 

 

WYMAGANIA  
OCENA 

OSIĄGNIĘCIA 

UMIEJĘTNOŚCI 
UCZEŃ: 

WIADOMOŚCI 
UCZEŃ: 

Konieczne - K 

ocena 

dopuszczająca (2) 

. rozwija postawę wiernego przyjaciela; 

. umie wyjaśnić, dlaczego powinniśmy 

pracować nad własnym charakterem; 

. kształtuje w sobie postawy 

odpowiedzialności, słowności, wrażliwości; 

. kształtuje w sobie postawę modlitwy; 

. kształtuje w sobie postawę 

zadośćuczynienia za grzechy swoje i 

innych ludzi; 

. rozumie potrzebę czynnego udziału we 

Mszy Świętej; 

. pragnie poznawać Boga; 

. pogłębia swojej relacji z Bogiem; 

. pragnie rozwijać swoją przyjaźń z 

Jezusem; 

. rozumie, że Pismo Święte pomaga w 

codziennym życiu; 

. rozumie, jaka jest różnica między chlebem 

powszednim a Chlebem 

Eucharystycznym; 

. rozwija pragnienie częstego przyjmowania 

Komunii Świętej; 

. rozumie, że aniołowie zostali stworzeni 

przez Boga, aby ochraniać człowieka i 

strzec go przed niebezpieczeństwami; 

. wie, że dla człowieka nie ma sytuacji, z 

którą nie mógłby on przyjść do Boga i 

przedstawić Mu jej w modlitwie; 

. wyjaśnia różnice pomiędzy koleżeństwem 

a przyjaźnią; 

. umie wskazać, co jest istotą modlitwy; 

. zna sposoby objawiania się Boga 

człowiekowi; 

. na podstawie tekstu biblijnego odpowiada 

na pytanie, jaki jest Bóg; 

. wymienia przykłady wszechmocy Bożej; 

. wymienia cechy człowieka mądrego 

. wymienia wydarzenia, w których Maryja 

towarzyszyła Jezusowi; 

. umie podać sposoby realizacji 

przykazania miłości w codziennym życiu. 

. wyjaśnia znaczenie pojęcia „Eucharystia”; 

. podaje przykłady służby drugiemu 

człowiekowi; 

. wyjaśnia znaczenie słowa „Dekalog”; 

. uzasadnia, dlaczego przykazania są 

drogowskazami w wędrówce do nieba; 

. podaje przykłady wierności Bogu i 

ludziom we współczesnym świecie; 

. przedstawia sytuacje Opatrzności i zła w 

świecie; 

. zna różnicę między chlebem powszednim 

a Chlebem Eucharystycznym; 

. zna modlitwę do Anioła Stróża. 

 

Podstawowe K+P 

ocena dostateczna 

(3) 

. rozwija postawę wiernego przyjaciela; 

. umie wyjaśnić, dlaczego powinniśmy 

pracować nad własnym charakterem; 

. kształtuje w sobie postawy 

odpowiedzialności, słowności, wrażliwości; 

. kształtuje w sobie postawę 

zadośćuczynienia za grzechy swoje i 

innych ludzi; 

. rozwija w sobie postawę wdzięczności 

Bogu za dzieła przez Niego stworzone; 

. wyjaśnia różnice pomiędzy koleżeństwem 

a przyjaźnią; 

. umie wyjaśnić, dlaczego powinniśmy 

uczestniczyć we Mszach Świętych w 

pierwsze piątki miesiąca; 

. potrafi podać przykłady, w jaki sposób w 

ciągu roku liturgicznego odpowiada na 

Bożą przyjaźń; 

. umie wskazać, co jest istotą modlitwy; 
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. rozwija w sobie umiłowanie słowa Bożego, 

dostrzegając możliwość; 

. pogłębia swojej relacji z Bogiem; 

. rozwija postawę zainteresowania treścią 

Biblii;  

. rozwija postawę apostolską, poznając 

zaangażowanie pierwszych głosicieli 

Ewangelii; 

