
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26 IM. RYSZARDA BERWIŃSKIEGO w POZNANIU 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII 

II ETAP EDUKACYJNY:  KLASA V 

 

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...). 

5. Sposobem kontroli wiedzy i umiejętności zdobytych przez uczniów w procesie nauczania są:  



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26 IM. RYSZARDA BERWIŃSKIEGO w POZNANIU 

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. 

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 : 
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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) 

▪ Dopełniające  - ocena bardzo dobra (D) 

▪ Ocena celująca   - całkowicie opanowana podstawa programowa. 
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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 V 

 

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) 

. umie dostrzec piękno otaczającego go 

świata; 

. wie, że Pan Bóg jest Stwórcą 

otaczającego go świata; 

. wie, na czym polega miłość Pana Boga 

względem człowieka; 

. wie, że nieposłuszeństwo nie prowadzi do 

dobra, ale do zła; 

. wie, że każdy zły czyn pociąga konkretne 

konsekwencje; 

. wie, w jaki sposób Bóg spełnił obietnicę; 

. rozumie, że w sakramencie pojednania 

może doświadczyć spotkania z 

miłosiernym Bogiem; 

. rozumie, że człowiek, choć pragnie czynić 

dobro, nie zawsze potrafi je robić; 

. wie, że może rozwijać własną wiarę; 

. wie, że Abraham jest nazywany ojcem 

wszystkich wierzących; 

. uzasadnia, dlaczego Jakub jest wzorem 

oddania Bogu; 

. wie, kim był Józef; 

. rozumie, że wiara w Boga pomogła 

Izraelitom przeżyć czas niewoli; 

. wie, kim był Mojżesz; 

. zna okoliczności ocalenia Mojżesza od 

śmierci; 

. rozumie sytuację Mojżesza jako 

przywódcy ludu wypełniającego wolę 

Boga; 

. wie, że łaska Boża ratuje człowieka z 

niewoli grzechu; 

. dzieli się z innymi doświadczeniem wiary; 

. wyjaśnia, w jaki sposób chrześcijanin 

utrwala relację z Bogiem; 

. rozumie, że przymierze na Synaju jest 

wyrazem miłosiernej i wiernej miłości 

Boga do ludzi; 

. wyjaśnia na czym polega wyjątkowość 

człowieka; 

. wymienia zadania, jakie człowiek otrzymał 

od Pana Boga; 

. wyjaśnia, na czym polegało zło, którego 

dopuścili się pierwsi ludzie; 

. zna historię Abla i Kaina; 

. wymienia cechy charakteryzujące obu 

braci; 

. wymienia dobre cechy charakteru 

człowieka 

. wie, jakim człowiekiem był Noe; 

. wyjaśnia, dlaczego Pan Bóg ocalił Noego; 

. wymienia osoby, które w codziennym 

życiu służą mu pomocą; 

. podaje treść obietnicy danej przez Boga 

Abrahamowi;  

. umie opowiedzieć, w jaki sposób Bóg za 

pośrednictwem Mojżesza wyzwolił swój 

lud z niewoli; 

. uzasadnia, że Dekalog jest wyrazem 

miłości i troski Boga o człowieka; 

. wyjaśnia, dlaczego Bóg wzywa człowieka 

do świętości; 

. definiuje pojęcie „Adwent”; 

. wymienia osoby, które oddały hołd 

Nowonarodzonemu; 

. wymienia osoby tworzące Świętą 

Rodzinę; 

. wymienia cechy tego królestwa; 

. podaje przykłady realizowania zasad 

królestwa Bożego w codziennym życiu; 

. wymienia sposoby troski chrześcijanina o 

cierpiących; 

. wyjaśnia, dlaczego wspólnie z Jezusem 

łatwiej można przezwyciężyć trudności, 

cierpienie; 
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. wie, że wierność Bożym przykazaniom 

jest potwierdzeniem wiary w Boga i 

ufności w Jego troskę o ludzi; 

. uzasadnia, że Nowe Przymierze z 

Jezusem Chrystusem jest ratunkiem dla 

błądzącego człowieka; 

. wie, że grzech głęboko rani człowieka; 

. wie, że Bóg ofiaruje każdemu swą łaskę 

jako pomoc na drodze wiary; 

