Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu

Przedmiotowy System Oceniania (PSO)
z przedmiotu religia
dla klas I-VIII

Opracowany w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie programu nauczania religii zatwierdzonego
przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w Częstochowie z dnia
19.09.2018 r.
Prezentowany PSO stanowi uzupełnienie Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania zawartych w Statucie
Szkoły i obejmuje:
1. Cele edukacyjne katechetyczne
2. Sposoby sprawdzania osiągnieć uczniów
3. Wymagania programowe dostosowane do potrzeb uczniów ze specyficznymi trudnościami w
uczeniu się lub deficytami rozwojowymi
4. Wymagania programowe na poszczególne oceny, w tym kryteria uzyskiwania oceny celującej
Ad 1. Cele edukacyjne katechetyczne:
Ogólne cele katechetyczne dla klas I – IV wg. programu „Zaproszeni na ucztę z Jezusem” (program
nr. AZ-1-01/18)
 Przygotowanie do sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii. Przekazanie wiedzy na temat
sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii; dostarczenie motywacji do regularnego
i pogłębionego uczestnictwa w sakramentach pokuty i pojednania oraz Eucharystii.
 Ukazanie miłości Boga w darach życia, chrztu i wiary. Zapoznanie z podstawowymi prawdami
wiary; ukazanie przejawów miłości Boga do człowieka, który raje życie i udział w swoim życiu
dzięki sakramentowi chrztu świętego oraz łaskę poznania przez wiarę.
 Wprowadzenie w tajemnice roku liturgicznego. Ukazanie obecności Chrystusa, Maryi i świętych
w roku liturgicznym, dostarczenie motywacji do spotkania się z Bogiem w liturgii roku kościelnego
 Kształtowanie sumienia. Zapoznanie z przykazaniem miłości i Dekalogiem; kształtowanie
umiejętności odróżniania dobra od zła; kształtowanie postawy posłuszeństwa Bogu
 Prowadzenie do spotkania z Bogiem w modlitwie. Nauczenie najważniejszych modlitw;
kształtowanie postaw modlitewnych.
 Wychowanie do życia wspólnotowego w rodzinie, szkole i parafii. Uświadomienie znaczenia
podstawowych wspólnot dla ucznia; ukazanie miejsca ucznia w tych wspólnotach.
 Kształtowanie postaw eucharystycznych oraz postawy świadectwa. Współofiarowania,
dziękczynienia, prośby, jedności, wdzięczności, słuchania słowa Bożego, miłości, przepraszania.
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Cele katechetyczne dla klas V – VIII wg. programu „Bóg kocha i zbawia człowieka” (program nr. AZ2-01/18)
 Pomoc w odkrywaniu obecności Boga i znaczenia wiary dla pełni życia człowieka. Ukazanie sensu
życia jako podstawowej potrzeby człowieka. Budowanie hierarchii wartości w relacji z Bogiem
i rozwiązywanie problemów egzystencjalnych w oparciu o Objawienie.
 Wprowadzenie w historię zbawienia oraz jej aktualizacja w roku liturgicznym i życiu człowieka.
Wspomaganie ucznia w zdobywaniu umiejętności analizy i interpretacji historii zbawienia Starego
i Nowego Testamentu oraz dziejów Kościoła (poznawanych współbieżnie z nauczaniem historii
w szkole). Pomoc w odkrywaniu działania Ducha Świętego w życiu chrześcijanina. Ukazywanie
wydarzeń zbawczych w roku liturgicznym z uwzględnieniem perspektywy eschatologicznej.
 Pogłębienie rozumienia znaczenia sakramentów świętych dla życia chrześcijanina. Odkrywanie
związków życia codziennego ze zobowiązaniami wynikającymi z przyjętego sakramentu chrztu
świętego. Pomoc w pogłębianiu relacji z Bogiem przez modlitwę osobistą i systematyczne
korzystanie z sakramentów Eucharystii oraz pokuty i pojednania. Prowadzenie do pełnego udziału
we Mszy św. i adoracji. Pomoc w odkrywaniu bliskości Boga w sakramentach świętych.
 Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Pomoc w rozumieniu istoty sakramentu
bierzmowania jako dopełnienia chrztu oraz etapu inicjacji chrześcijańskiej. Ukazanie konsekwencji
egzystencjalnych i eklezjalnych sakramentu bierzmowania,
 Formacja sumienia. Kształtowanie świadomości moralnej i postawy odpowiedzialności za swoje
wybory w oparciu o wskazania wynikające z Objawienia, zwłaszcza Dekalogu i Ośmiu
błogosławieństw. Kształtowanie umiejętności uzasadniania swoich przekonań.
Cele katechetyczne, treści, wymagania i powiązane z poszczególnymi blokami katechetycznymi
zawarte są w: „Program Nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach” Komisji
Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 19 września 2018r.
Ad 2. Sposoby sprawdzania osiągnieć uczniów:
Ocenie podlegają:
- pisemne prace kontrolne dwa razy w ciągu semestru, obejmujące więcej niż trzy jednostki
lekcyjne, zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, sprawdzane przez
nauczyciela do dwóch tygodni;
- kartkówki: zakres ich materiału powinien obejmować nie więcej niż trzy jednostki lekcyjne, lub
materiał podstawowy (nauczyciel ma prawo do niezapowiedzianych prac kontrolnych);
- odpowiedzi ustne z trzech ostatnich lekcji;
- wypowiedzi w trakcie lekcji, podczas dyskusji, powtórzenia itp.;
- ilość i jakość prezentowanych treści;
- praca domowa: krótkoterminowa i długoterminowa;
- znajomość podstawowych prawd wiary i tzw. „Małego Katechizmu”;
- zeszyt / karta pracy / ćwiczenia (jeden raz w semestrze - kompleksowa ocena zeszytu);
- pilność, systematyczność, postawy, umiejętności;
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- umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu;
- przygotowanie do poszczególnych katechez;
- korzystanie z Pisma Świętego, podręcznika i innych materiałów katechetycznych;
- zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości szkolnych o charakterze
religijnym, zaangażowanie w przygotowanie gazetek szkolnych, udział w konkursach religijnych,
współpraca ze wspólnotą parafialną;
- inne formy wskazujące na możliwość oceniania.
Wagi ocen bieżących obowiązują wg. tabeli z § 61, ust. 6 Statutu Szkoły. Dodatkowo przypisuje się
następujące wagi:
- Zeszyt / zeszyt ćwiczeń / karta praca – 10 pkt.
- Znajomość „Małego Katechizmu” – 8 pkt.
- Udział w konkursie biblijnym lub z wiedzy religijnej i teologicznej – 10 pkt.
Uczeń jest zobowiązany do noszenia podręcznika oraz ćwiczeń / kart pracy / zeszytu;
W przypadku nieobecności z przyczyn losowych, uczeń ma obowiązek uzupełnić braki w ciągu dwóch
tygodni od powrotu do szkoły.
Ad 3. Wymagania programowe dostosowane do potrzeb uczniów ze specyficznymi trudnościami
w uczeniu się lub deficytami rozwojowymi.
W przypadku dysortografii
- błędy ortograficzne nie mają wpływu na ocenę pracy pisemnej,
- inne - wynikające z opinii lub orzeczenia.
W przypadku dysgrafii:
- nie ocenia się estetyki pisma w zeszycie przedmiotowym lub w zeszycie ćwiczeń oraz na testach i
kartkówkach;
- uczeń ma prawo przeczytać nauczycielowi treść pracy pisemnej, gdy ten ma trudności z jej
odczytaniem;
- inne - wynikające z opinii lub orzeczenia.
W przypadku dysleksji:
- zachęcanie uczniów do czytania krótkich tekstów;
- wydłużanie czasu pracy;
- ograniczenie ilości wykonywanych w czasie zajęć ćwiczeń;
- inne - wynikające z opinii lub orzeczenia.
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Uczniowie, którzy mają specyficzne potrzeby wynikające z opinii psychologiczno-pedagogicznej
oceniani są z uwzględnieniem wskazań poradni. W trakcie lekcji religii nauczyciele w zależności od
potrzeby indywidualnych ucznia realizują wybrane z następujących zasad oceniania:
- nie „wyrywają” uczniów do odpowiedzi, dają czas na zastanowienie
- nie wymagają głośnego czytania na forum klasy
- w przypadku sprawdzianów uczniowie otrzymują test wyboru prawidłowej odpowiedzi
- jeżeli istnieje potrzeba uczeń otrzymuje więcej czasu na wykonanie pracy
- nauczyciel punktuje sposób myślenia i metodę, a nie wynik
- nauczyciel zadaje proste, jednoznaczne pytania (nie zadaje wielu pytań na raz)
- nauczyciel indywidualnie tłumaczy sposób wykonania zadania, wyjaśnia trudne wyrazy
- uczeń ma prawo prace domowe pisemne wykonać na komputerze
- nauczyciel docenia i nagradza sukcesy uczniów, wskazuje na postępy i informuje o tym co jeszcze
trzeba poprawić
- wdrażanie ucznia do zapisywania prac domowych poprzez stałą kontrolę nauczyciela
- przydzielanie uczniom zróżnicowanych zadań: dodatkowych, obowiązkowych, dla chętnych a także
proponowanych przez uczniów
- stosowanie wszelkich możliwych form pracy uwzględniających mocne strony ucznia
- ocena powinna posiadać charakter wspierający i zawierać dalsze wskazówki- instrukcje do pracy
ucznia
- uczeń otrzymuje możliwość odpowiedzi ustnej z zadania pisemnego
- obniżenie wymagań o jeden lub dwa stopnie (tzn. na ocenę bardzo dobry uczeń ma spełnić
przedstawione poniżej wymagania na ocenę dobry lub dostateczny).
