
1 

 

                        WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY ÓSMEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

       W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań (ocenę wyższą otrzymać może uczeń, który spełnia  

wszystkie wymagania przypisane ocenom niższym). Oceniamy wiedzę i umiejętności ucznia oraz przejawy ich zastosowania w życiu codziennym,  

przede wszystkim w szkole.  

        Gdy uczeń ubiega się o ocenę celującą, bierzemy pod uwagę również jego zaangażowanie religijno-społeczne poza szkołą. 

 
 

 

 

 PRZEDMIOT 

      OCENY 

 

OCENA 
celująca 

 

bardzo dobra dobra dostateczna dopuszczająca niedosta-

teczna 

 

1. Cytaty z Pi-

sma Świętego. 

Modlitwy, pie-

śni. 

Postawa podczas 

modlitwy na 

katechezie 

 dokładna znajomość cytatu 

wraz ze znajomością źródła 

(np. Ewangelia św. Mate-

usza) 

 uczeń sam proponuje formę 

modlitwy na rozpoczęcie lub 

zakończenie katechezy 

 modli się z szacunkiem 

 dokładna znajomość cyta-

tów z lekcji 

 uczeń zna wszystkie mo-

dlitwy i modli się z sza-

cunkiem 

 przytoczenie sensu 

cytatu własnymi sło-

wami 

 uczeń ma niewielkie 

problemy ze znajomo-

ścią modlitw 

 niezbyt dokładna 

znajomość sensu 

cytatu 

 uczeń nie zna 

wszystkich modlitw 

odmawianych pod-

czas katechezy 

 skojarzenia z treścią 

cytatu 

 uczeń ma problemy z 

modlitwą 

 brak jakiejkol-

wiek znajomości 

cytatów 

 uczeń wygłupia 

się podczas mo-

dlitwy, celowo 

przekręca słowa 

pieśni czy mo-

dlitw 

2. Zeszyt przed-

miotowy (zeszyt 

ćwiczeń) 

 wszystkie tematy 

 zapisy 

 prace domowe 

 staranne pismo 

 własne materiały 

 ilustracje itp. 

 starannie prowadzony 

 wszystkie tematy i notatki 

 prace domowe 

 zeszyt staranny 

 luki w zapisach (spo-

radyczne) 

 zeszyt czytelny 

 braki notatek, prac 

domowych (do 40% 

tematów) 

 pismo niestaranne 

 liczne luki w zapisach 

(do 70% tematów) 

 brak zeszytu 

3. Prace domowe  staranne wykonanie 

 treści wskazujące na poszu-

kiwania w różnych materia-

łach 

 dużo własnej inwencji 

 twórcze 

 merytorycznie zgodne z 

omawianym na lekcji ma-

teriałem 

 staranne 

 czytelne  

 rzeczowe 

 wskazują na zrozu-

mienie tematu  

 niezbyt twórcze 

 powiązane z tema-

tem 

 niestaranne 

 widać próby wykona-

nia pracy 

 na temat 

 praca nie na temat 

 brak rzeczowości 

w pracy 

 brak pracy 

4. Testy i spraw-
dziany 

 wszystkie polecenia wyko-

nane poprawnie 

 rozwiązane też zadanie do-

datkowe 

 75% spełnionych wyma-

gań podstawowych (łatwe, 

praktyczne, przydatne ży-

ciowo, niezbędne) 

 75% zadań podsta-

wowych 

 50% wymagań 

 rozszerzających 

 75% wiedzy z za-

kresu wymagań 

podstawowych 

(bardzo łatwe i ła-

 50% wiedzy  z zakre-

su wymagań podsta-

wowych 

  poniżej 30% 

odpowiedzi doty-

czących wiedzy 

podstawowej 
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 75% spełnionych wyma-

gań rozszerzających (bar-

dzo trudne i trudne, teore-

tyczne, naukowe) 

twe, niezbędne w 

dalszej edukacji) 