. wie, że Bóg daje obietnicę zbawienia 

człowieka i wypełnia ją; 

. wie, że Jan Chrzciciel przygotowywał 

naród na przyjście Mesjasza; 

. proponuje, jak przeżyć adwentowe 

oczekiwanie na narodzenie Pana Jezusa; 

. wie, że Maryja jest Matką obiecanego 

Mesjasza; 

. charakteryzuje postawę Maryi; 

. wskazuje najważniejsze elementy 

przygotowań do świąt Bożego 

Narodzenia; 

. wie, że Jezus zapoczątkował królestwo 

Boże, w którym On sam jest Królem; 

. wie, że Jezus Chrystus jest Najwyższym 

Kapłanem; 

. uzasadnia, dlaczego Jezusa nazywamy 

Nauczycielem; 

. rozumie, że warunkiem przynależności do 

królestwa Bożego jest nawrócenie i wiara, 

przyjęcie Ewangelii; 

. wymienia sposoby budowania i 

umacniania królestwa Bożego; 

. wie, że słowo to wyraz mocy Bożej – Bóg 

przez nie poucza i nieustannie działa dla 

naszego zbawienia; 

. uzasadnia potrzebę dzielenia się 

Ewangelią z innymi ludźmi; 

. wyjaśnia istotę uzdrowień dokonywanych 

przez Jezusa; 

. wymienia sposoby troski chrześcijanina o 

cierpiących; 

. rozumie konieczność modlitwy o wiarę; 

. wyjaśnia, dlaczego wspólnie z Jezusem 

łatwiej można przezwyciężyć trudności, 

cierpienie; 

. wyjaśnia zbawczy sens śmierci Chrystusa; 

. wskazuje, w jaki sposób możemy spotkać 

się z Chrystusem w codziennym życiu; 

. wyjaśnia zbawczy sens śmierci 

Chrystusa; 

. określa, kiedy i w jaki sposób możemy 

wielbić Boga modlitwą. 

  

 

Podstawowe K+P 

ocena dostateczna 

(3) 

. umie dostrzec piękno otaczającego go 

świata; 

. wie, że Pan Bóg jest Stwórcą 

otaczającego go świata; 

. wie, jaka prawda o Bogu i człowieku jest 

zawarta na kartach Pisma Świętego; 

. wie, na czym polega miłość Pana Boga 

. wyjaśnia na czym polega wyjątkowość 

człowieka; 

. wymienia cechy charakteryzujące kobietę 

i mężczyznę; 

. wymienia zadania, jakie człowiek otrzymał 

od Pana Boga; 

. wyjaśnia, na czym polegało zło, którego 
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względem człowieka;  

 

. rozumie, że życie każdego człowieka jest 

największym darem; 

. rozumie, że życie każdego człowieka jest 

największym darem; 

. wie, że nieposłuszeństwo nie prowadzi do 

dobra, ale do zła; 

. rozumie symbolikę biblijną występującą w 

opisie kuszenia w raju; 

. wie, że każdy zły czyn pociąga konkretne 

konsekwencje; 

. zna obietnicę pozostawioną przez Boga 

ludziom po opuszczeniu przez nich raju; 

. wie, w jaki sposób Bóg spełnił obietnicę; 

. rozumie, że w sakramencie pojednania 

może doświadczyć spotkania z 

miłosiernym Bogiem; 

. zna perykopę biblijną o wieży Babel; 

. rozumieć, że człowiek, choć pragnie 

czynić dobro, nie zawsze potrafi je robić; 

. wie, że może rozwijać własną wiarę; 

. wie, że Abraham jest nazywany ojcem 

wszystkich wierzących; 

. podaje treść obietnicy danej przez Boga 

Abrahamowi oraz wyjaśnia sposób, w jaki 

Bóg ją wypełnił; 

. wie, jak i dlaczego zmieniała się sytuacja 

potomków Jakuba w Egipcie; 

. rozumie, że wiara w Boga pomogła 

Izraelitom przeżyć czas niewoli; 

. wie, kim był Mojżesz; 

. zna okoliczności ocalenia Mojżesza od 

śmierci; 

. rozumie sytuację Mojżesza jako 

przywódcy ludu wypełniającego wolę 

Boga; 

