
 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII ORAZ 

KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DLA KL 7 
 
Obszary podlegające ocenianiu na katechezie w klasie 7:  

1. Prace pisemne (kartkówki, sprawdziany, testy).  

2. Wypowiedzi ustne.  

3. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego.  

4. Aktywność ucznia na lekcji i współpraca w zespole.  

5. Umiejętność odczytywania parametrów biblijnych.  

6. Pilność, systematyczność, postawa, umiejętności. 

7. Rozwijanie postawy religijnej (udział w jasełkach, konkursach religijnych, 

przygotowanie adoracji, rekolekcji wielkopostnych, nabożeństw, działalność  

w grupach parafialnych dla dzieci i młodzieży).  

 

Ocena niedostateczna 

Uczeń: 

1. Odznacza się zupełnym brakiem umiejętności stosowania wiedzy zdobytej na 

zajęciach 

2. Nie posiada zeszytu bądź zeszytu ćwiczeń lub dość często go nie przynosi 

3. Lekceważy przedmiot  

4. Nieodpowiednio zachowuje się na lekcji 

5. Wyraża lekceważący stosunek do wartości religijnych  

6. Opuszcza lekcje religii 

 

Ocena dopuszczająca 

Uczeń: 

Wykazuje się minimalnymi wiadomościami zdobytymi na zajęciach  

 Z pomocą nauczyciela odtwarza podstawowe formuły modlitewne: Modlitwę 

Pańską, Pozdrowienie anielskie, Skład apostolski, zna modlitwę do Anioła Stróża. 

 Zna pojęcia: Adwent.  Wigilia Boże Narodzenie, Wielki Post, Wielkanoc, 

Objawienie Pańskie 

 Wie do której należy parafii 

 Potrafi wymienić Osoby Trójcy Świętej 

 Biernie uczestniczy w lekcji 

 Nie potrafi stosować wiedzy zdobytej na zajęciach, nawet przy pomocy 

nauczyciela 

 Prowadzi zeszyt ale ma duże braki  

 Wykazuje poprawny stosunek do katechezy  

 

Ocena dostateczna  

Uczeń: 



 Odtwarza z pamięci podstawowe formuły modlitewne: Modlitwę Pańską, 

Pozdrowienie anielskie, Skład apostolski.  

 Potrafi odnaleźć modlitwy zawarte w książeczce do nabożeństwa. 

 Potrafi wymienić osoby Trójcy Świętej 

 Z pomocą nauczyciela odtwarza główne prawdy wiary, przykazania Boże 

(Dekalog), Przykazania kościelne. 

 Potrafi powiedzieć kim byli prorocy i wymień przykłady. 

 Wie kim jest Jezus Chrystus, św. Piotr i Paweł, Maryja. 

 Wie do której należy parafii i jak nazywa się kościół parafialny. 

 Wie co to jest Biblia, czym jest wiara, zna części różańca. 

 Wie co to jest Grzech pierworodny i skąd się wziął. 

 Zna formułę spowiedzi oraz warunki spowiedzi. 

 Rozumie pojęcia: Adwent. Wigilia Boże Narodzenie, Wielki Post, Wielkanoc 

 Zna tradycje świąt obchodzone w rodzinie. 

 Wykazuje się podstawowymi wiadomościami zdobytymi na zajęciach  

 Potrafi stosować wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy 

pomocy nauczyciela  

 W zeszycie ćwiczeń lub w zeszycie sporadyczne braki notatek, zadań  

 Prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem  

 

Ocena dobra  

Uczeń: 

Odtwarza z pamięci formuły modlitewne: 

 Modlitwę pańską, Pozdrowienie anielskie, Skład apostolski, zna Główne prawdy 

wiary, przykazania Boże (Dekalog), Przykazania Kościelne, Grzechy główne, 

Sakramenty 

 Wyjaśni, dlaczego sakramenty św. są skarbem Kościoła. 

 Wie z jakich części składa się Biblia, Umie wymienić Ewangelistów i ich symbole. 

 Zna definicje przypowieści, tytuły i ich treść 

 Potrafi samodzielnie wyszukiwać cytaty biblijne za pomocą adresów biblijnych 

 Potrafi wyjaśnić kim był Święty Piotr i jaką pełnił rolę w pierwotnym Kościele 

 Potrafi wyjaśnić kim był Święty Paweł i jaką pełnił rolę w pierwotnym Kościele 

 Potrafi wyjaśnić czym są obietnice mesjańskie. 

 Wyjaśnia misję prorocką, królewską i kapłańską Jezusa. 