. pragnie rozwijać swoją przyjaźń z 

Jezusem; 

. rozumie, że liturgia słowa jest dialogiem z 

Bogiem; 

. rozbudza w sobie pragnienie słuchania 

Słowa Bożego; 

. rozumie, że Pismo Święte pomaga w 

codziennym życiu; 

. kształtuje w sobie postawę wdzięczności 

wobec Boga za Jego słowa;  

. pielęgnuje dorobek kultury religijnej;  

. rozwija postawę poszukiwania odpowiedzi 

na pytania dotyczące religii; 

. rozumie, w jaki sposób wiara porządkuje 

świat wartości; 

. rozumie problem współistnienia 

Opatrzności i zła w świecie; 

. wie, że każdy człowiek jest zaproszony do 

przynoszenia dobrych owoców na chwałę 

Bożą; 

. rozwija postawę gotowości do spełniania 

czynów miłości; 

. rozumie, jaka jest różnica między chlebem 

powszednim a Chlebem 

Eucharystycznym; 

. rozwija pragnienie częstego przyjmowania 

Komunii Świętej; 

. wie, co oznacza „przerzucić swoje troski 

na Pana”; 

. rozwija postawę cierpliwości w 

przeżywaniu trudności i męstwa, gdy 

przychodzą niepowodzenia; 

. wie, w jaki sposób człowiek wierzący 

może radzić sobie z życiowymi 

problemami i trudnościami; 

. rozwija postawę zaufania względem Boga 

w chwilach próby; 

. rozumie, że aniołowie zostali stworzeni 

przez Boga, aby ochraniać człowieka i 

strzec go przed niebezpieczeństwami; 

. rozwija postawę zawierzenia i ufności 

pokładanej w Aniele Stróżu; 

. wie, że dla człowieka nie ma sytuacji, z 

którą nie mógłby on przyjść do Boga i 

przedstawić Mu jej w modlitwie; 

. rozwija postawę wiary i ufności Bogu; 

. rozumie, że jego zadaniem jest niesienie 

Dobrej Nowiny wszystkim, do których 

zostaje posłany; 

. wyjaśnia słowa Jezusa: „Ja jestem 

chlebem życia”; 

. umie wyjaśnić pojęcia: odkupienie, 

zbawienie; 

. zna sposoby objawiania się Boga 

człowiekowi; 

. na podstawie tekstu biblijnego odpowiada 

na pytanie, jaki jest Bóg; 

. potrafi znaleźć w Piśmie Świętym dany 

werset na podstawie podanego adresu; 

. zna podstawowe treści Dobrej Nowiny; 

. wymienia przykłady wszechmocy Bożej; 

. podaje przykłady odpowiedzi człowieka 

wszechmocnemu Bogu; 

. wymienia cechy człowieka mądrego; 

. wymienia działania, które może 

podejmować człowiek dążący do 

świętości; 

. wymienia wydarzenia, w których Maryja 

towarzyszyła Jezusowi; 

. podaje sposoby oddawania czci Maryi; 

. umie podać sposoby realizacji 

przykazania miłości w codziennym życiu; 

. wyjaśnia pojęcie „Eucharystia”; 

. podaje przykłady służby drugiemu 

człowiekowi; 

. wskazuje, czym powinien 

charakteryzować się uczeń Jezusa 

uczestniczący w Eucharystii; 

. wie, do kogo są skierowane słowa 

Dekalogu; 

. uzasadnia, dlaczego przykazania są 

drogowskazami w wędrówce do nieba; 

. wymienia Przykazania Boże / Dekalog; 

. podaje przykłady wierności Bogu i 

ludziom we współczesnym świecie; 

. przedstawia sytuacje Opatrzności i zła w 

świecie; 

. potrafi  podąć bohaterów biblijnych 

spełniających czyny  miłości; 

. zna różnicę między chlebem powszednim 

a Chlebem Eucharystycznym; 

. zna modlitwę do Anioła Stróża. 
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. rozwija postawę codziennej modlitwy 

poprzez lekturę Pisma Świętego; 