. wie, że łaska Boża ratuje człowieka z 

niewoli grzechu; 

. dzieli się z innymi doświadczeniem wiary; 

. rozumie, że przymierze na Synaju jest 

wyrazem miłosiernej i wiernej miłości 

Boga do ludzi; 

. wie, że wierność Bożym przykazaniom 

jest potwierdzeniem wiary w Boga i 

ufności w Jego troskę o ludzi; 

. ukazuje, jak można odnieść do życia ludzi 

prawdę o niewierności Izraelitów i Bożym 

przebaczeniu; 

. wie, że grzech głęboko rani człowieka; 

. wie, że Bóg ofiaruje każdemu swą łaskę 

jako pomoc na drodze wiary; 

. wie, że Bóg daje obietnicę zbawienia 

człowieka i wypełnia ją; 

. wie, że Jan Chrzciciel przygotowywał 

naród na przyjście Mesjasza; 

. wie, że Maryja jest Matką obiecanego 

dopuścili się pierwsi ludzie; 

 

. wyjaśnia, dlaczego człowiek najczęściej 

nie myśli o skutkach popełnionych 

grzechów i jak to może wpływać na życie; 

. zna i opowiada historię Abla i Kaina; 

. wymienia cechy charakteryzujące obu 

braci; 

. zna warunki sakramentu pojednania; 

. wymienia dobre cechy charakteru 

człowieka; 

. wyjaśnia przyczyny i sens potopu; 

. wyjaśnia, dlaczego Pan Bóg ocalił Noego; 

. wyjaśnia skutki pychy w życiu człowieka; 

. wymienia osoby, które w codziennym 

życiu służą mu pomocą; 

. podaje treść obietnicy danej przez Boga 

Abrahamowi oraz wyjaśnia sposób, w jaki 

Bóg ją wypełnił; 

. potrafi opowiedzieć o rodzinie oraz 

wydarzeniach z życia Jakuba; 

. uzasadnia, dlaczego Jakub jest wzorem 

oddania Bogu; 

. potrafi wymienić najważniejsze 

wydarzenia z jego życia; 

. potrafi opowiedzieć o życiu rodzin 

izraelskich w niewoli egipskiej; 

. opisuje, w jaki sposób Bóg troszczył się o 

Izraelitów podczas wędrówki do Ziemi 

Obiecanej; 

. wyjaśnia, w jaki sposób chrześcijanin 

utrwala relację z Bogiem; 

. uzasadnia, że Dekalog jest wyrazem 

miłości i troski Boga o człowieka; 

. wyjaśnia analogię między wężem 

miedzianym na pustyni a krzyżem 

Chrystusa; 

. wymienia przykłady dochowania 

wierności przymierzu z Bogiem; 

. omawia Jezusowe znaki wierności Bogu; 

. wyjaśnia, dlaczego Bóg wzywa człowieka 

do świętości; 

. wskazuje, jak realizować wezwanie do 

świętości; 

. wymienia przejawy miłości Boga w historii 

zbawienia; 

. wyjaśnia nazwę ojczyzny Jezusa; 

. wyjaśnia okoliczności narodzenia i 

działalności Jana Chrzciciela; 

. definiuje pojęcie „Adwent”; 

. wymienia działania Maryi związane z Jej 

oczekiwaniem na narodzenie Jezusa; 

. charakteryzuje postawę Maryi; 

. wyjaśnia, na czym polega oczekiwanie na 

powtórne przyjście Chrystusa; 

. wymienia osoby, które oddały hołd 

Nowonarodzonemu; 
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Mesjasza; 

. wskazuje najważniejsze elementy 

przygotowań do świąt Bożego 

Narodzenia; 

. uzasadnia, dlaczego człowiek powinien 

być posłuszny Bogu; 

. wie, że Jezus zapoczątkował królestwo 

Boże, w którym On sam jest Królem; 

. wie, że Jezus Chrystus jest Najwyższym 

Kapłanem; 

. rozumie, że warunkiem przynależności do 

królestwa Bożego jest nawrócenie i wiara, 

przyjęcie Ewangelii; 

. wie, że słowo to wyraz mocy Bożej – Bóg 

przez nie poucza i nieustannie działa dla 

naszego zbawienia; 