5. Odpowiedzi 

ustne 

 

 wiadomości zawarte w pod-

ręczniku i zeszycie uzupeł-

nione wiedzą spoza progra-

mu 

 wypowiedź pełnymi zda-

niami, bogaty język 

 używanie pojęć 

 wiadomości z podręcznika 

i zeszytu prezentowane w 

sposób wskazujący na ich 

rozumienie, informacje 

przekazywane zrozumia-

łym językiem 

 odpowiedź pełna nie wy-

magająca pytań dodatko-

wych 

 wyuczone na pamięć 

wiadomości 

 uczeń ma trudności w 

sformułowaniu myśli 

własnymi słowami 

 potrzebna pomoc 

nauczyciela 

 wybiórcza znajo-

mość poznanych 

treści i pojęć 

 odpowiedź niesta-

ranna 

 częste pytania na-

prowadzające 

 słabe wiązanie faktów 

i wiadomości 

 chaos myślowy i 

słowny 

 odpowiedź bełkotli-

wa, niewyraźna, poje-

dyncze wyrazy 

 dużo pytań pomocni-

czych 

 brak odpowiedzi 

lub odpowiedzi 

świadczące o bra-

ku wiadomości 

rzeczowych 

6. Aktywność  uczeń wyróżnia się aktyw-

nością na lekcji  

 korzysta z materiałów zgro-

madzonych samodzielnie 

 uczeń zawsze przygoto-

wany do lekcji 

 często zgłasza się do od-

powiedzi 

 wypowiada się poprawnie 

 stara się być przygo-

towany do lekcji chęt-

nie w niej uczestniczy 

 mało aktywny na 

lekcjach  

 niechętny udział w 

lekcji 

 lekceważący sto-

sunek do przed-

miotu i wiary 

7. Inscenizacje, 

gazetka szkolna, 

praca na rzecz 

Kościoła i inne 

 wiele razy pomaga w róż-

nych pracach 

 pilnie i terminowo wykonuje 

powierzone zadania, dużo 

własnej inicjatywy 

 aktywnie uczestniczy w ży-

ciu małych grup formacyj-

nych (ministranci, oaza itp.) 

 reprezentuje szkołę (parafię) 

w konkursie przedmioto-

wym (olimpiadzie)  

 starannie wykonuje po-

wierzone przez katechetę 

zadania 

 przejawia postawę apo-

stolską 

 niezbyt chętnie wyko-

nuje zadania poza lek-

cjami, ale nie unika 

ich zupełnie  

 uczestniczy w reko-

lekcjach szkolnych 
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ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY 

I. 

Człowiek na 

drogach 

Boga 

Uczeń: 

1. Opanował mate-

riał przewidziany 

programem w 

stopniu bardzo 

dobrym. 

2. Aktywnie uczest-

niczy w lekcji i 

biegle posługuje 

się zdobytą wie-

dzą. 

3. Wykonał dodat-

kową pracę, np. 

prezentację mul-

timedialną o 

wspólnocie. 

 

 

Uczeń: 

1. Wyjaśnia, na czym po-

lega chrześcijański sens 

szczęścia. 

2. Definiuje wspólnotę i 

wyjaśnia, jaką wspólnotą 

jest Kościół. 

3. Zna perykopę o talen-

tach i umie dokonać jej 

interpretacji w kontek-

ście własnego życia. 

4. Wyjaśnia, czym się 

charakteryzuje uczeń Je-

zusa. 

Uczeń: 

1. Wie, na czym polega 

chrześcijański sens 

szczęścia. 

2. Wyjaśnia, dlaczego 

Kościół jest wspól-

notą. 

3. Zna perykopę o ta-

lentach i umie ją wy-

jaśnić. 

4. Wie, kim jest uczeń 

Jezusa. 

Uczeń: 

1. Wie, że Bóg pragnie 

naszego szczęścia. 

2. Wie, że Kościół jest 

wspólnotą. 

3. Wie, że każdy powinien 

poznawać rozwijać swo-

je talenty. 

4. Wie, co to znaczy być 

uczniem Jezusa. 