Rozszerzające 

K+P+R 

ocena dobra (4) 

. rozwija postawę wiernego przyjaciela; 

. umie wyjaśnić, dlaczego powinniśmy 

pracować nad własnym charakterem; 

. kształtuje w sobie postawy 

odpowiedzialności, słowności, wrażliwości; 

. kształtuje w sobie postawę modlitwy; 

. kształtuje w sobie postawę 

zadośćuczynienia za grzechy swoje i 

innych ludzi; 

. rozumie potrzebę czynnego udziału we 

Mszy Świętej; 

. rozwija w sobie postawę wdzięczności 

Bogu za dzieła przez Niego stworzone; 

. pragnie poznawać Boga; 

. rozwija w sobie umiłowanie słowa Bożego; 

. samodzielnie czyta Pisma Świętego; 

. rozwija postawę zainteresowania treścią 

Biblii poprzez odkrywanie jej bogactwa; 

. rozwija postawę apostolską, poznając 

zaangażowanie pierwszych głosicieli 

Ewangelii; 

. pragnie rozwijać swoją przyjaźń z 

Jezusem; 

. rozumie, że liturgia słowa jest dialogiem z 

Bogiem; 

. rozbudza w sobie pragnienie uważnego 

słuchania Słowa Bożego; 

. rozumie, że Pismo Święte pomaga w 

codziennym życiu; 

. rozwija postawę poszukiwania odpowiedzi 

na pytania dotyczące religii; 

. rozumie, w jaki sposób wiara porządkuje 

świat wartości; 

. rozumie problem współistnienia 

Opatrzności i zła w świecie; 

. wie, że każdy człowiek jest zaproszony do 

przynoszenia dobrych owoców na chwałę 

Bożą; 

. rozwija postawę gotowości do spełniania 

czynów miłości; 

. wie, jakie dwie części wyróżniamy w 

Dekalogu; 

. rozumie, że trzy pierwsze przykazania 

pokazują, w jaki sposób kochać Boga 

sercem, duszą, umysłem; 

. wymienia przykazania od czwartego do 

dziesiątego; 

. rozumie, że przykazania od IV do X 

pokazują, w jaki sposób kochać bliźniego; 

. umie wyjaśnić pojęcie „wierność”; 

. rozumie, jaka jest różnica między chlebem 

powszednim a Chlebem 

Eucharystycznym; 

. rozwija pragnienie częstego przyjmowania 

Komunii Świętej; 

. wyjaśnia różnice pomiędzy koleżeństwem 

a przyjaźnią; 

. potrafi wymienić priorytety przyjaźni; 

. zna słowa: „Nikt nie ma większej miłości 

od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za 

przyjaciół swoich”; 

. umie wyjaśnić, dlaczego powinniśmy 

uczestniczyć we Mszach Świętych w 

pierwsze piątki miesiąca; 

. umie wskazać, co jest istotą modlitwy; 

. wyjaśni słowa Jezusa: „Ja jestem 

chlebem życia”; 

. umie wyjaśnić pojęcia: odkupienie, 

zadośćuczynienie, zbawienie; 

. na podstawie tekstu biblijnego odpowiada 

na pytanie, jaki jest Bóg; 

. samodzielnie czyta Pismo Święte; 

. zna podstawowe treści Dobrej Nowiny; 

. podaje przykłady odpowiedzi człowieka 

wszechmocnemu Bogu; 

. wymienia cechy człowieka mądrego; 

. wymienia działania, które może 

podejmować człowiek dążący do 

świętości 

. podaje przykłady naśladowania wiary 

proroków; 

. wymienia wydarzenia, w których Maryja 

towarzyszyła Jezusowi; 

. podaje sposoby oddawania czci Maryi; 

. umie podać przykłady działań mające na 

celu poznawanie, umacnianie i rozwijanie 

wiary chrześcijanina; 

. umie podać sposoby realizacji 

przykazania miłości w codziennym życiu; 

. wyjaśnia znaczenie pojęcia „Eucharystia”; 

. podaje przykłady służby drugiemu 

człowiekowi; 