. odkrywa świat wartości, płynących z 

ewangelicznych błogosławieństw; 

. wyraża i uzasadnia potrzebę budowania 

relacji z Jezusem poprzez modlitwę, 

liturgię i sakramenty; 

. uzasadnia potrzebę dzielenia się 

Ewangelią z innymi ludźmi; 

. rozumie konieczność modlitwy o wiarę; 

. wyjaśnia, dlaczego z Jezusem łatwiej 

można przezwyciężyć trudności życia; 

. potrafi uzasadnić, dlaczego modlitwa 

spełnia ważną rolę w życiu chrześcijanina; 

. określa, kiedy i w jaki sposób możemy 

wielbić Boga modlitwą; 

. wyjaśnia, kim dla pasterzy i mędrców był 

Pan Jezus; 

 

. wyjaśnia znaczenie wybranych 

zwyczajów; 

. wymienia osoby tworzące Świętą 

Rodzinę; 

. opowiada o życiu Świętej Rodziny; 

. charakteryzuje człowieka posłusznego 

Bogu; 

. podaje przykłady realizowania zasad 

królestwa Bożego w codziennym życiu; 

. wyjaśnia istotę uzdrowień dokonywanych 

przez Jezusa; 

. wymienia przykłady ewangelicznych 

opisów wskrzeszeń; 

. wskazuje wydarzenia biblijne o męce, 

śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa w 

liturgii; 

. wyjaśnia, dlaczego z Jezusem łatwiej 

można przezwyciężyć trudności życia. 

 

Rozszerzające 

K+P+R 

ocena dobra (4) 

. włącza się w modlitwę dziękczynną; 

. rozumie, na czym polega wywyższenie 

człowieka spośród innych stworzeń; 

. zna sposoby troski o życie; 

. wie, jaka kara spotkała Kaina; 

. rozumie pojęcie: „przymierze”; 

. potrafi wybrać cechę charakteru, nad którą 

pragnie pracować w nadchodzącym 

tygodniu; 

. wie, co oddala współczesnego człowieka 

od ludzi i od Boga; 

. wskazuje, dlaczego konieczne jest 

rozwijanie wiary; 

. potrafi wykazać związek między 

Abrahamem a Jezusem Chrystusem;  

. rozumie potrzebę osobistej więzi z Bogiem 

. ocenia własne postępowanie w świetle 

    postawy Józefa wobec Boga i bliźnich; 

. wie, że świadomość Bożej Opatrzności 

pomaga człowiekowi w akceptacji 

rzeczywistości i opanowywaniu 

negatywnych emocji; 

. rozumie, na czym polega niewola 

wewnętrzna (uzależnienia, nałogi) i zna 

sposoby jej zapobiegania; 

. powierza Bogu ludzi będących w niewoli 

zła lub cierpienia; 

. wyjaśnia słowo „Stworzyciel”, 

„stworzenie”; 

. podaje sposoby troski o piękno 

stworzonego świata; 

. formułuje modlitwę uwielbienia za 

otaczający świat; 

. podaje definicję pojęcia „szacunek”; 

. podaje definicję: „grzechu” oraz „grzechu 

pierworodnego”; 

. podejmuje refleksję nad własnym 

postępowaniem; 

. podaje przykłady potwierdzające prawdę 

o tym, że Bóg nigdy nie opuszcza 

człowieka; 

. wyjaśnia, w jaki sposób Bóg wspomaga 

człowieka w walce ze złem; 

. wymienia sposoby powrotu do przyjaźni z 

ludźmi i z Bogiem; 

. wymienia postawy, jakie powinny 

cechować chrześcijanina; 

. zna pojęcie: „sakramenty”; 

. wyjaśnia, jakie dary otrzymuje poprzez 

sakrament chrztu świętego, pokuty i 

pojednania oraz Eucharystii; 

. opisuje, czego uczy nas wiara Abrahama; 

. wyjaśnia rolę Mojżesza w dziejach 

Izraela; 
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. rozumie sens imienia Bożego: Jestem, 

Który Jestem; 

. bierze przykład z Mojżesza, chcąc 

umacniać swoją relację z Bogiem; 

. potrafi wymienić znaki obecności Boga 

wśród swego ludu wędrującego do Ziemi 

Obiecanej; 