Ad 4. Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klas I- VIII
Kryteria ogólne – opisuje Statut Szkoły w § 62, ust. 1.
Klasa I
Na ocenę celującą uczeń:
– Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym.
– Opowiada o Lolku – papieżu św. Janie Pawle II.
– Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania przedmiotem.
– Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach religijnych.
– Biegle posługuje się zdobytą wiedzą, posiada wiedzę wykraczającą poza program nauczania klasy
pierwszej.
– Jest wzorem i przykładem dla innych uczniów.
– Posiada uzupełnione ćwiczenia (zeszyt).
– Wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej,
– Aktywnie uczestniczy w życiu małych grup formacyjnych (stowarzyszenia, ognisko misyjne, kółka
różańcowe, LSO, RAM, …)
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– Bierze czyny udział w przygotowaniu liturgii Mszy świętej, nabożeństw, misteriów, angażuje się w
przygotowanie uroczystości szkolnych o charakterze religijnym,
Na ocenę bardzo dobrą uczeń:
– Zna modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Przykazanie miłości, Aniele Boży, Wieczny odpoczynek,
Akt nadziei, Akt żalu.
– Rozumie religijne znaczenie znaku krzyża i poprawnie czyni znak krzyża.
– Wie, że Pismo Święte jest najważniejszą księgą.
– Rozumie, że kościół jest miejscem spotkania z Bogiem.
– Rozumie, że Pan Jezus jest obecny w kościele i sakramentach.
– Wie, kim jest Maryja.
– Opowiada o narodzeniu Pana Jezusa i Jego życiu.
– Zna pojęcia: sumienie, Bóg, dobro, zło.
– Wie, czym jest chrzest święty w życiu człowieka.
– Opowiada o modlitwie Ojcze nasz.
– Wymienia najważniejsze święta: Boże Narodzenie, Wielkanoc, Boże Ciało.
– Rozpoznaje znaki i symbole religijne: krzyż, różaniec, Pismo Święte.
– Zna i stosuje pozdrowienia chrześcijańskie.
– Poprawnie zachowuje się w kościele i w miejscach kultu.
– Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców.
– Posiada uzupełnione ćwiczenia (zeszyt).
Na ocenę dobrą uczeń:
– Zna większość modlitw przewidzianych w programie nauczania.
– Rozumie religijne znaczenie znaku krzyża i poprawnie czyni znak krzyża.
– Wie, że Pismo Święte jest najważniejszą księgą.
– Wie, kim jest Maryja.
– Opowiada o narodzeniu Pana Jezusa i Jego życiu.
– Zna pojęcia: sumienie, Bóg, dobro, zło.
– Wie, czym jest chrzest w życiu człowieka.
– Wymienia najważniejsze święta: Boże Narodzenie, Wielkanoc, Boże Ciało.
– Rozpoznaje znaki i symbole religijne: krzyż, różaniec, Pismo Święte.
– Zna i stosuje pozdrowienia chrześcijańskie.
– Poprawnie zachowuje się w kościele i w miejscach kultu.
– Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców.
– Posiada uzupełnione ćwiczenia (zeszyt).
Na ocenę dostateczną uczeń:
– Zna niektóre modlitwy przewidziane w programie nauczania.
– Poprawnie czyni znak krzyża.
– Wie, że Święta Jadwiga i święty Kazimierz są patronami klasy pierwszej.
– Wie, kim jest Maryja.
– Zna pojęcia: dobro, zło.
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– Rozumie czym jest chrzest święty w życiu człowieka.
– Wymienia najważniejsze święta: Boże Narodzenie, Wielkanoc, Boże Ciało.
– Rozpoznaje znaki i symbole religijne: krzyż, różaniec, Pismo Święte.
– Zna i stosuje pozdrowienia chrześcijańskie.
– Poprawnie zachowuje się w kościele i miejscach kultu.
– Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców.
– Na bieżąco uzupełnia ćwiczenia (zeszyt).
Na ocenę dopuszczającą uczeń:
– Zna wybrane modlitwy przewidziane w programie nauczania, powie je z pomocą nauczyciela.
– Poprawnie czyni znak krzyża.
– Wie, kim jest Maryja.
– Zna pojęcia: dobro, zło.
– Wymienia najważniejsze święta: Boże Narodzenie, Wielkanoc, Boże Ciało.
– Rozpoznaje znaki i symbole religijne: krzyż, różaniec, Pismo Święte.
– Zna pozdrowienia chrześcijańskie.
– Posiada ćwiczenia (zeszyt), w których są liczne braki.
Na ocenę niedostateczną uczeń:
– Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.
Klasa II
Na ocenę celującą uczeń:
– Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym.
– Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania przedmiotem.
– Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach religijnych.
– Biegle posługuje się zdobytą wiedzą, posiada wiedzę wykraczającą poza program nauczania klasy
drugiej.
– Jest wzorem i przykładem dla innych uczniów.
– Posiada uzupełnione ćwiczenia (zeszyt).
– Wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej,
– Aktywnie uczestniczy w życiu małych grup formacyjnych (stowarzyszenia, ognisko misyjne, kółka
różańcowe, LSO, RAM, …)
– Bierze czyny udział w przygotowaniu liturgii Mszy świętej, nabożeństw, misteriów, angażuje się w
przygotowanie uroczystości szkolnych o charakterze religijnym,
Na ocenę bardzo dobrą uczeń:
– Zna modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Przykazanie miłości, Aniele Boży, Wieczny odpoczynek,
Akt nadziei, Akt żalu, Akt wiary, Akt miłości.
– Formułuje modlitwę, w której dziękuje Bogu za Jego miłość do ludzi.
– Wymienia sakramenty święte.
– Zna wybrane postaci biblijne, które słuchały Boga i odpowiedziały na Jego wezwanie.
– Wie, że Biblia jest księgą świętą – umie wyrazić wobec niej szacunek.
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– Zna wydarzenia z życia Jezusa.
– Wie, że Jezus uczy nas rozmawiać z Ojcem, wymienia i wyjaśnia prośby zawarte w modlitwie Ojcze
nasz.
– Wie, że przez słowa, uczynki, modlitwę i wyznanie wiary odpowiada na słowo Boże.
– Wyjaśnia sens chrześcijańskiego przeżywania okresu adwentu i Bożego Narodzenia.
– Rozumie i posługuje się zwrotami wyrażającymi wdzięczność wobec Boga i ludzi.
– Zna wybrane perykopy biblijne, ukazujące dzieciństwo i publiczną działalność Jezusa.
– Wie, że Eucharystia jest dziękczynieniem.
– Wyjaśnia podstawowe gesty, znaki i symbole liturgiczne związane z okresem Wielkiego Postu.
– Wyjaśnia, na czym polega grzech pierwszych ludzi.
– Wyjaśnia znaczenie przebaczenia w życiu ludzi i przebaczenia udzielanego ludziom przez Jezusa.
– Wie, co to jest sakrament pokuty i pojednania, zna historię nawrócenia Zacheusza.
– Wyjaśnia, czym jest sumienie i grzech.
– Wymienia i omawia krótko grzechy główne.
– Wyjaśnia, dlaczego Eucharystia jest darem Boga.
– Ukazuje rolę wiary w obecność i działanie Jezusa w Eucharystii.
– Wie, że Eucharystia jest uobecnieniem męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa.
– Wyjaśnia związek między zmartwychwstaniem Jezusa a niedzielną Eucharystią.
– Wyjaśnia podstawowe gesty, znaki i symbole liturgiczne związane z Eucharystią.
– Wie, że Jezus jako Syn Boży przyszedł do ludzi, aby dzielić się z nimi posiadanym życiem.
– Wyjaśnia, dlaczego trzeba trwać w przyjaźni z Jezusem i dzielić się z innymi.
– Wyjaśnia religijne znaczenie uroczystości Wszystkich Świętych, Bożego Ciała.
– Wskazuje, co należy czynić, aby być prawdziwym przyjacielem Jezusa.
– Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców.
– Posiada uzupełnione ćwiczenia (zeszyt).
Na ocenę dobrą uczeń:
– Zna większość modlitw przewidzianych w programie nauczania.
– Formułuje modlitwę, w której dziękuje Bogu za Jego miłość do ludzi.
– Podaje treść formuły spowiedzi.
– Potrafi wymienić sakramenty święte.
– Zna wybrane postaci biblijne, które słuchały Boga i odpowiedziały na Jego wezwanie.
– Wie, że Biblia jest księgą świętą – umie wyrazić wobec niej szacunek.