Uczeń: 

1. Wie, że Kościół jest 

wspólnotą. 

2. Wie, że należy i rozwijać 

swoje talenty. 

3. Wie, co to znaczy być 

uczniem Jezusa. 

Uczeń: 

1. Nie opanował minimum 

programowego na ocenę do-

puszczającą. 

2. Nie skorzystał z pomocy 

nauczyciela i kolegów w ce-

lu poprawienia oceny. 

II. Jezus 

Chrystus 

prowadzi do 

pełni życia 

Uczeń: 

1. Opanował mate-

riał przewidziany 

programem w 

stopniu bardzo 

dobrym 

2. Wykazuje się 

wiadomościami 

wykraczającymi 

poza program. 

3. Przygotował 

plakat na temat 

sakramentów. 

Uczeń: 

1.Potrafi wyjaśnić rolę i  

  istotę sakramentów św. 

2. Rozumie stwierdzenie,  

  że sakramenty prowadzą  

   do pełni życia. 

Uczeń: 

1.Rozumie potrzebę 

przyjęcia sakramentu 

bierzmowania. 

2. Zna formułę udzie-

lenia tego sakramentu. 

3. Wie, że Eucharystia 

jest centrum życia 

chrześcijańskiego. 

 

Uczeń: 

1.Potrafi wymienić siedem 

sakramentów św. 

2. Rozumie znaczenie 

ciszy po przyjęciu Ko-

munii Świętej. 

3. Zna warunki dobrej 

spowiedzi. 

Uczeń: 

1.Wymienia dary Ducha 

Świętego. 

2. Zna warunki dobrej spo-

wiedzi. 

Uczeń: 

1. Nie opanował minimum 

programowego na ocenę do-

puszczającą. 

 

III. 

Wędrówka ku 

dobru 

Uczeń: 

1. Opanował mate-

riał przewidziany 

programem w 

stopniu bardzo 

dobrym. 

Uczeń: 

1. Dokładnie definiuje 

prawo naturalne i prawo 

wieczne. 

2. Wyczerpująco wyjaśnia 

pojęcie grzechu i sumie-

Uczeń: 

1. Potrafi wyjaśnić 

pojęcia: sumienie, 

grzech, wartości, ła-

ska. 

2. Wie, kiedy człowiek 

Uczeń: 

1. Wie, co to jest grzech i 

jakie znaczenie mają Sa-

krament Pokuty i Sa-

krament Eucharystii. 

2. Wie, że świętość jest 

Uczeń: 

1. Rozumie pojęcie grzechu i 

wie, że Sakrament Pokuty 

i Eucharystii są pomocą 

Jezusa w prowadzeniu 

moralnego życia. 

Uczeń: 

1. Nie opanował minimum 

programowego na ocenę do-

puszczającą. 
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2. Wykonał dodat-

kową pracę, np. 

prezentację mul-

timedialną o 

świętości. 

3. Uzupełnia zdoby-

tą na lekcjach 

wiedzę przez ko-

rzystanie ze stron 

internetowych o 

tematyce religij-

nej. 

nia. 

3. Umie wyjaśnić, co de-

cyduje o moralności 

ludzkich czynów i dla-

czego ważna jest odpo-

wiednia hierarchia war-

tości. 

4. Definiuje łaskę uświęca-

jącą i łaskę uczynkową 

(zna i wyjaśnia perykopę 

o winnym krzewie). 

5. Zna związek między 

życiem sakramentalnym 

a moralnością w co-

dziennym życiu czło-

wieka. 

6. Definiuje beatyfikację i 

kanonizację; zna drogę 

świętości swojego pa-

trona. 

7. Wyjaśnia, dlaczego 

świętość jest powoła-

niem chrześcijanina. 

traci łaskę uświęca-

jącą i co należy zro-

bić, by ją odzyskać. 

3. Definiuje beatyfika-

cję i kanonizację. 

4. Wie, że świętość jest 

powołaniem każdego 

chrześcijanina. 

powołaniem każdego 

chrześcijanina. 