 Potrafi wyjaśnić na czym polegała niewola babilońska  

 Wie kiedy Polska przyjęła chrzest i jaki niosło to skutki  

 Wie czym jest wiara, rozumie co to jest powołanie, rozumie kiedy „Kościół” 

piszemy wielką a kiedy małą literą, zna części różańca, wie kim jest Papież,  

 Zna formułę spowiedzi oraz warunki spowiedzi. 

 Rozumie pojęcia: Adwent. Wigilia Boże Narodzenie, Wielki Post, Wielkanoc, 

Uroczystość Objawienia Pańskiego 

 Umie modlić się na różańcu. 



 Posiada podstawowe wiadomości na temat św. Stanisława Kostki – patrona 

dzieci i młodzieży 

 Stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych podanych przez 

nauczyciela 

 W zeszycie ćwiczeń lub zeszycie ma wszystkie notatki i prace domowe  

 Jest zainteresowany przedmiotem i systematycznie uczestniczy w zajęciach  

 Stara się być aktywny podczas lekcji 

 Postawa ucznia nie budzi wątpliwości  

 

Ocena bardzo dobra  

Uczeń:  

Odtwarza z pamięci formuły modlitewne: 

 Modlitwę pańską, Pozdrowienie anielskie, Skład apostolski, zna Główne prawdy 

wiary, przykazania Boże (Dekalog), Przykazania Kościelne, Grzechy główne, 

Sakramenty 

 Wyjaśni, dlaczego sakramenty św. są skarbem Kościoła. 

 Wymienia i wyjaśni dary i owoce życia pierwotnego i dzisiejszego Kościoła 

 Wie z jakich części składa się Biblia, umie wymienić Ewangelistów i ich symbole. 

 Zna definicje przypowieści, tytuły i ich treść 

 Potrafi samodzielnie wyszukiwać cytaty biblijne za pomocą adresów biblijnych 

 Zna Dary Ducha Świętego 

 Zna działalność Apostołów– świadków wiary, świętych. 

 Opisze działanie Ducha Świętego 

 Potrafi wyjaśnić kim był Święty Piotr i jaką pełnił rolę w pierwotnym Kościele 

 Potrafi wyjaśnić kim był Święty Paweł i jaką pełnił rolę w pierwotnym Kościele 

 Potrafi wyjaśnić czym są obietnice mesjańskie. 

 Wyjaśnia misję prorocką, królewską i kapłańską Jezusa. 

 Potrafi wyjaśnić na czym polegała niewola babilońska  

 Wie kiedy Polska przyjęła chrzest i jaki niosło to skutki 

 Zna adresy biblijne 

 Wie czym jest wiara, rozumie co to jest powołanie, rozumie kiedy „Kościół” 

piszemy wielką a kiedy małą literą, zna części różańca, wie kim jest Papież,  

 Zna formułę spowiedzi oraz warunki spowiedzi. 

 Rozumie pojęcia: Adwent. Wigilia Boże Narodzenie Wielki Post. Wielkanoc 

Uroczystość Objawienia Pańskiego 

 Umie modlić się na różańcu. 

 Zna wszystkie tajemnice różańca. 

 Posiada duże wiadomości na temat św. Stanisława Kostki – patrona dzieci  

i młodzieży 

 Umiejętnie wykorzystuje wiadomości poznane na lekcji w teorii  

i praktyce bez ingerencji nauczyciela 

 Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe  

 Aktywnie uczestniczy w zajęciach  



 Jego postępowanie nie budzi żadnych zastrzeżeń  

 Jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem  

 Odpowiedzialnie włącza się w dynamikę i przeżycie roku liturgicznego. 

Ocena celująca  

Uczeń: 

Odtwarza z pamięci formuły modlitewne: 

 Modlitwę pańską, Pozdrowienie anielskie, Skład apostolski, zna Główne prawdy 

wiary, przykazania Boże (Dekalog), Przykazania Kościelne, Grzechy główne, 

Sakramenty 

 Wyjaśni, dlaczego sakramenty św. są skarbem Kościoła. 

 Wymienia i wyjaśni dary i owoce życia pierwotnego i dzisiejszego Kościoła 

 Wie z jakich części składa się Biblia, Umie wymienić Ewangelistów i ich symbole. 

 Zna definicje przypowieści, tytuły i ich treść 

 Potrafi samodzielnie wyszukiwać cytaty biblijne za pomocą adresów biblijnych 

 Zna Dary Ducha Świętego 

 Zna działalność Apostołów– świadków wiary, świętych. 