– Wie, że Jezus uczy nas rozmawiać z Ojcem, wymienia prośby zawarte w modlitwie Ojcze nasz.
– Wie, że przez słowa, uczynki, modlitwę i wyznanie wiary odpowiada na słowo Boże.
– Wyjaśnia sens chrześcijańskiego przeżywania okresu adwentu i Bożego Narodzenia.
– Rozumie i posługuje się zwrotami wyrażającymi wdzięczność wobec Boga i ludzi.
– Zna wybrane perykopy biblijne, ukazujące dzieciństwo i publiczną działalność Jezusa.
– Wie, że Eucharystia jest dziękczynieniem.
– Wyjaśnia podstawowe gesty, znaki i symbole liturgiczne związane z okresem Wielkiego Postu.
– Wyjaśnia znaczenie przebaczenia w życiu ludzi i przebaczenia udzielanego ludziom przez Jezusa.
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– Wie, co to jest sakrament pokuty i pojednania, zna historię nawrócenia Zacheusza.
– Wyjaśnia, czym jest sumienie i grzech.
– Wymienia grzechy główne.
– Wie, że Eucharystia jest darem Boga.
– Ukazuje rolę wiary w obecność i działanie Jezusa w Eucharystii.
– Wie, że Eucharystia jest uobecnieniem męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa.
– Wyjaśnia związek między zmartwychwstaniem Jezusa a niedzielną Eucharystią.
– Wyjaśnia podstawowe gesty, znaki i symbole liturgiczne związane z Eucharystią.
– Wyjaśnia, dlaczego trzeba trwać w przyjaźni z Jezusem i dzielić się z innymi.
– Wyjaśnia religijne znaczenie uroczystości Wszystkich Świętych, Bożego Ciała.
– Wskazuje, co należy czynić, aby być prawdziwym przyjacielem Jezusa.
– Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców.
– Posiada uzupełnione ćwiczenia (zeszyt).
Na ocenę dostateczną uczeń:
– Zna niektóre modlitwy przewidziane w programie nauczania.
– Potrafi sformułować modlitwę, w której dziękuje Bogu za Jego miłość do ludzi.
– Potrafi wymienić sakramenty święte.
– Opowiada ogólnie o wybranych postaciach biblijnych, które słuchały Boga i odpowiedziały na Jego
wezwanie.
– Wie, że Biblia jest księgą świętą – umie wyrazić wobec niej szacunek.
– Wie, że Jezus uczy nas rozmawiać z Ojcem, zna niektóre prośby zawarte w modlitwie Ojcze nasz.
– Potrafi wyjaśnić sens chrześcijańskiego przeżywania okresu adwentu i Bożego Narodzenia.
– Zna wybrane perykopy biblijne, ukazujące dzieciństwo i publiczną działalność Jezusa.
– Wie, że Eucharystia jest dziękczynieniem.
– Wyjaśnia podstawowe gesty, znaki i symbole liturgiczne związane z okresem Wielkiego Postu.
– Wyjaśnia znaczenie przebaczenia w życiu ludzi i przebaczenia udzielanego ludziom przez Jezusa.
– Wie, co to jest sakrament pokuty i pojednania.
– Wyjaśnia, czym jest sumienie i grzech.
– Wie, że są grzechy główne.
– Wie, że Eucharystia jest uobecnieniem męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa.
– Wyjaśnia związek między zmartwychwstaniem Jezusa a niedzielną Eucharystią.
– Wyjaśnia, dlaczego trzeba trwać w przyjaźni z Jezusem i dzielić się z innymi.
– Wyjaśnia religijne znaczenie uroczystości Wszystkich Świętych, Bożego Ciała.
– Wskazuje, co należy czynić, aby być prawdziwym przyjacielem Jezusa.
– Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców.
Na ocenę dopuszczającą uczeń:
– Zna wybrane modlitwy przewidziane w programie nauczania, powie je z pomocą nauczyciela.
– Wie, że na modlitwie dziękujemy Bogu za Jego miłość do ludzi.
– Z pomocą nauczyciela potrafi wymienić sakramenty święte.
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– Opowiada ogólnie o wybranych postaciach biblijnych, które słuchały Boga i odpowiedziały na Jego
wezwanie.
– Wie, że Biblia jest księgą świętą.
– Wie, że Jezus w modlitwie Ojcze nasz uczy nas rozmawiać z Ojcem.
– Potrafi wyjaśnić sens chrześcijańskiego przeżywania okresu adwentu i Bożego Narodzenia.
– Zna niektóre perykopy biblijne, ukazujące dzieciństwo i publiczną działalność Jezusa.
– Wie, że Eucharystia jest dziękczynieniem.
– Wyjaśnia podstawowe gesty, znaki i symbole liturgiczne związane z okresem Wielkiego Postu.
– Wie, co to jest sakrament pokuty i pojednania.
– Wyjaśnia, czym jest sumienie i grzech.
– Wie, że są grzechy główne.
– Wie, że Eucharystia jest uobecnieniem męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa.
– Wyjaśnia związek między zmartwychwstaniem Jezusa a niedzielną Eucharystią.
– Wyjaśnia, dlaczego trzeba trwać w przyjaźni z Jezusem i dzielić się z innymi.
– Wskazuje, co należy czynić, aby być prawdziwym przyjacielem Jezusa.
– Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców.
– Posiada ćwiczenia (zeszyt), w których są liczne braki.
Na ocenę niedostateczną uczeń:
– Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.
Klasa III
Na ocenę celującą uczeń:
– Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym.
– Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania przedmiotem.
– Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach religijnych.
– Biegle posługuje się zdobytą wiedzą, posiada wiedzę wykraczającą poza program nauczania klasy
pierwszej.
– Jest wzorem i przykładem dla innych uczniów.
– Posiada uzupełnione ćwiczenia (zeszyt).
– Wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej,
– Aktywnie uczestniczy w życiu małych grup formacyjnych (stowarzyszenia, ognisko misyjne, kółka
różańcowe, LSO, RAM, …)
– Bierze czyny udział w przygotowaniu liturgii Mszy świętej, nabożeństw, misteriów, angażuje się w
przygotowanie uroczystości szkolnych o charakterze religijnym,
Na ocenę bardzo dobrą uczeń:
– Zna modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Aniele Boży, Wieczny odpoczynek, Akt nadziei, Akt żalu,
Akt wiary, Akt miłości, Dziesięć Przykazań, Przykazanie miłości, Warunki dobrej spowiedzi,
Przykazania kościelne.
– Wymienia i wyjaśnia przykazania Dekalogu i wie, że są one życiowymi drogowskazami.
– Zna i wyjaśnia przykazania kościelne.
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– Wie, jak właściwie zachować się na Mszy Świętej.
– Wymienia elementy obrzędów wstępnych Mszy Świętej
– Zna i rozumie znaczenie gestów, obrzędów, postaw, pozdrowień i wezwań, modlitw występujących
w czasie Mszy Świętej.
– Wymienia i wyjaśnia warunki przystępowania do sakramentu pokuty i pojednania.
– Wie, czym jest grzech człowiek i łaska uświęcająca.
– Zna strukturę liturgii słowa i wie, jak należy owocnie słuchać słowa Bożego.
– Wymienia podstawowe dary przynoszone do ołtarza i wie o potrzebie ofiarowania siebie samego
Bogu podczas procesji z darami
– Opowiada o wydarzeniach Ostatniej Wieczerzy i wyjaśnia słowo „przeistoczenie”.
– Wie, że Pan Jezus przemienia chleb w swoje Ciało, a wino w swoją Krew, jest obecny pod postacią
Chleba i Wina.
– Wie, że pełne uczestnictwo w Eucharystii łączy się z przystąpieniem do Komunii Świętej
– Wyjaśnia, co to znaczy, że Jezus karmi nas swoim Ciałem
– Wie, jak modlić się przed przyjęciem Komunii Świętej, dziękować i uwielbiać Jezusa
Eucharystycznego.
– Wyjaśnia, czym jest błogosławieństwo.
– Wie, jak realizować posłanie Jezusa, dzielić się wiarą i dawać o Nim świadectwo.
– Zna i wymienia tajemnice różańca świętego.
– Wymienia nabożeństwa w roku liturgicznym: różańcowe, majowe, czerwcowe, droga krzyżowa,
gorzkie żale.
– Wymienia najważniejsze święta w roku liturgicznym.
– Zna i stosuje pozdrowienia chrześcijańskie.
– Poprawnie zachowuje się w kościele i w miejscach kultu.
– Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców.
– Posiada uzupełnione ćwiczenia (zeszyt).
Na ocenę dobrą uczeń:
– Zna większość modlitw przewidzianych w programie nauczania.
– Rozumie religijne znaczenie znaku krzyża i poprawnie czyni znak krzyża.
– Wymienia i wyjaśnia przykazania Dekalogu.
– Zna i wyjaśnia przykazania kościelne.
– Wymienia niektóre elementy obrzędów wstępnych Mszy Świętej.
– Zna i rozumie większość gestów, obrzędów, postaw, pozdrowień i wezwań, modlitw występujących
w czasie Mszy Świętej.
– Wymienia warunki przystępowania do sakramentu pokuty i pojednania.