. rozumie, że dla chrześcijan Ziemią 

Obiecaną jest niebo, do którego prowadzi 

nas Chrystus; 

. rozumie, że Chrystus Zmartwychwstały 

przez swe sakramenty prowadzi ku 

wolności i daje ludziom ocalenie; 

. uzasadnia potrzebę trwałej więzi z 

Bogiem; 

. wyraża wolę trwania w przymierzu z 

Bogiem; 

. ocenia własne postępowanie w świetle 

Dekalogu; 

. rozumie sens i symbolikę Chrystusowego 

krzyża; 

. wyjaśnia, dlaczego człowiek potrzebuje 

łaski Bożej i nawrócenia; 

. zna zadania ucznia Jezusa i wie, w jaki 

sposób wypełniać je w rodzinie, szkole, 

parafii; 

. przygotowuje swoje spotkania z Jezusem 

w Eucharystii; 

. charakteryzuje wybrane elementy życia 

społecznego za czasów Jezusa; 

. analizuje i interpretuje przypowieść o 

dobrym Samarytaninie; 

. kształtuje w sobie potrzebę ciągłego 

nawracania; 

. porównuje adwent Maryi z naszym 

oczekiwaniem na narodzenie Pana 

Jezusa; 

. planuje własne działania adwentowe; 

. wskazuje, jak rozwijać postawę miłości 

względem Boga i bliźniego; 

. przedstawia, w jaki sposób należy 

kształtować postawę odpowiedzialności 

za swoje życie; 

. zna proroctwa zapowiadające Mesjasza; 

. uzasadnia, że w Dzieciątku Jezus 

wypełniły się Boże obietnice dotyczące 

Mesjasza; 

. charakteryzuje relacje panujące w 

Rodzinie Jezusa 

. podaje przykłady posłuszeństwa Jezusa 

Ojcu Niebieskiemu; 

. charakteryzuje misję Chrystusa 

Najwyższego Kapłana; 

. wyraża i uzasadnia potrzebę pracy nad 

własnym charakterem; 

. uzasadnia potrzebę dawania każdego 

dnia świadectwa wierności słowu 

Bożemu; 

. wymienia starotestamentowe zapowiedzi 

Nowego Przymierza; 

. wyjaśnia analogię między Starym a 

Nowym Przymierzem; 

. wyjaśnia konieczność formacji własnego 

sumienia do zachowania przymierza z 

Bogiem; 

. wyjaśnia, dlaczego człowiek potrzebuje 

łaski Bożej i nawrócenia; 

. wskazuje, jak rozwijać postawę wierności 

złożonym obietnicom, czerpiąc wzór z 

wierności Boga; 

. wyjaśnia, kim jest obiecany Mesjasz; 

. charakteryzuje wybrane elementy życia 

społecznego za czasów Jezusa; 

. wyjaśnia, że nawrócenie polega na 

przemianie życia; 

. przedstawia, w jaki sposób należy 

kształtować postawę odpowiedzialności 

za swoje życie; 

. definiuje pojęcie „Wcielenie”; 

. wyjaśnia znaczenie Wcielenia dla 

godności człowieka; 

. podaje przykłady posłuszeństwa Jezusa 

Ojcu Niebieskiemu; 

. wyjaśnia, na czym polega królowanie 

Chrystusa; 

. wyjaśnia, dlaczego Jezus Chrystus jest 

Kapłanem na wieki; 

. wymienia sposoby udziału chrześcijanina 

w prorockiej misji Kościoła; 

. wyjaśnia, na czym polega zdrowie duszy; 

. wyjaśnia chrześcijański sens cierpienia w 

życiu człowieka; 

. wyjaśnia, dlaczego uczestnictwo w 

Eucharystii jest trwaniem w Jezusie i 

stanowi gwarancję udziału w Jego 

obietnicach; 

. wyjaśnia, dlaczego wiara jest warunkiem 

osiągnięcia życia wiecznego; 

. potrafi wyjaśnić, dlaczego modlitewna 

pamięć o zmarłych jest obowiązkiem 

chrześcijanina; 

. określa, kim jest Jezus w świetle prawdy 

o Wniebowstąpieniu; 

. określa, czym jest modlitwa uwielbienia; 