. wskazuje, czym powinien 

charakteryzować się uczeń Jezusa 

uczestniczący w Eucharystii; 

. wie, do kogo są skierowane słowa 

Dekalogu; 

. uzasadnia, dlaczego przykazania są 

drogowskazami w wędrówce do nieba; 

. wymienia Przykazania Boże / Dekalog; 

. podaje przykłady wierności Bogu i 

ludziom we współczesnym świecie; 

. przedstawia sytuacje Opatrzności i zła w 

świecie; 

. potrafi  podąć bohaterów biblijnych 

spełniających czyny  miłości; 

. zna różnicę między chlebem powszednim 

a Chlebem Eucharystycznym; 

. opowiada sytuację która opisuje cyt: 

„przerzucić swoje troski na Pana”; 
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. wie, co oznacza „przerzucić swoje troski 

na Pana”; 

. rozwija postawę cierpliwości w 

przeżywaniu trudności i męstwa, gdy 

przychodzą niepowodzenia; 

. wie, w jaki sposób człowiek wierzący 

może radzić sobie z życiowymi 

problemami i trudnościami; 

. rozwija postawę zaufania względem Boga 

w chwilach próby; 

. rozumie, że aniołowie zostali stworzeni 

przez Boga, aby ochraniać człowieka i 

strzec go przed niebezpieczeństwami; 

. rozwija postawę zawierzenia i ufności 

pokładanej w Aniele Stróżu; 

. rozwija postawę wiary i ufności Bogu; 

. rozwija postawę codziennej modlitwy 

poprzez lekturę Pisma Świętego; 

. umie ułożyć własną modlitwę w chwili  

próby; 

. zna modlitwę do Anioła Stróża. 

 

 

 

Dopełniające 

K+P+R+D 

ocena bardzo 

dobra 

(5) 

. wie, czym jest prawdziwa przyjaźń; 

. wie, że Jezus jest naszym najlepszym 

Przyjacielem; 

. wie, że fundamentem przyjaźni jest 

realizacja przykazania miłości; 

. wie, czym jest modlitwa; 

. wie, że Jezus pokazał nam, jak należy się 

modlić; 

. wie, czym jest spowiedź święta; 

. wie, że Eucharystia jest najwspanialszym i 

najważniejszym spotkaniem z Jezusem; 

. wie, co to jest monstrancja; 

. wie, dlaczego na świecie pojawiło się zło; 

. wie, że Jezus Chrystus jest naszym 

Odkupicielem; 

. wie, że Pismo Święte jest księgą 

zawierającą Objawienie Boże; 

. wie, kto jest autorem Pisma Świętego; 

. wie, że Bóg go kocha i przez słowa Pisma 

Świętego zwraca się do niego; 

. wie, jakie czynności podjąć, aby odszukać 

wskazany fragment biblijny; 

. wie, kim był Święty Paweł; 

. wie, co to jest Ewangelia; 

. wie, że w liturgii słowa podczas Mszy 

Świętej słuchamy słowa Bożego; 

. zna elementy mszalnej liturgii słowa; 

. wie, że wiara prowadzi człowieka do coraz 

lepszego poznawania Boga; 

. umie aktywnie uczestniczyć w liturgii 

słowa; 

. wie, że porównanie słowa Bożego do 

ziarna zaczerpnięte jest z Ewangelii; 

. umie wskazać na związek Biblii z życiem 

narodu i kultury chrześcijańskiej; 

. wie, że człowiek zadaje pytania, aby lepiej 

poznać i rozumieć świat; 

 

. zna definicję przyjaźni; 

. umie wymienić cechy koleżeństwa i 

przyjaźni; 

. zna treść przykazania miłości i umie 

wyjaśnić znaczenie tych słów; 

. zna przypowieść o synu marnotrawnym; 

. zna warunki dobrej spowiedzi; 

. umie wyjaśnić, na czym polega dobre 

przygotowanie do sakramentu 

pojednania; 

. wie, że Eucharystia jest najwspanialszym 

i najważniejszym spotkaniem z Jezusem; 