– Wie, czym jest grzech człowieka i łaska uświęcająca.
– Zna strukturę liturgii słowa i wie, jak należy owocnie słuchać słowa Bożego.
– Wymienia podstawowe dary przynoszone do ołtarza.
– Opowiada o wydarzeniach Ostatniej Wieczerzy.
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– Wie, że Pan Jezus przemienia chleb w swoje Ciało, a wino w swoją Krew, jest obecny pod postacią
Chleba i Wina.
– Wie, że pełne uczestnictwo w Eucharystii łączy się z przystąpieniem do Komunii Świętej.
– Wie, jak modlić się przed przyjęciem Komunii.
– Wie, czym jest błogosławieństwo.
– Zna tajemnice różańca świętego.
– Wymienia niektóre nabożeństwa i najważniejsze święta w roku liturgicznym.
– Zna i stosuje pozdrowienia chrześcijańskie.
– Poprawnie zachowuje się w kościele i w miejscach kultu.
– Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców.
– Posiada uzupełnione ćwiczenia (zeszyt).
Na ocenę dostateczną uczeń:
– Zna wybrane modlitwy przewidziane w programie nauczania, powie je z pomocą nauczyciela.
– Poprawnie czyni znak krzyża.
– Wymienia przykazania Dekalogu.
– Zna przykazania kościelne.
– Wymienia niektóre elementy obrzędów wstępnych Mszy Świętej.
– Zna i rozumie większość gestów, obrzędów, postaw, pozdrowień i wezwań, modlitw występujących
w czasie Mszy Świętej.
– Wymienia warunki przystępowania do sakramentu pokuty i pojednania.
– Wie, czym jest grzech człowieka i łaska uświęcająca.
– Opowiada o wydarzeniach Ostatniej Wieczerzy.
– Wie, że pełne uczestnictwo w Eucharystii łączy się z przystąpieniem do Komunii Świętej.
– Wie, czym jest błogosławieństwo.
– Zna niektóre tajemnice różańca świętego.
– Wymienia niektóre nabożeństwa i najważniejsze święta w roku liturgicznym.
– Zna pozdrowienia chrześcijańskie.
– Posiada ćwiczenia (zeszyt), w których są liczne braki.
Na ocenę dopuszczającą uczeń:
– Zna wybrane modlitwy przewidziane w programie nauczania, powie je z pomocą nauczyciela.
– Poprawnie czyni znak krzyża.
– Wymienia z pomocą nauczyciela przykazania Dekalogu.
– Wymienia z pomocą nauczyciela przykazania kościelne
– Zna kilka gestów, obrzędów, postaw, pozdrowień i wezwań, modlitw występujących w czasie Mszy
Świętej.
– Rozumie warunki przystępowania do sakramentu pokuty i pojednania.
– Wie, czym jest grzech człowieka i łaska uświęcająca.
– Opowiada o wydarzeniach Ostatniej Wieczerzy.
– Wie, że pełne uczestnictwo w Eucharystii łączy się z przystąpieniem do Komunii Świętej.
– Wie, czym jest błogosławieństwo.
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– Zna niektóre tajemnice różańca świętego.
– Zna pozdrowienia chrześcijańskie.
– Posiada ćwiczenia (zeszyt), w których są liczne braki.
Na ocenę niedostateczną uczeń:
– Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.
Klasa IV
Na ocenę celującą uczeń:
– Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym.
– Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania przedmiotem.
– Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach religijnych i zajmuje wysokie miejsca lub wyróżnienia.
– Biegle posługuje się zdobytą wiedzą, posiada wiedzę wykraczającą poza program nauczania klasy
czwartej.
– Jest wzorem i przykładem dla innych uczniów.
– Posiada uzupełniony zeszyt i podręcznik do nauki religii.
– Wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej,
– Aktywnie uczestniczy w życiu małych grup formacyjnych (stowarzyszenia, ognisko misyjne, kółka
różańcowe, LSO, RAM, …)
– Bierze czyny udział w przygotowaniu liturgii Mszy świętej, nabożeństw, misteriów, angażuje się w
przygotowanie uroczystości szkolnych o charakterze religijnym,
Na ocenę bardzo dobrą uczeń:
– Zna modlitwy i mały katechizm: Przykazania kościelne, Uczynki miłosierne co do ciała, Uczynki
miłosierne co do duszy, Cztery cnoty główne, Duszo Chrystusowa, Grzechy cudze, Grzechy przeciw
Duchowi Świętemu, Grzechy wołające o pomstę do nieba, Siedem grzechów głównych, Anioł Pański,
Koronka do Bożego Miłosierdzia.
– Wyjaśnia, na czym polega praktykowanie pierwszych piątków miesiąca.
– Podaje definicję Kościoła i wskazuje, jak może przyczynić się do tworzenia wspólnoty Kościoła.
– Wyjaśnia zależność roku liturgicznego od historii zbawienia.
– Wyjaśnia, na czym polega pełny udział we Mszy Świętej.
– Podaje podstawowe informacje na temat Pisma Świętego.
– Zna podstawowe zasady korzystania z Pisma Świętego.
– Wymienia nazwy i skróty wybranych ksiąg Pisma Świętego i ich autorów.
– Wskazuje moment, kiedy w liturgii Mszy Świętej czytany jest fragment Starego, a kiedy Nowego
Testamentu.
– Wskazuje na związek Biblii z życiem narodu i kulturą chrześcijańską.
– Opisuje sposoby objawienia się Boga człowiekowi.
– Wie, na czym polega odpowiedzialność człowieka za otaczający świat.
– Charakteryzuje przymioty Boga w świetle wiary.
– Wyjaśnia istotę wiary na przykładzie postaci biblijnych.
– Wie, że realizacja przykazań Bożych jest wyrazem wiary i posłuszeństwa Bogu.
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– Wyjaśnia znaczenie uczynków miłosiernych w codziennym życiu.
– Wie, że Opatrzność Boża czuwa nad każdym człowiekiem i podaje przykłady działania Opatrzności
Bożej.
– Wyjaśnia, dlaczego Chrystus jest przewodnikiem w drodze do Boga Ojca i dlaczego z Jezusem
łatwiej przezwyciężać trudności.
– Ukazuje aktualność wydarzeń biblijnych w świetle współczesnych wyzwań życiowych.
– Wyjaśnia pojęcia: Biblia, Stary Testament, Nowy Testament, Ewangelia, historia zbawienia,
natchnienie biblijne, wiara, stworzyć, Opatrzność Boża, protoewangelia.
– Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców.
– Posiada uzupełniony zeszyt i podręcznik do nauki religii.
Na ocenę dobrą uczeń:
– Zna większość modlitw przewidzianych w programie nauczania
– Wyjaśnia na czym polega praktykowanie pierwszych piątków miesiąca.
– Podaje definicję Kościoła i wskazuje jak może przyczynić się do tworzenia Wspólnoty Kościoła
– Wyjaśnia zależność roku liturgicznego od historii zbawienia.
– Wyjaśnia, na czym polega pełny czynny udział we Mszy Świętej.
– Podaje podstawowe informacje na temat Pisma Świętego.
– Zna podstawowe zasady korzystania z Pisma Świętego.
– Wymienia nazwy i skróty wybranych ksiąg Pisma Świętego i ich autorów.
– Wskazuje moment, kiedy w liturgii Mszy Świętej czytany jest fragment Starego, a kiedy Nowego
Testamentu.
– Wskazuje na związek Biblii z życiem narodu i kulturą chrześcijańską.
– Wie, na czym polega odpowiedzialność człowieka za otaczający świat.
– Wie, że realizacja przykazań Bożych jest wyrazem wiary i posłuszeństwa Bogu.
– Wie, że Opatrzność Boża czuwa nad każdym człowiekiem.
– Podaje przykłady działania Opatrzności Bożej.
– Wyjaśnia, dlaczego Chrystus jest przewodnikiem w drodze do Boga Ojca i dlaczego z Jezusem
łatwiej przezwyciężać trudności.
– Ukazuje aktualność wydarzeń biblijnych w świetle współczesnych wyzwań życiowych.
– Wyjaśnia pojęcia: Biblia, Stary Testament, Nowy Testament, Ewangelia, historia zbawienia,
natchnienie biblijne, wiara.
– Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców.
– Posiada uzupełniony zeszyt i podręcznik do nauki religii.
Na ocenę dostateczną uczeń:
– Zna niektóre modlitwy przewidziane w programie nauczania.
– Wyjaśnia, na czym polega praktykowanie pierwszych piątków miesiąca.
– Podaje definicje Kościoła.
– Wyjaśnia na czym polega pełny czynny udział we Mszy Świętej.
– Podaje podstawowe informacje na temat Pisma Świętego.
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– Wskazuje moment, kiedy w liturgii Mszy Świętej czytane jest Pismo Święte jest fragment Starego, a
kiedy Nowego Testamentu.
– Wskazuje na związek Biblii z życiem narodu i kulturą chrześcijańską.
– Wie, na czym polega odpowiedzialność człowieka za otaczający świat.
– Wie, że Opatrzność Boża czuwa nad każdym człowiekiem i podaje przykłady działania Opatrzności
Bożej.