2. Wie, że świętość jest po-

wołaniem chrześcijanina. 

IV. 

Drogowska-

zy na drodze 

ku szczęściu 

Uczeń: 

1. Opanował mate-

riał przewidziany 

programem w 

stopniu bardzo 

dobrym. 

2. Uzupełnia zdoby-

tą na lekcjach 

wiedzę przez lek-

turę dodatkowych 

tekstów i ich pre-

zentację na forum 

klasy. 

Uczeń: 

1. Umie dokonać samo-

dzielnych wyborów mo-

ralnych według zasad 

Dekalogu. 

2. Definiuje i omawia cno-

ty Boskie; w sposób 

szczegółowy wyjaśnia 

sens I przykazania. 

3. Omawia wartość i zna-

czenie II przykazania; 

wyjaśnia formy kultu i 

oddawania czci Bogu; 

omawia symbole chrze-

ścijańskie. 

4. Omawia sens i znaczenie 

III przykazania – obo-

wiązki i zakazy. 

Uczeń: 

1. Tłumaczy, czym są 

zakazy, nakazy i 

drogowskazy na 

przykładzie Dekalo-

gu. 

2. Rozumie i wyjaśnia I 

przykazanie. 

3. Zna wartość II przy-

kazania; zna obo-

wiązki chrześcijanina 

wypływające z II 

przykazania; wymie-

nia grzechy przeciw 

II przykazaniu. 

4. Wyjaśnia sens III 

przykazania; wymie-

nia grzechy przeciw 

Uczeń: 

1. Odróżnia dobro od zła 

zgodnie z zasadami De-

kalogu. 

2. Wie, jakie nakazy i za-

kazy płyną z I przykaza-

nia. 

3. Zna obowiązki chrześci-

janina wypływające z II 

przykazania; wymienia 

grzechy przeciw II przy-

kazaniu 

4. Wie, że Eucharystia jest 

centrum niedzieli chrze-

ścijanina; wymienia 

grzechy przeciw III 

przykazaniu 

5. Zna sens IV przykazania 

Uczeń: 

1. Zna treść Dekalogu. 

2. Rozumie sens zakazów, 

nakazów i drogowskazów  

3. Potrafi ogólnie omówić 

sens każdego przykazania 

i wymienić grzechy prze-

ciwko przykazaniom. 

Uczeń: 

1. Nie spełnia wymagań na 

ocenę dopuszczającą. 
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5. Wyjaśnia Boży plan 

względem rodziny; 

omawia obowiązki wo-

bec rodziców, opieku-

nów i ojczyzny (oraz ro-

dziców wobec dzieci). 

6. Przedstawia stanowisko 

Kościoła na temat obro-

ny życia i troski o zdro-

wie; omawia zachowa-

nia sprzeczne z V przy-

kazaniem. 

7. Omawia i wyjaśnia 

chrześcijańską koncep-

cję ciała, etapy dojrze-

wania do miłości, cnotę 

czystości, grzechy prze-

ciw czystości 

8. Przedstawia ideę ewan-

gelicznego ubóstwa; 

niebezpieczeństwa kon-

sumpcjonizmu i wyzy-

sku; ukazuje miłosier-

dzie i solidarność jako 

podstawy kontaktów 

międzyludzkich. 

9. Przedstawia naukę Ko-

ścioła na temat prawdy; 

ukazuje niebezpieczeń-

stwa wypływające z ma-

nipulacji. 

10. Omawia nakazy i zakazy 

dotyczące IX i X przy-

kazania. 

III przykazaniu. 

5. Przedstawia nakazy 

płynące z IV przyka-

zania. 

6. Wie, dlaczego życie 

ludzkie jest święte; 

wymienia i wyjaśnia 

grzechy przeciw V 

przykazaniu. 

7. Wyjaśnia różnicę: 

przyjaźń a zakocha-

nie; definiuje cnotę 

czystości; omawia 

grzechy przeciw czy-

stości. 