. umie wymienić sposoby czynnego 

uczestnictwa we Mszy Świętej; 

. wie, że Bóg jest Autorem, Stwórcą 

Świata; 

. umie wyjaśnić pojęcie: Stwórca; 

. umie wymienić znaki niewidzialnego 

Boga; 

. wie, dlaczego na świecie pojawiło się zło; 

. rozumie i umie wyjaśnić pojęcie 

objawienia Bożego; 

. wymienia autora Pisma Świętego; 

. umie wyjaśnić, dlaczego Pismo Święte 

jest nazywane księgą miłości Boga do 

człowieka; 

. zna podział Pisma Świętego na Stary i 

Nowy Testament; 

. zna podstawowe zasady korzystania z 

Pisma Świętego; 

. umie prawidłowo odczytać adres biblijny 

(sigla); 

. zna kilka podstawowych skrótów nazw 

ksiąg biblijnych; 

. wyjaśnia, dlaczego Ewangelie nazywamy 

sercem Pisma Świętego; 

. umie wyjaśnić pojęcie „Stary Testament”; 
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. wie, że Jezus Chrystus przekazał nam 

prawdę o Bogu; 

. rozumie, że człowiek szuka Boga, aby 

odnaleźć szczęście; 

. wie, że wiara jest darem; 

. rozumie pojęcie wiary; 

. wie, że odpowiedzią człowieka na słowo 

Chrystusa jest wyznanie wiary; 

. rozumie, że wyznanie wiary jest 

przyznaniem się do Chrystusa; 

. wie, że Bóg jest wszechmocny; 

. wie, że Bóg zaspokaja wszystkie potrzeby 

człowieka; 

. rozumie, czym cechuje się wszechmoc 

Boga; 

. wie, że Bóg jest źródłem Mądrości; 

. rozumie, że człowiek może mieć udział w 

Mądrości Bożej; 

. zna przymioty przebaczającego Boga; 

. rozumie, na czym polega miłosierdzie 

Boże; 

. wie, że Bóg jest święty; 

. rozumie, w czym objawia się świętość 

Boga; 

. rozumie, dlaczego oddajemy hołd Bogu; 

. wie, że Izajasz i Jeremiasz byli prorokami; 

. wie, jak zostali powołani na proroków; 

. rozumie, na czym polegała ich misja; 

. wie, że Maryja wierzyła w Boga 

wszechmogącego, świętego i 

przebaczającego; 

. rozumie, że Matka Jezusa zaufała 

mądrości Bożej; 

. wie, jakimi wartościami kierował się on w 

swoim życiu; 

. wie, jak brzmi najważniejsze przykazanie; 

. rozumie, że pójście za Jezusem obejmuje 

wypełnianie przykazań; 

. wie, co wydarzyło się w Wieczerniku 

podczas Ostatniej Wieczerzy; 

. rozumieć sens słów: „Ciało za was 

wydane”, „Krew za was wylana”; 

. rozumie, na czym polega miłosierdzie 

Boże; 

. wie, że Bóg jest święty; 

. rozumie, w czym objawia się świętość 

Boga; 

. rozumie, dlaczego oddajemy hołd Bogu; 

. wie, że Izajasz i Jeremiasz byli prorokami; 

. wie, jak zostali powołani na proroków; 

. wie, że przestrzeganie przykazań jest 

odpowiedzią na miłość, troskę i wierność 

Boga; 

. rozumie, że realizacja przykazań jest 

wyrazem wiary i posłuszeństwa Bogu; 

. wie, jakie dwie części wyróżniamy w 

Dekalogu; 

 

. potrafi krótko scharakteryzować autora i 

treść Mądrości Syracha; 

. umie wyjaśnić pojęcie „Nowy Testament”; 

. potrafi wymienić kilka ksiąg Nowego 

Testamentu; 

. potrafi wyjaśnić, jak powstawał Nowy 

Testament; 

. umie wymienić imiona ewangelistów; 