– Wyjaśnia, dlaczego Chrystus jest przewodnikiem w drodze do Boga Ojca i dlaczego z Jezusem
łatwiej przezwyciężać trudności.
– Wyjaśnia pojęcia: Biblia, Stary Testament, Nowy Testament, Ewangelia
– Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców
– Posiada podręcznik do nauki religii i zeszyt, w którym prowadzi niesystematyczne notatki.
Na ocenę dopuszczającą uczeń:
– Zna wybrane modlitwy przewidziane w programie nauczania.
– Podaje definicję Kościoła.
– Wie, że przez chrzest należy do wspólnoty Kościoła.
– Wyjaśnia, na czym polega pełny czynny udział we Mszy Świętej.
– Podaje podstawowe informacje na temat Pisma Świętego, zna podstawowe zasady korzystania z
Pisma Świętego.
– Wskazuje na związek Biblii z życiem narodu i kulturą chrześcijańską.
– Wie, na czym polega odpowiedzialność człowieka za otaczający świat.
– Wie, że Opatrzność Boża czuwa nad każdym człowiekiem.
– Podaje przykłady działania Opatrzności Bożej.
– Wie, że Chrystus jest przewodnikiem w drodze do Boga Ojca.
– Wyjaśnia pojęcia: Biblia, Stary Testament, Nowy Testament.
– Okazuje szacunek osobom dorosłym.
– Posiada podręcznik do nauki religii i zeszyt, w którym prowadzi niesystematyczne notatki.
Na ocenę niedostateczną uczeń:
– Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.
Klasa V
Na ocenę celującą uczeń:
– Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym.
– Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania przedmiotem.
– Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach religijnych i zajmuje wysokie miejsca lub wyróżnienia.
– Biegle posługuje się zdobytą wiedzą, posiada wiedzę wykraczającą poza program nauczania klasy
czwartej.
– Jest wzorem i przykładem dla innych uczniów.
– Posiada uzupełniony zeszyt i podręcznik do nauki religii.
– Wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej,
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– Aktywnie uczestniczy w życiu małych grup formacyjnych (stowarzyszenia, ognisko misyjne, kółka
różańcowe, LSO, RAM, …)
– Bierze czyny udział w przygotowaniu liturgii Mszy świętej, nabożeństw, misteriów, angażuje się w
przygotowanie uroczystości szkolnych o charakterze religijnym,
Na ocenę bardzo dobrą uczeń:
– Zna modlitwy i mały katechizm: Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Dekalog, Sakramenty, Modlitwa przed
nauką, Przykazania kościelne, Uczynki miłosierne co do ciała, Uczynki miłosierne co do duszy, Cztery
cnoty główne, Duszo Chrystusowa, Grzechy cudze, Grzechy przeciw Duchowi Świętemu, Grzechy
wołające o pomstę do nieba, Siedem grzechów głównych, Anioł Pański, Koronka do Bożego
Miłosierdzia.
– Omawia różnicę między prawdziwym szczęściem a przyjemnością.
– Przedstawia, na czym polega uczestnictwo w życiu różnych wspólnot Kościoła, narodu, rodziny,
grupy szkolnej i koleżeńskiej.
– Wyjaśnia, na przykładzie życia św. s. Faustyny i wybranych świadków wiary, na czym polega
zaufanie zawierzenie Bogu.
– Wyjaśnia, na czym polega kultura bycia w rodzinie, szkole, parafii, grupie rówieśniczej i na
portalach społecznościowych.
– Wyjaśnia pojęcie wiary w Boga i wskazuje relacje między wiarą a wiedzą oraz pojęcia: ateizm,
deizm, niewiara, agnostycyzm.
– Wymienia źródła wiedzy na temat istnienia Boga.
– Wyjaśnia, że Bóg objawia się w słowie – w Piśmie Świętym
– Rozróżnia i wymienia księgi Starego i Nowego Testamentu oraz proces formowania się ksiąg
biblijnych.
– Wymienia sposoby Bożego Objawienia (w stworzeniu, w słowie Bożym i w Jezusie Chrystusie).
– Zestawia wydarzenia biblijne ze zwyczajami religijnymi.
– Wymienia i wyjaśnia najważniejsze przymioty Boga.
– Opisuje przejawy miłości Boga do człowieka w historii zbawienia (od stworzenia) i w
teraźniejszości.
– Przedstawia i interpretuje biblijne obrazy: grzech pierwszych ludzi, dzieje Abla i Kaina oraz Noego,
budowa wieży Babel.
– Wyjaśnia skutki dobra i zła (grzechu).
– Przedstawia podstawowe wydarzenia historii zbawienia w Starym Testamencie w porządku
chronologicznym.
– Wyjaśnia pojęcia: anioł, błogosławieństwo, grzech pierworodny, ewangelia i Protoewangelia, wolna
wola, grzech pierworodny, Opatrzność Boża, przymierze, patriarcha, prorok, anioł, psalm, Dekalog,
grzech, ofiara, przymierze.
– Omawia, czym jest modlitwa i uzasadnia znaczenie modlitwy w codziennym życiu chrześcijanina.
– Formułuje modlitwy dziękczynienia, uwielbienia Boga Stwórcy, w oparciu o teksty biblijne i
własnymi słowami.
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– Uzasadnia religijny wymiar uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, Narodzenia Pańskiego,
Zesłania Ducha Świętego oraz okresów Adwentu i Wielkiego Postu.
– Wskazuje na skutki wynikające z Wcielenia i Odkupienia dla życia chrześcijanina i każdego
człowieka.
– Charakteryzuje specyfikę i przesłanie poszczególnych Ewangelii.
– Wyjaśnia pojęcie: prorok i podaje zapowiedzi prorockie odnoszące się do Mesjasza.
– Podaje przykłady, w jaki sposób ze zła i cierpienia Bóg może wyprowadzić dobro.
– Przedstawia podstawowe fakty z życia, działalności i nauczania Jezusa Chrystusa w porządku
chronologicznym.
– Wyjaśnia, na czym polega Dobra Nowina o Królestwie Bożym.
– Uzasadnia różnicę między Chrystusem a innymi osobami mającymi wpływ na dzieje ludzkości.
– Wyjaśnia pojęcia: Mesjasz, chrześcijanin oraz czym jest namaszczenie w Starym Testamencie.
– Przedstawia wartość godności chrześcijanina wynikającą z chrztu świętego (udział w misji
kapłańskiej, prorockiej i królewskiej).
– Przedstawia, na czym polega odmawianie różańca, wymienia jego części i tajemnice i uzasadnia, że
modlitwa różańcowa jest rozważaniem wydarzeń z życia Jezusa i Maryi oraz uzasadnia związek
modlitwy różańcowej z życiem chrześcijanina.
– Omawia wybrane przypowieści o Królestwie Bożym (o siewcy, o pannach roztropnych
i nierozsądnych, o skarbie i perle, o ziarnku gorczycy).
– Wyjaśnia pojęcie miłosierdzia Bożego, wiążąc je ze sprawiedliwością, powołując się na
przypowieści (o miłosiernym ojcu, o robotnikach najętych do pracy w różnych porach dnia, o
miłosiernym Samarytaninie).
– Przedstawia nauczanie Jezusa zawarte w Kazaniu na Górze.
– Opowiada o wybranych cudach: uzdrowieniach, uciszeniu burzy i rozmnożeniu chleba jako znakach
mesjańskich nadejścia Królestwa Bożego i wyrazie miłości Jezusa do człowieka.
– Podaje przykłady właściwego zachowania chrześcijanina wobec zła i nieszczęść oraz wymienia
sposoby przeciwdziałania złu i cierpieniu.
– Na podstawie Mt 26,36 – 27,66; J 18,1 – 19,42 opisuje mękę i śmierć Jezusa Chrystusa.
– Wyjaśnia zbawczy sens męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
– Przytacza ewangeliczne relacje o pustym grobie i chrystofaniach oraz wymienia argumenty za
prawdziwością zmartwychwstania Jezusa.
– Uzasadnia religijny wymiar uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.
– Wyjaśnia prawdę o zmartwychwstaniu umarłych.
– Przedstawia oraz zestawia wydarzenia i teksty biblijne z podstawowymi prawdami wiary Kościoła
dotyczącymi wniebowstąpienia Pana Jezusa.
– Omawia biblijne obrazy końca świata oraz Sądu Ostatecznego i przedstawia ich interpretację w
świetle wiary.
– Charakteryzuje postawę gotowości na przyjście Chrystusa.
– Analizuje i interpretuje teksty dotyczące modlitwy Jezusa.
– Charakteryzuje istotę kultu Serca Pana Jezusa, Maryi oraz świętych.
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– Opowiada o przesłaniu Bożego Miłosierdzia przekazanym przez św. s. Faustynę.
– Podaje przykłady bezinteresownej troski o ludzi w potrzebie (chorych, samotnych,
niepełnosprawnych, biednych, uzależnionych, bezradnych, wykluczonych społecznie).
– Podaje przykłady ludzi zaangażowanych w apostolstwo (także współczesnych).
Na ocenę dobrą uczeń:
– Zna większość modlitw przewidzianych w programie nauczania.