. określa znaczenie czynnego udziału we 

Mszy Świętej jako uwielbienia 

składanego Bogu Ojcu przez Jezusa. 
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. podejmuje wezwanie do nawrócenia i 

korzystania z sakramentu pokuty, 

pojednania i Eucharystii; 

. podejmuje chęć formowania postawy 

osobistego świadectwa wiary; 

. wskazuje, w jaki sposób może dawać 

świadectwo wiary w zbawczą moc i miłość 

Jezusa; 

. potrafi wyjaśnić, dlaczego modlitewna 

pamięć o zmarłych jest obowiązkiem 

chrześcijanina; 

. uzasadnia znaczenie liturgicznego 

świętowania męki, śmierci i 

zmartwychwstania Chrystusa jako 

uobecnienie zbawczego dzieła; 

Dopełniające 

K+P+R+D 

ocena bardzo 

dobra 

(5) 

. włącza się w modlitwę dziękczynną; 

. rozumie, na czym polega wywyższenie 

człowieka spośród innych stworzeń; 

. zna sposoby troski o życie; 

. wskazuje, że także w obecnych czasach 

ludzie odchodzą od Pana Boga; 

. wie, jaka kara spotkała Kaina; 

. rozumie pojęcie: „przymierze”; 

. potrafi wybrać cechę charakteru, nad którą 

pragnie pracować w nadchodzącym 

tygodniu; 

. podejmuje refleksję nad przyjaźnią Pana 

Boga wobec niego; 

. wie, co oddala współczesnego człowieka 

od ludzi i od Boga; 

. potrafi określić, na czym polega rola 

Kościoła w umacnianiu wiary jego 

członków; 

. wskazuje, dlaczego konieczne jest 

rozwijanie wiary; 

. dostrzega sens działań zmierzających do 

umocnienia wiary oraz zna sposoby 

radzenia sobie z problemami, które mogą 

te działania utrudniać; 

. potrafi wykazać związek między 

Abrahamem a Jezusem Chrystusem;  

. rozumie potrzebę osobistej więzi z 

Bogiem; 

. potrafi wykazać, w oparciu o dzieje 

Jakuba, że wiara w Boga pomaga 

człowiekowi w pokonywaniu lęków i 

radzeniu sobie z różnymi 

doświadczeniami życia; 

. rozumie, że Józef jest figurą Chrystusa; 

. potrafi wykazać podobieństwo wydarzeń z 

życia Józefa i Jezusa; 

. ocenia własne postępowanie w świetle 

postawy Józefa wobec Boga i bliźnich; 

. wie, że świadomość Bożej Opatrzności 

pomaga człowiekowi w akceptacji 

rzeczywistości i opanowywaniu 

negatywnych emocji; 

. wyjaśnia słowo „Stworzyciel”, 

„stworzenie”; 

. podaje sposoby troski o piękno 

stworzonego świata; 

. formułuje modlitwę uwielbienia za 

otaczający świat; 

. podaje definicję pojęcia „szacunek”; 

. podaje przykłady troski o życie człowieka 

na różnych jego etapach; 

. podaje definicję: „grzechu” oraz „grzechu 

pierworodnego”; 

. podejmuje refleksję nad własnym 

postępowaniem 

. wyjaśnia tekst Rdz 3, 15; 

. podaje przykłady potwierdzające prawdę 

o tym, że Bóg nigdy nie opuszcza 

człowieka; 

. wyjaśnia, w jaki sposób Bóg wspomaga 

człowieka w walce ze złem; 

. umie zaśpiewać piosenkę jako 

dziękczynienie za miłość Boga do 

człowieka; 

. umie odmawiać Koronkę do Miłosierdzia 

Bożego; 

. wymienia sposoby powrotu do przyjaźni z 

ludźmi i z Bogiem; 

. wymienia postawy, jakie powinny 

cechować chrześcijanina 

. zna pojęcie: „sakramenty” 

. wyjaśnia, jakie dary otrzymuje poprzez 

sakrament chrztu świętego, pokuty i 

pojednania oraz Eucharystii; 

. opisuje, czego uczy nas wiara Abrahama; 

. wymienia wydarzenia, w których ujawniło 

się posłuszeństwo Abrahama wobec 

Boga;    