 Opisze działanie Ducha Świętego 

 Potrafi wyjaśnić kim był Święty Piotr i jaką pełnił rolę w pierwotnym Kościele 

 Potrafi wyjaśnić kim był Święty Paweł i jaką pełnił rolę w pierwotnym Kościele 

 Potrafi wyjaśnić czym są obietnice mesjańskie. 

 Wyjaśnia misję prorocką, królewską i kapłańską Jezusa. 

 Potrafi wyjaśnić na czym polegała niewola babilońska  

 Wie kiedy Polska przyjęła chrzest i jaki niosło to skutki 

 Zna adresy biblijne 

 Wie czym jest wiara, rozumie co to jest powołanie, rozumie kiedy „Kościół” 

piszemy wielką a kiedy małą literą, zna części różańca, wie kim jest Papież,  

 Zna hierarchiczną strukturę Kościoła 

 Zna formułę spowiedzi oraz warunki spowiedzi. 

 Rozumie pojęcia: Adwent. Wigilia Boże Narodzenie, Wielki Post. Wielkanoc 

Uroczystość Objawienia Pańskiego 

 Umie modlić się na różańcu. 

 Z wszystkie tajemnice różańca 

 Posiada bogate wiadomości na temat św. Stanisława Kostki – patrona dzieci i 

młodzieży 

 Samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych  

i praktycznych  

 Angażuje się w prace poza lekcyjne, np. montaże sceniczne, pomoce 

katechetyczne, konkursy, występy - jasełka 

 Jego pilność, postawa moralno- etyczna, systematyczność, zainteresowanie, 

stosunek do przedmiotu nie budzi żadnych zastrzeżeń  

 Potrafi przedstawić w formie projektu, prezentacji, np. multimedialnej znajomość 

historii kościoła parafialnego, chrześcijaństwa w Polsce, znajomość życia św. 



Piotra i Pawła, męczeńskie świadectwa wiary, działalność Ducha Św. w Kościele, 

roli kultu Maryi w Polsce i na świecie.  

 

Poprawa oceny:  

1. W przypadku otrzymania ze sprawdzianu oceny niedostatecznej, uczeń ma prawo 

do jej poprawy, przy czym w dzienniku zachowane są dwie oceny. Poprawiana 

ocena obok niej wpisana jest nowa ocena. 

2. W przypadku otrzymania z odpowiedzi ustnej lub kartkówki oceny niedostatecznej 

uczeń ma prawo do jej poprawienia w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

Poprawiana ocena obok niej wpisana jest nowa ocena. 

 

Przewidywane osiągnięcia uczniów: 

1. Poznanie Chrystusa i Jego nauki oraz budowanie z Nim głębszej więzi; 

2. Opanowanie wiedzy i umiejętności określonych w programie nauczania katechezy 

na poszczególnych poziomach zgodnie z systemem oceniania; 

3. Umiejętność odczytania przesłania poznanych fragmentów biblijnych; 

4. Znajomość omawianych symboli wiary; 

5. Znajomość religijnych korzeni wybranych elementów kultury polskiej; 

6. Znajomość okresów liturgicznych i rozumienie ich w kontekście biblijnym i życia 

chrześcijańskiego; 

7. Znajomość symboliki liturgicznej; 

8. Aktywne uczestnictwo w Eucharystii; 

9. Znajomość istoty sakramentów; 

10. Zastosowanie wskazań prawa Bożego w konkretnych sytuacjach życiowych; 

11. Umiejętność kształtowania własnego sumienia, osobowości, charakteru w oparciu  

o prawo Boże; 

12. Analiza poglądów i postaw własnych i innych ludzi; 

13. Znajomość sposobów i rodzajów modlitwy oraz biblijnych wzorów modlitwy; 

14. Umiejętność samodzielnego formułowania modlitw; 

15. Postawa uznania błędu, przeproszenia, dziękczynienia, uwielbienia; 

16. Znajomość biblijnych przykładów odpowiedzi na Boże wezwanie; 

17. Umiejętność rozwiązywania trudnych sytuacji w duchu chrześcijańskim; 

18. Umiejętność reagowania na niewłaściwe zachowania; 

19. Odczytywanie własnych zadań we wspólnocie: rodzinnej, kościelnej, koleżeńskiej, 

szkolnej; 

20. Zaangażowanie w różne formy apostolstwa i wolontariatu; 

21. Umiejętność wyrażania własnych opinii; 

22. Postawa akceptacji i tolerancji. 

 