– Wymienia źródła autentycznego i trwałego szczęścia.
– Charakteryzuje najważniejsze wspólnoty w życiu człowieka.
– Ukazuje zaufanie i zawierzenie Bogu św. s. Faustyny jako przykład do naśladowania.
– Wskazuje jak dobrze się zachowywać pośród innych osób.
– Wyjaśnia pojęcie wiara, ateizm, deizm, niewiara, agnostycyzm, objawienie, natchnienie biblijne
– Wymienia źródła wiedzy na temat istnienia Boga.
– Wyjaśnia, czym jest Pismo Święte i jak formowały się księgi Pisma Świętego.
– Wymienia najważniejsze przymioty Boga.
– Opisuje przejawy miłości Boga do człowieka
– Wyjaśnia biblijne obrazy: grzech pierwszych ludzi, dzieje Abla i Kaina oraz Noego, budowa wieży
Babel.
– Przedstawia skutki dobra i zła (grzechu)
– Przedstawia podstawowe wydarzenia historii zbawienia w Starym Testamencie.
– Wymienia i z pomocą nauczyciela wyjaśnia pojęcia: anioł, błogosławieństwo, grzech pierworodny,
ewangelia i Protoewangelia, wolna wola, grzech pierworodny, Opatrzność Boża, przymierze,
patriarcha, prorok, anioł, psalm, Dekalog, grzech, ofiara, przymierze.
– Omawia, czym jest modlitwa i uzasadnia znaczenie modlitwy w codziennym życiu chrześcijanina.
– Formułuje modlitwy dziękczynienia, uwielbienia Boga.
– Wyjaśnia, religijny wymiar uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, Narodzenia Pańskiego,
Zesłania Ducha Świętego oraz okresów Adwentu i Wielkiego Postu.
– Wymienia skutki wynikające z Wcielenia i Odkupienia dla życia chrześcijanina i każdego człowieka.
– Wyjaśnia specyfikę i przesłanie poszczególnych Ewangelii.
– Wymienia proroków zapowiadających Mesjasza.
– Przedstawia podstawowe fakty z życia, działalności i nauczania Jezusa Chrystusa.
– Z pomocą nauczyciela wyjaśnia, na czym polega Dobra Nowina o Królestwie Bożym.
– Z pomocą nauczyciela uzasadnia różnicę między Chrystusem a innymi osobami mającymi wpływ na
dzieje ludzkości.
– Wyjaśnia pojęcie Mesjasza.
– Przedstawia wartość godności chrześcijanina wynikającą z chrztu świętego.
– Opowiada, na czym polega odmawianie różańca, wymienia jego części i tajemnice, w kontekście
Ewangelii oraz opowiada o związku modlitwy różańcowej z życiem chrześcijanina.
– Wyjaśnia poznane przypowieści o Królestwie Bożym (o siewcy, o pannach roztropnych
i nierozsądnych, o skarbie i perle, o ziarnku gorczycy).
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– Wyjaśnia pojęcie miłosierdzia Bożego, wiążąc je ze sprawiedliwością, powołując się na wybrane
przypowieści.
– Opowiada o nauczaniu Jezusa zawartym w Kazaniu na Górze.
– Opowiada o wybranych cudach: uzdrowieniach, uciszeniu burzy i rozmnożeniu chleba jako znakach
mesjańskich nadejścia Królestwa Bożego i wyrazie miłości Jezusa do człowieka.
– Opowiada o właściwej postawie chrześcijanina wobec zła i nieszczęść oraz wymienia sposoby
przeciwdziałania złu i cierpieniu.
– Z pomocą nauczyciela na podstawie Mt 26,36 – 27,66; J 18,1 – 19,42 opisuje mękę i śmierć Jezusa
Chrystusa.
– Wyjaśnia zbawczy sens męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
– Z pomocą nauczyciela wymienia argumenty za prawdziwością zmartwychwstania Jezusa.
– Wyjaśnia prawdę o zmartwychwstaniu umarłych.
– Przedstawia podstawowe prawdy wiary Kościoła dotyczące wniebowstąpienia Pana Jezusa.
– Opowiada o biblijnych obrazach końca świata oraz Sądu Ostatecznego.
– Opowiada o gotowości na przyjście Chrystusa.
– Omawia istotę kultu Serca Pana Jezusa, Maryi oraz świętych.
– Wyjaśnia na czym polegała miłość św. s. Faustyny do Jezusa i zna koronkę do Bożego Miłosierdzia.
– Opowiada o bezinteresownej trosce o ludzi w potrzebie (chorych, samotnych, niepełnosprawnych,
biednych, uzależnionych, bezradnych, wykluczonych społecznie).
– Opowiada o ludziach zaangażowanych w apostolstwo (także współczesnych).
Na ocenę dostateczną uczeń:
– Zna niektóre modlitwy przewidziane w programie nauczania.
– Opowiada o szczęściu i jego źródłach.
– Opowiada o najważniejszych wspólnotach w życiu człowieka i w jaki sposób okazywać szacunek
każdemu człowiekowi.
– Opowiada życiorys i historie powołania św. s. Faustyny.
– Opowiada o pojęciach: ateizm, deizm, niewiara, agnostycyzm.
– Opowiada o Piśmie Świętym i natchnieniu biblijnym.
– Opowiada o przymiotach Boga i wymienia przejawy miłości Boga do człowieka.
– Krótko wyjaśnia i powiada o grzechu pierwszych ludzi, dziejach Abla i Kaina oraz Noego i budowie
wieży Babel.
– Wymienia skutki dobra i zła (grzechu).
– Wymienia podstawowe wydarzenia historii zbawienia w Starym Testamencie.
– Wymienia niektóre pojęcia i potrafi omówić z pomocą nauczyciela: anioł, błogosławieństwo, grzech
pierworodny, ewangelia i Protoewangelia, wolna wola, grzech pierworodny, Opatrzność Boża,
przymierze, patriarcha, prorok, anioł, psalm, Dekalog.
– Omawia, czym jest modlitwa i formułuje proste modlitwy.
– Opowiada o uroczystościach Zmartwychwstania Pańskiego, Narodzenia Pańskiego, Zesłania Ducha
Świętego oraz o okresach Adwentu i Wielkiego Postu.
– Wyjaśnia znaczenie pojęć: Wcielenie i Odkupienie.
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– Opowiada o poszczególnych Ewangeliach.
– Wymienia zadania proroków i zna przepowiednie mesjańskie.
– Opowiada czym jest Królestwo Boże.
– Opowiada o Jezusie jako Mesjaszu.
– Opowiada o udziale chrześcijanina w misji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej.
– Opowiada, na czym polega odmawianie różańca i z pomocą nauczyciela opowiada o związku
modlitwy różańcowej z życiem chrześcijanina.
– Przedstawia najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa.
– Opowiada o nauczaniu Jezusa.
– Opowiada o wybranych cudach: uzdrowieniach, uciszeniu burzy i rozmnożeniu chleba.
– Opowiada o właściwej postawie chrześcijanina wobec zła i nieszczęść.
– Omawia z pomocą nauczyciela, pojęcia: grzech, ofiara, przymierze.
– Opisuje mękę i śmierć Jezusa Chrystusa.
– Opowiada o zbawczym sensie męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
– Opowiada o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.
– Opowiada o prawdzie wiary dotyczącej zmartwychwstania umarłych.
– Opowiada o wniebowstąpieniu Pana Jezusa.
– Opowiada o końcu świata i powtórnym przyjściu Jezusa na ziemie.
– Formułuje modlitwy dziękczynienia, uwielbienia, przeproszenia i prośby własnymi słowami.
– Opowiada o kulcie Serca Pana Jezusa, Maryi oraz świętych.
– Opowiada, w jaki sposób od św. s. Faustyny uczyć się miłości Boga.
– Wymienia jak można troszczyć się o ludzi w potrzebie.
– Opowiada o ludziach zaangażowanych w apostolstwo.
Na ocenę dopuszczającą uczeń:
– Zna wybrane modlitwy przewidziane w programie nauczania.
– Opowiada czym jest szczęście.
– Wymienia najważniejsze wspólnoty w życiu człowieka.
– Przedstawia św. s. Faustynę – patronkę roku w klasie piątej.
– Opowiada o okazywaniu szacunku innym ludziom.
– Opowiada o wierze.
– Wymienia wybranych poznanych świadków wiary.
– Opowiada o Piśmie Świętym.
– Wymienia autorów Pisma Świętego.
– Opowiada jaki jest Pan Bóg.
– Opowiada o grzechu pierwszych ludzi, dziejach Abla i Kaina oraz Noego i budowie wieży Babel.
– Opowiada o skutkach dobra i zła.
– Opowiada o wybranych wydarzeniach historii zbawienia w Starym Testamencie.
– Opowiada o pojęciach: anioł, błogosławieństwo, grzech pierworodny, ewangelia i Protoewangelia,
wolna wola, grzech pierworodny, Opatrzność Boża, przymierze, patriarcha, prorok, anioł, psalm,
Dekalog.
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– Opowiada o modlitwie.
– Wymienia uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, Narodzenia Pańskiego, Zesłania Ducha
Świętego oraz okresy Adwentu i Wielkiego Postu.