8. Zna zagrożenia 

związane z bogac-

twem, konsumpcjo-

nizmem i wyzy-

skiem; wie, na czym 

polega ewangeliczne 

ubóstwo; zna grze-

chy przeciw VII 

przykazaniu. 

9. Omawia grzechy 

przeciw prawdzie; 

wie, na czym polega 

manipulacja. 

10. Zna nakazy i zakazy 

dotyczące IX i X 

przykazania. 

6. Zna nakazy i zakazy 

wynikające z V przyka-

zania 

7. Rozróżnia moralne i 

niemoralne zachowania 

w dziedzinie płciowości 

i seksualności; wie, na 

czym polega wartość 

przyjaźni i miłości 

8. Odróżnia swoją wła-

sność od własności cu-

dzej i wspólnej; wymie-

nia grzechy przeciw VII 

przykazaniu 

9. Wymienia grzechy prze-

ciw prawdzie 

10. Rozumie nakazy i 

zakazy dotyczące IX i X 

przykazania 

 

V 

Droga z Jezu-

sem Chrystu-

sem 

Uczeń: 

1. Opanował mate-

riał przewidziany 

programem w 

stopniu bardzo 

dobrym. 

2. Biegle posługuje 

Uczeń: 

1. Zna i wyjaśnia układ i 

znaczenie roku litur-

gicznego. 

2. Wyjaśnia treści związa-

ne z Wcieleniem. 

3. Wyjaśnia treści związa-

Uczeń: 

1. Wie, czym jest po-

wołanie. 

2. Rozumie rolę krzyża 

w życiu chrześcijani-

na. 

3. Zna części i tajemni-

Uczeń: 

1. Rozumie, czym jest 

krzyż dla chrześcijanina. 

2. Potrafi wymienić części 

i tajemnice różańca. 

3. Wie, co to jest rok litur-

giczny i z pomocą 

Uczeń: 

1. Rozumie, że krzyż jest 

symbolem Zbawienia. 

2. Z pomocą potrafi wymie-

nić części i tajemnice ró-

żańca. 

3. Zna najważniejsze wyda-

Uczeń: 

1. Nie spełnia wymagań na 

ocenę dopuszczającą. 
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się zdobytą wie-

dzą. 

3. Wykonał dodat-

kową pracę, np. 

album na temat 

Triduum Pas-

chalnego. 

 

ne z ekumenizmem. 

4. Omawia istotę i znacze-

nie nawrócenia w kon-

tekście Wielkiego Postu 

i przypowieści o Miło-

siernym Ojcu 

5. Wyjaśnia, czym jest 

Odkupienie; przedstawia 

tematy Triduum Pas-

chalnego. 

6. Wyjaśnia znaczenie 

Eucharystii; omawia 

Modlitwę Eucharystycz-

ną. 

ce różańca. 

4. Zna układ roku litur-

gicznego. 

5. Potrafi omówić naj-

ważniejsze wydarze-

nia związane z Bo-

żym Narodzeniem. 

6. Wie, czym jest eku-

menizm. 

7. Wyjaśnia, czym jest 

nawrócenie w kon-

tekście przypowieści 

o Miłosiernym Ojcu 

8. Wie, czym jest Od-

kupienie. Zna główne 

tematy Triduum Pas-

chalnego. 

9. Rozumie znaczenie 

Eucharystii. 

przedstawia układ. 

4. Zna najważniejsze wy-

darzenia związane z Bo-

żym Narodzeniem. 

5. Zna przypowieść o Mi-

łosiernym Ojcu. 

6. Wyjaśnia potrzebę mo-

dlitwy o jedność chrze-

ścijan. 

7. Wie, czym jest Odku-

pienie. 

8. Rozumie, że Eucharystia 

jest spotkaniem z kocha-

jącym Bogiem. 

rzenia związane z Bożym 

Narodzeniem. 

4. Wie, czym jest Odkupie-

nie i nawrócenie. 

5. Rozumie znaczenie Eu-

charystii. 

 

 

 

 