. wyjaśnia, dlaczego Ewangelie nazywamy 

sercem Pisma Świętego; 

. umie wskazać moment, kiedy w liturgii 

Mszy Świętej czytany jest fragment 

Starego, a kiedy Nowego Testamentu; 

. zna elementy mszalnej liturgii słowa; 

. umie uzasadnić potrzebę skupienia i 

otwarcia się na słowo Boże; 

. umie aktywnie uczestniczyć w liturgii 

słowa; 

. umie wskazać na związek Biblii z życiem 

narodu i kultury chrześcijańskiej; 

. potrafi wymienić kilka dzieł sztuki 

inspirowanych Biblią; 

. umie wymienić osoby, które pomagają w 

poznawaniu Boga; 

. rozumie, że człowiek szuka Boga, aby 

odnaleźć szczęście; 

. zna przymioty przebaczającego Boga; 

. wiedzie, że Maryja wierzyła w Boga; 

wszechmogącego, świętego i 

przebaczającego; 

. rozumie, że Matka Jezusa zaufała 

mądrości Bożej; 

. zna wybrane wydarzenia z życia 

św.Stanisława Kostki; 

. wie, jakimi wartościami kierował się on w 

swoim życiu; 

. umie powiedzieć , najważniejsze 

przykazanie; 

. rozumie, że pójście za Jezusem obejmuje 

wypełnianie przykazań; 

. opowiada wydarzenia z Wieczernika 

podczas Ostatniej Wieczerzy; 

. wyjaśnia, dlaczego Jezus umył uczniom 

nogi; 

. wyjaśnia, do czego są potrzebne 

człowiekowi przepisy; 

. umie wyjaśnić treść usłyszanego 

opowiadania; 

. wie, jakie dwie części wyróżniamy w 

Dekalogu; 

. zna treść trzech pierwszych przykazań; 

. wymienia przykazania od czwartego do 

dziesiątego; 

. umie wyjaśnić pojęcie „wierność”; 

. potrafi rozpoznać na przedstawionych 

ilustracjach osobę Świętego Józefa oraz 

Świętego Jana Apostoła; 
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. rozumie, że trzy pierwsze przykazania 

pokazują, w jaki sposób kochać Boga 

sercem, duszą, umysłem; 

. wymienia przykazania od czwartego do 

dziesiątego; 

. rozumie, że przykazania od IV do X 

pokazują, w jaki sposób kochać bliźniego; 

. umie wyjaśnić pojęcie „wierność”; 

. potrafi rozpoznać na przedstawionych 

ilustracjach osobę Świętego Józefa oraz 

Świętego Jana Apostoła; 

. wie, do jakiego zadania zostali wezwani 

apostołowie; 

. wie, że każdy z nas jest powołany, by być 

świadkiem Jezusa; 

. rozumie, co to znaczy być świadkiem 

Chrystusa; 

. potrafi wyjaśnić znaczenie uczynków 

miłosiernych w codziennym życiu; 

. wie, że wiara w Boga powinna mieć wpływ 

na całe życie;  

. rozumie, że pewne cele życiowe są 

związane tylko z doczesnością; 

. wie, że Bóg troszczy się o cały świat i 

każdego człowieka; 

. wie, że Bóg działa w historiach ludzkich od 

początku istnienia świata; 

. rozumie działanie Opatrzności w życiu 

wybranych postaci biblijnych; 

. wie, że Kościół od początku był 

prześladowany; 

. rozumie, że Opatrzność Boża umacniała 

chrześcijan w wierze; 

. wie, że osiem błogosławieństw to obraz 

prawdziwego chrześcijanina; 

. rozumie, że być chrześcijaninem, to 

naśladować Jezusa; 

. rozumie, że zadaniem chrześcijanina jest 

pielęgnowanie bliskiej zażyłości z Bogiem 

. rozumie, że pewne cele życiowe są 

związane tylko z doczesnością; 

. wie, jakie wydarzenie było zapowiedzią 

Eucharystii; 

. rozumie, że Tym, do kogo człowiek może 

się zwrócić w chwili cierpienia, jest Bóg; 