– Opowiada o Wcieleniu i Odkupieniu.
– Wymienia autorów Ewangelii.
– Wymienia proroków zapowiadających przyjście Mesjasza.
– Z pomocą nauczyciela opowiada o modlitwie w życiu chrześcijanina.
– Opowiada o najważniejszych wydarzeniach z życia Jezusa Chrystusa.
– Z pomocą nauczyciela opowiada czym jest Królestwo Boże.
– Z pomocą nauczyciela opowiada o Jezusie jako Mesjaszu.
– Opowiada o misji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej w życiu chrześcijanina.
– Opowiada o modlitwie różańcowej.
– Opowiada o przypowieści o siewcy.
– Wymienia niektóre przypowieści o Królestwie Bożym.
– Opowiada o miłosierdziu Bożym.
– Opowiada o wybranych cudach.
– Opowiada o postawie chrześcijanina wobec otaczającego zła.
– Opowiada czym jest grzech, ofiara, przymierze.
– Opowiada o męce i śmierci Jezusa Chrystusa.
– Formułuje proste modlitwy.
– Opowiada o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.
– Z pomocą nauczyciela opowiada o argumentach za prawdziwością zmartwychwstania Jezusa.
– Opowiada o wniebowstąpieniu Pana Jezusa.
– Opowiada o końcu świata i powtórnym przyjściu Jezusa na ziemie.
– Opowiada modlitwie Jezusa.
– Z pomocą nauczyciela opowiada o kulcie Serca Pana Jezusa, Maryi oraz świętych.
– Z pomocą nauczyciela wymienia jak można troszczyć się o ludzi w potrzebie.
– Z pomocą nauczyciela opowiada o apostolstwie.
Na ocenę niedostateczną uczeń:
– Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.
Klasa VI
Na ocenę celującą uczeń:
– Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym.
– Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania przedmiotem.
– Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach religijnych i zajmuje wysokie miejsca lub wyróżnienia.
– Biegle posługuje się zdobytą wiedzą, posiada wiedzę wykraczającą poza program nauczania klasy
szóstej.
– Jest wzorem i przykładem dla innych uczniów.
– Posiada uzupełniony zeszyt i podręcznik do nauki religii.
20

Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu
– Wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej,
– Aktywnie uczestniczy w życiu małych grup formacyjnych (stowarzyszenia, ognisko misyjne, kółka
różańcowe, LSO, RAM, …)
– Bierze czyny udział w przygotowaniu liturgii Mszy świętej, nabożeństw, misteriów, angażuje się w
przygotowanie uroczystości szkolnych o charakterze religijnym,
Na ocenę bardzo dobrą uczeń:
– Zna modlitwy i mały katechizm: Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Dekalog, Sakramenty, Modlitwa przed
nauką, Przykazania kościelne, Uczynki miłosierne co do ciała, Uczynki miłosierne co do duszy, Cztery
cnoty główne, Duszo Chrystusowa, Grzechy cudze, Grzechy przeciw Duchowi Świętemu, Grzechy
wołające o pomstę do nieba, Siedem grzechów głównych, Anioł Pański, Koronka do Bożego
Miłosierdzia, Dary Ducha Świętego, Warunki sakramentu pokuty i pojednania.
– Ukazuje na podstawie perykop biblijnych początki Kościoła jako wspólnoty wierzących posłanej do
świata.
– Opowiada o roli Ducha Świętego we wspólnocie Kościoła i w życiu chrześcijanina.
– Wyjaśnia rolę św. Piotra i jego następców w Kościele.
– Opowiada o działalności ewangelizacyjnej św. Pawła i pracy misyjnej we współczesnych czasach.
– Wskazuje na wspólnotę Kościoła jako na znak obecności Chrystusa w Słowie Bożym i
sakramentach.
– Uzasadnia, na czym polega udział chrześcijanina w potrójnej misji Chrystusa.
– Wymienia nazwy i symbole Kościoła, wskazuje na relacje Boga do ludzi i ludzi do Boga.
– Podaje biblijne obrazy Kościoła i wymienia przymioty Kościoła.
– Ukazuje sakrament kapłaństwa jako szczególne powołanie w Kościele i rozumie, czym jest Kościół
hierarchiczny.
– Wskazuje różne sposoby działania Ducha Świętego w Kościele, wyjaśnia, czym są dary i charyzmaty
Ducha Świętego.
– Wyjaśnia istotę, znaczenie sakramentów w życiu chrześcijanina, ukazuje sakramenty jako szczególne
dary łaski Bożej.
– Rozumie, że Kościół jest wspólnotą wierzących w drodze do Boga.
– Wymienia przykazania kościelne i uzasadnia potrzebę przestrzegania ich w codziennym życiu.
– Wyjaśnia znaczenie modlitwy we wspólnocie Kościoła i w życiu chrześcijanina.
– Wymienia formy pomocy bliźnim w kościele lokalnym i powszechnym.
– Wyjaśnia znaczenie chrztu dla narodu polskiego i Europy.
– Opowiada o życiu św. Wojciecha.
– Wskazuje cechy pobożności maryjnej w Polsce.
– Wyjaśnia, czym jest kultura chrześcijańska.
– Wymienia i omawia postaci zasłużone dla Kościoła i Ojczyzny.
– Zna historię diecezji i parafii, podaje sposoby zaangażowania się w życie lokalnej wspólnoty
Kościoła.
– Wskazuje na rolę cierpienia i męczeństwa w rozwoju Kościoła.
– Wyjaśnia na podstawie życia i męczeństwa św. Stanisława, kim jest świadek wiary.
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– Wskazuje błogosławionych i świętych jako wzory świętości.
– Wyjaśnia, czym jest postawa apostolska.
– Wskazuje na znaczenie przyjaźni w życiu Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II.
– Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców.
– Posiada uzupełniony zeszyt i podręcznik do nauki religii.
Na ocenę dobrą uczeń:
– Zna większość modlitw przewidzianych w programie nauczania.
– Opowiada o roli Ducha Świętego we wspólnocie Kościoła i w życiu chrześcijanina.
– Wyjaśnia rolę św. Piotra i jego następców w Kościele.
– Opowiada o działalności ewangelizacyjnej św. Pawła i pracy misyjnej we współczesnych czasach.
– Wskazuje na wspólnotę Kościoła jako na znak obecności Chrystusa w Słowie Bożym i
sakramentach.
– Uzasadnia na czym polega udział chrześcijanina w potrójnej misji Chrystusa.
– Wymienia nazwy i symbole Kościoła, wskazuje na relacje Boga do ludzi i ludzi do Boga.
– Podaje biblijne obrazy Kościoła i wymienia przymioty Kościoła.
– Ukazuje sakrament kapłaństwa jako szczególne powołanie w Kościele i rozumie, czym jest Kościół
hierarchiczny.
– Wskazuje różne sposoby działania Ducha Świętego w Kościele.
– Wyjaśnia istotę, znaczenie sakramentów w życiu chrześcijanina, ukazuje sakramenty jako szczególne
dary łaski Bożej.
– Wymienia przykazania kościelne i uzasadnia potrzebę przestrzegania ich w codziennym życiu.
– Wyjaśnia znaczenie modlitwy we wspólnocie Kościoła i w życiu chrześcijanina.
– Wymienia formy pomocy bliźnim w kościele lokalnym i powszechnym.
– Wyjaśnia znaczenie chrztu dla narodu polskiego i Europy.
– Opowiada o życiu św. Wojciecha.
– Wskazuje cechy pobożności maryjnej w Polsce.
– Wyjaśnia, czym jest kultura chrześcijańska.
– Wymienia i omawia postaci zasłużone dla Kościoła i Ojczyzny.
– Wskazuje rolę cierpienia i męczeństwa w rozwoju Kościoła.
– Wyjaśnia na podstawie życia i męczeństwa św. Stanisława, kim jest świadek wiary.
– Wskazuje błogosławionych i świętych jako wzory świętości.
– Wskazuje na znaczenie przyjaźni w życiu Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II.
– Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców.
– Posiada uzupełniony zeszyt i podręcznik do nauki religii.
Na ocenę dostateczną uczeń:
– Zna niektóre modlitwy przewidziane w programie nauczania.
– Opowiada o roli Ducha Świętego we wspólnocie Kościoła i w życiu chrześcijanina.
– Wyjaśnia rolę św. Piotra i jego następców w Kościele.
– Opowiada o działalności ewangelizacyjnej św. Pawła.
– Wymienia nazwy i symbole Kościoła.
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– Podaje biblijne obrazy Kościoła i wymienia przymioty Kościoła.
– Ukazuje sakrament kapłaństwa jako szczególne powołanie w Kościele i rozumie, czym jest Kościół
hierarchiczny.
– Wskazuje różne sposoby działania Ducha Świętego w Kościele.
– Wyjaśnia znaczenie sakramentów w życiu chrześcijanina.
– Wymienia przykazania kościelne.
– Wyjaśnia znaczenie modlitwy we wspólnocie Kościoła i w życiu chrześcijanina.
– Wymienia formy pomocy bliźnim w kościele lokalnym i powszechnym.