. wyjaśnia rolę Mojżesza w dziejach 

Izraela; 

. potrafi wyjaśnić znaczenie baranka 

paschalnego; 

. potrafi wymienić znaki obecności Boga 

wśród swego ludu wędrującego do Ziemi 
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. rozumie, na czym polega niewola 

wewnętrzna (uzależnienia, nałogi) i zna 

sposoby jej zapobiegania; 

. powierza Bogu ludzi będących w niewoli 

zła lub cierpienia; 

. rozumie sens imienia Bożego: Jestem, 

Który Jestem; 

. bierze przykład z Mojżesza, chcąc 

umacniać swoją relację z Bogiem; 

. potrafi wyjaśnić znaczenie baranka 

paschalnego; 

. rozumie, że Bóg opiekuje się swoim ludem 

w każdym czasie i prowadzi wierzących w 

Niego ku pełnej wolności; 

. potrafi wymienić znaki obecności Boga 

wśród swego ludu wędrującego do Ziemi 

Obiecanej; 

. rozumie, że dla chrześcijan Ziemią 

Obiecaną jest niebo, do którego prowadzi 

nas Chrystus; 

. rozumie, że Chrystus Zmartwychwstały 

przez swe sakramenty prowadzi ku 

wolności i daje ludziom ocalenie; 

. angażuje się w przygotowanie i przebieg 

modlitewnego spotkania z Bogiem; 

. uzasadnia potrzebę trwałej więzi z 

Bogiem; 

. wyraża wolę trwania w przymierzu z 

Bogiem; 

. ocenia własne postępowanie w świetle 

Dekalogu; 

. potrafi wykazać dialogiczny charakter 

wiary w Boga; 

. rozumie sens i symbolikę Chrystusowego 

krzyża; 

. wyjaśnia, dlaczego człowiek potrzebuje 

łaski Bożej i nawrócenia; 

. wskazuje, jak rozwijać postawę wierności 

złożonym obietnicom, czerpiąc wzór z 

wierności Boga; 

. omawia postawę wierności Bogu na 

przykładzie błogosławionej Matki Teresy z 

Kalkuty; 

. zna zadania ucznia Jezusa i wie, w jaki 

sposób wypełniać je w rodzinie, szkole, 

parafii; 

. przygotowuje swoje spotkania z Jezusem 

w Eucharystii; 

. charakteryzuje wybrane elementy życia 

społecznego za czasów Jezusa; 

. analizuje i interpretuje przypowieść o 

dobrym Samarytaninie; 

. proponuje sposoby realizacji przesłania 

przypowieści w dzisiejszym życiu; 

. kształtuje w sobie potrzebę ciągłego 

nawracania; 

. porównuje adwent Maryi z naszym 

oczekiwaniem na narodzenie Pana 

Obiecanej; 

. wyjaśnia analogię między przejściem 

przez Morze Czerwone a chrztem 

świętym, manną na pustyni a 

Eucharystią, wodą ze skały a łaską Bożą, 

Ziemią Obiecaną a niebem; 

. wymienia starotestamentowe zapowiedzi 

Nowego Przymierza; 

. wyjaśnia analogię między Starym a 

Nowym Przymierzem; 

. wyjaśnia konieczność formacji własnego 

sumienia do zachowania przymierza z 

Bogiem; 

. ocenia własne postępowanie w świetle 

Dekalogu; 

. wyjaśnia, dlaczego człowiek potrzebuje 

łaski Bożej i nawrócenia; 

. wskazuje, jak rozwijać postawę wierności 

złożonym obietnicom, czerpiąc wzór z 

wierności Boga 

. omawia postawę wierności Bogu na 

przykładzie błogosławionej Matki Teresy z 

Kalkuty; 

. wymienia zadania proroków; 

. wyjaśnia, kim jest obiecany Mesjasz; 

. charakteryzuje wybrane elementy życia 

społecznego za czasów Jezusa; 

. analizuje i interpretuje przypowieść o 

dobrym Samarytaninie; 

. wyjaśnia, że nawrócenie polega na 

przemianie życia; 

. wskazuje, jak rozwijać postawę miłości 

względem Boga i bliźniego; 