. wie, że Kościół od początku był 

prześladowany; 

. rozumie, że Opatrzność Boża umacniała 

chrześcijan w wierze; 

. potrafi powiedzieć, kim jest Anioł Stróż i 

jakie posiada przymioty;  

. wie, jakie są zadania Anioła Stróża; 

. rozumie, dlaczego najważniejszą 

czynnością człowieka w ciągu dnia jest 

modlitwa; 

. wie, że Pismo Święte zawiera historię 

Boga i człowieka, która wciąż trwa; 

 

. wie, do jakiego zadania zostali wezwani 

apostołowie; 

. zna uczynki miłosierne względem duszy i 

względem ciała; 

. potrafi wyjaśnić znaczenie uczynków 

miłosiernych w codziennym życiu; 

. wie, że wiara w Boga powinna mieć 

wpływ na całe życie; 

. podaje przykłady, potrzeby dawania 

świadectwa wiary; 

. zna treść przykazań od IV do X; 

. zna pojęcie wartości; 

. potrafi wymienić i uszeregować 

najważniejsze wartości ogólnoludzkie; 

. podaje przykłady prawdy, że „wiara 

nadaje sens całemu życiu”; 

. uzasadnia, prawdę, że Bóg troszczy się o 

cały świat i każdego człowieka; 

. zna i rozumie definicję Opatrzności Bożej; 

. potrafi wyjaśnić prawdę , że Bóg działa w 

historiach ludzkich od początku istnienia 

świata; 

. potrafi powiedzieć, na czym polega istota 

relacji człowieka z Bogiem; 

. potrafi wyjaśnić, w jaki sposób Jezus 

troszczy się o tych, którzy chcą iść za Nim 

i postępować według Jego nauki; 

. potrafi powiedzieć, jakie zna wydarzenia 

opisane w Ewangelii, w których 

przedstawiona jest postawa Jezusa 

względem ludzi potrzebujących pomocy; 

. potrafi powiedzieć, na czym polega 

odwaga i męstwo człowieka 

przeżywającego trudności; 

. potrafi powiedzieć, kim jest Anioł Stróż i 

jakie posiada przymioty; 

. zna uczynki miłosierne względem duszy i 

względem ciała; 

. potrafi powiedzieć, na czym polega 

pokora i zaufanie człowieka względem 

Boga, które wyrażają się w modlitwie; 

. potrafi powiedzieć, jakie wydarzenia 

biblijne dotyczą również jego osoby; 

. potrafi powiedzieć, na czym polega 

chrześcijański hart ducha; 

. potrafi wymienić i uszeregować 

najważniejsze wartości ogólnoludzkie; 

. zna i rozumie definicję Opatrzności Bożej; 

. potrafi wyjaśnić, w jaki sposób Jezus 

troszczy się o tych, którzy chcą iść za Nim 

i postępować według Jego nauki; 

. potrafi powiedzieć, jakie zna wydarzenia 

opisane w Ewangelii, w których 

przedstawiona jest postawa Jezusa 

względem ludzi potrzebujących pomocy; 
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. rozumie, że wakacje to czas szczególnej 

zażyłości z Chrystusem; 

. rozumie, że niezależnie od położenia, w 

jakim znajduje się człowiek, Bóg jest 

zawsze przy nim;  

. rozumie, że Tym, do kogo człowiek może 

się zwrócić w chwili cierpienia, jest Bóg;  

. potrafi powiedzieć, na czym polega 

odwaga i męstwo człowieka 

przeżywającego trudności. 

Poziom wiedzy 

i umiejętności na 

ocenę celującą (6) 

 

. uczeń realizuje wybitną pracę w ramach 

ćwiczeń lekcyjnych; 

. dąży do samodoskonalenia i twórczego 

rozwoju własnych uzdolnień; 

. wytłumaczy koledze, na czym polega Boży plan 

zbawienia; 

. świadomie stosuje wiedzę w zakresie 

treści przewidzianych programem 

nauczania w zakresie religii. 

 