– Opowiada o życiu św. Wojciecha.
– Wskazuje cechy pobożności maryjnej w Polsce.
– Wyjaśnia, czym jest kultura chrześcijańska.
– Wymienia i omawia postaci zasłużone dla Kościoła i Ojczyzny.
– Wskazuje na rolę cierpienia i męczeństwa w rozwoju Kościoła.
– Wskazuje błogosławionych i świętych jako wzory świętości.
– Wskazuje na znaczenie przyjaźni w życiu Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II.
– Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców.
– Posiada podręcznik do nauki religii i zeszyt, w którym prowadzi niesystematyczne notatki.
Na ocenę dopuszczającą uczeń:
– Zna wybrane modlitwy przewidziane w programie nauczania.
– Opowiada o roli Ducha Świętego.
– Wyjaśnia rolę św. Piotra i jego następców w Kościele.
– Wymienia nazwy i symbole Kościoła jako wskazania na relacje Boga ludzi i ludzi do Boga.
– Wymienia przymioty Kościoła.
– Ukazuje sakrament kapłaństwa jako szczególne powołanie w Kościele i rozumie, czym jest Kościół
hierarchiczny.
– Wyjaśnia znaczenie sakramentów w życiu chrześcijanina.
– Wymienia przykazania kościelne.
– Wyjaśnia znaczenie modlitwy we wspólnocie Kościoła i w życiu chrześcijanina.
– Wymienia formy pomocy bliźnim w kościele lokalnym i powszechnym.
– Opowiada o życiu św. Wojciecha.
– Wskazuje cechy pobożności maryjnej w Polsce.
– Wymienia postaci zasłużone dla Kościoła i Ojczyzny.
– Wskazuje na rolę cierpienia i męczeństwa w rozwoju Kościoła.
– Wskazuje błogosławionych i świętych jako wzory świętości.
– Okazuje szacunek osobom dorosłym.
– Posiada podręcznik do nauki religii i zeszyt, w którym prowadzi niesystematyczne notatki.
Na ocenę niedostateczną uczeń:
– Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.
Klasa VII
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Na ocenę celującą uczeń:
- Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym
- Biegle posługuje się zdobytą wiedzą
- Uzupełnia zdobytą na lekcjach wiedzę przez lekturę literatury religijnej
- Zajmuje wysokie miejsca w organizowanych konkursach religijnych
- Wykonuje dodatkowe (ponadprogramowe) prace (prezentacje, referaty, albumy itp.)
– Wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej,
– Aktywnie uczestniczy w życiu małych grup formacyjnych (stowarzyszenia, ognisko misyjne, kółka
różańcowe, LSO, RAM, …)
– Bierze czyny udział w przygotowaniu liturgii Mszy świętej, nabożeństw, misteriów, angażuje się w
przygotowanie uroczystości szkolnych o charakterze religijnym,
Na ocenę bardzo dobrą uczeń:
- Posiada uzupełniony zeszyt
- Potrafi scharakteryzować patrona roku
- Umie wyjaśnić czym jest Pismo Święte
- Zna etapy powstawania Biblii oraz gatunki literackie
- Potrafi scharakteryzować miejsce Chrystusa w historii Zbawienia
- Zna poszczególne okresy roku liturgicznego
- Zna Dekalog; potrafi wyjaśnić treść i sens każdego przykazania
- Potrafi wymienić 8 Błogosławieństw oraz je dokładnie wyjaśnić
- Zna Modlitwę Pańską; wskazuje sens i warunki modlitwy; tłumaczy bogactwo Modlitwy Pańskiej
- Dokładnie omawia zagadnienia związane z historią Kościoła
Na ocenę dobrą uczeń:
- Posiada uzupełniony zeszyt
- Potrafi scharakteryzować patrona roku
- Zna główne okresy roku liturgicznego
- Umie omówić podstawowe zagadnienia dotyczące Pisma Świętego
- Potrafi wymienić główne znaki Jezusa
- Zna Dekalog i potrafi wyjaśnić sens każdego przykazania
- Potrafi wymienić 8 Błogosławieństw
- Zna Modlitwę Pańską; wskazuje sens i warunki modlitwy; dostrzega bogactwo Modlitwy Pańskiej
- Zna podstawowe zagadnienia z historii Kościoła
Na ocenę dostateczną uczeń:
- Posiada uzupełniony zeszyt
- Zna patrona roku
- Wie co to jest Pismo Święte i umie się nim posługiwać
- Zna podstawowe znaki Chrystusa
- Zna Dekalog i podstawowe informacje na temat Dekalogu
- Wie, co to jest Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post (Triduum Paschalne), Wielkanoc
- Rozumie, dlaczego Osiem Błogosławieństw jest drogą prowadzącą do szczęścia
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- Zna Modlitwę Pańską
Na ocenę dopuszczającą uczeń:
- Posiada uzupełniony zeszyt
- Zna Dekalog i Modlitwę Pańską
- Wie co to jest Pismo Święte
- Rozumie czym jest Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post, Wielkanoc
- Wie, co to znaczy być uczniem Jezusa
- Rozumie, czym jest błogosławieństwo
- Wie, co to jest Sakrament Bierzmowania
Na ocenę niedostateczną uczeń:
- nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą
Klasa VIII
Na ocenę celującą uczeń:
- Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym
- Biegle posługuje się zdobytą wiedzą
- Uzupełnia zdobytą na lekcjach wiedzę przez lekturę literatury religijnej
- Zajmuje wysokie miejsca w organizowanych konkursach religijnych
- Wykonuje dodatkowe (ponadprogramowe) prace (prezentacje, referaty, albumy itp.)
– Wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej,
– Aktywnie uczestniczy w życiu małych grup formacyjnych (stowarzyszenia, ognisko misyjne, kółka
różańcowe, LSO, RAM, …)
– Bierze czyny udział w przygotowaniu liturgii Mszy świętej, nabożeństw, misteriów, angażuje się w
przygotowanie uroczystości szkolnych o charakterze religijnym,
Na ocenę bardzo dobrą uczeń:
- Posiada uzupełniony zeszyt
- Potrafi scharakteryzować patrona roku
- Zna i omawia poszczególne okresy roku liturgicznego oraz najważniejsze Święta i Uroczystości
przewidziane w programie
- Wyjaśnia, czym jest i czym się charakteryzuje miłość w ujęciu chrześcijańskim
- Potrafi omówić sakrament małżeństwa i wytłumaczyć konsekwencje płynące z sakramentu
małżeństwa
- Wyjaśnia istotę płciowości człowieka jako dar i wyzwanie
- Przedstawia wszystkie elementy związane z funkcjonowaniem rodziny chrześcijańskiej (cele,
zadania, problemy, odpowiedzialność)
- Wyczerpująco przedstawia zagadnienia związane z Kościołem (początki, cel, cechy, struktura
Kościoła, formy działania i zaangażowania, liturgia, postawy i gesty liturgiczne)
- Ukazuje i uzasadnia prawdę, że Sakramenty są skutecznym działaniem Chrystusa w Kościele
- Dokładnie omawia zagadnienia związane z historią Kościoła
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Na ocenę dobrą uczeń:
- Posiada uzupełniony zeszyt
- Potrafi scharakteryzować patrona roku
- Zna główne okresy roku liturgicznego oraz najważniejsze Święta i Uroczystości przewidziane w
programie
- Wie, czym jest i czym się charakteryzuje miłość w ujęciu chrześcijańskim
- Wyjaśnia najważniejsze kwestie związane z sakramentem małżeństwa
- Potrafi omówić podstawowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem rodziny chrześcijańskiej
- Przedstawia najważniejsze zagadnienia związane z Kościołem
- Ukazuje prawdę, że Sakramenty są skutecznym działaniem Chrystusa w Kościele
- Zna zagadnienia związane z historią Kościoła
Na ocenę dostateczną uczeń:
- Posiada uzupełniony zeszyt
- Zna patrona roku
- Rozumie istotę roku liturgicznego; potrafi wymienić najważniejsze Święta i Uroczystości
- Rozumie, czym miłość w ujęciu chrześcijańskim różni się od fałszywych obrazów miłości
- Zna podstawowe kwestie związane z sakramentem małżeństwa (czystość, nierozerwalność,
prokreacja, wychowywanie dzieci, radzenie z problemami i cierpieniem)
- Zna podstawowe pojęcia związane z Kościołem
- Wie, że Sakramenty są skutecznym działaniem Chrystusa w Kościele
- Zna patronów Polski i zna podstawowe fakty związane z historią Kościoła
Na ocenę dopuszczającą uczeń:
- Posiada uzupełniony zeszyt
- Wie, co to jest Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post, Wielkanoc, Zesłanie Ducha Świętego,
Wniebowstąpienie
- Wie, dlaczego miłość w ujęciu chrześcijańskim różni się od fałszywych obrazów miłości
- Wie, dlaczego ważna jest czystość przedmałżeńska; wie, jakie znaczenie ma sakrament małżeństwa i
co się z nim wiąże
- Rozumie, czym jest Kościół
- Wie, że Sakramenty są skutecznym działaniem Chrystusa w Kościele
Na ocenę niedostateczną uczeń:
- nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą
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