. przedstawia, w jaki sposób należy 

kształtować postawę odpowiedzialności 

za swoje życie; 

. uzasadnia, że w Dzieciątku Jezus 

wypełniły się Boże obietnice dotyczące 

Mesjasza; 

. definiuje pojęcie „Wcielenie”; 

. wyjaśnia znaczenie Wcielenia dla 

godności człowieka; 

. podaje przykłady posłuszeństwa Jezusa 

Ojcu Niebieskiemu; 

. wyjaśnia, na czym polega królowanie 

Chrystusa; 

. wymienia przykłady udziału Ludu Bożego 

w misji królewskiej Chrystusa; 

. wyjaśnia, dlaczego Jezus Chrystus jest 

Kapłanem na wieki; 

. wyjaśnia posłannictwo Chrystusa jako 

Nauczyciela i Proroka; 

. wymienia sposoby udziału chrześcijanina 

w prorockiej misji Kościoła; 

. wyjaśnia prawdę o wewnętrznym 

dynamizmie królestwa Bożego; 

. wyjaśnia, na czym polega zdrowie duszy; 

. wyjaśnia chrześcijański sens cierpienia w 
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Jezusa; 

. planuje własne działania adwentowe; 

. wskazuje, jak rozwijać postawę miłości 

względem Boga i bliźniego; 

. przedstawia, w jaki sposób należy 

kształtować postawę odpowiedzialności za 

swoje życie; 

 

. zna proroctwa zapowiadające Mesjasza; 

. uzasadnia, że w Dzieciątku Jezus 

wypełniły się Boże obietnice dotyczące 

Mesjasza; 

. charakteryzuje relacje panujące w 

Rodzinie Jezusa; 

. dokonuje refleksji dotyczącej swojego 

miejsca i roli w rodzinie; 

. podaje przykłady posłuszeństwa Jezusa 

Ojcu Niebieskiemu; 

. zna proroctwa dotyczące posłuszeństwa 

Sługi Bożego; 

. charakteryzuje misję Chrystusa 

Najwyższego Kapłana; 

. umie zaplanować swój udział w misji 

kapłańskiej Chrystusa; 

. wyraża i uzasadnia potrzebę pracy nad 

własnym charakterem; 

. uzasadnia potrzebę dawania każdego 

dnia świadectwa wierności słowu Bożemu; 

. podejmuje wezwanie do nawrócenia i 

korzystania z sakramentu pokuty, 

pojednania i Eucharystii; 

. kształtuje umiejętność interpretacji 

ludzkiego doświadczenia w świetle 

nauczania Chrystusa; 

. podejmuje chęć formowania postawy 

osobistego świadectwa wiary; 

. wskazuje, w jaki sposób może dawać 

świadectwo wiary w zbawczą moc i miłość 

Jezusa; 

. potrafi wyjaśnić, dlaczego modlitewna 

pamięć o zmarłych jest obowiązkiem 

chrześcijanina; 

. uzasadnia znaczenie liturgicznego 

świętowania męki, śmierci i 

zmartwychwstania Chrystusa jako 

uobecnienie zbawczego dzieła; 

życiu człowieka; 

. wyjaśnia, dlaczego uczestnictwo w 

Eucharystii jest trwaniem w Jezusie i 

stanowi gwarancję udziału w Jego 

obietnicach; 

. wyjaśnia, dlaczego wiara jest warunkiem 

osiągnięcia życia wiecznego; 

. potrafi wyjaśnić, dlaczego modlitewna 

pamięć o zmarłych jest obowiązkiem 

chrześcijanina; 

. określa, kim jest Jezus w świetle prawdy 

o Wniebowstąpieniu; 

. określa, czym jest modlitwa uwielbienia; 

. określa znaczenie czynnego udziału we 

Mszy Świętej jako uwielbienia składanego 

Bogu Ojcu przez Jezusa. 

 

Poziom wiedzy 

i umiejętności na 

ocenę celującą (6) 

 

. pisze historię spotkań Jana Chrzciciela z 

Jezusem; 

. opisuje sposoby przygotowania się do 

świat Bożego Narodzenia i ilustruje je 

obrazkami; 

świadomie stosuje wiedzę w zakresie treści 

przewidzianych programem nauczania w 

zakresie religii. 

 

 


