
KLASA IV 
 

OCENA CELUJĄCA (6) 
UCZEŃ: 
 
- jest aktywny na zajęciach, zawsze przygotowany 

- wzorowo prowadzi zeszyt 

- zawsze odrabia zadania domowe 

- potrafi scharakteryzować poszczególne okresy roku liturgicznego 

- samodzielnie potrafi prosić Jezusa o pomoc w nauce 

- wyjaśnia czym jest sumienie 

- wymienia pięć wielkich religii świata 

- wyjaśnia treść dialogów Liturgii i towarzyszące im gesty 

- potrafi napisać podziękowanie dla rodziców za przekazane Ŝycie 

- potrafi zanalizować motywy działania człowieka 

- wyjaśnia znaczenie przymierza między Bogiem a Noem 

- porównuje dwa wydarzenia WieŜa Babel i Zesłanie Ducha Św. 

- uzasadnia ze Bóg z największego zła wyprowadza dobro 

- przeanalizuje sens wydarzeń z Ŝycia MojŜesza 

- uzasadnia Ŝe Msza Św. jest najpełniejszym wyrazem wszystkich naszych modlitw 

 
OCENA BARDZO DOBRA (5) 

UCZEŃ: 
 
- okazuje szacunek Panu Bogu i ludziom 

- wie na czym polega wspólnota z Panem Bogiem 

- bierze udział w konkursach na terenie szkoły 

- systematycznie prowadzi zeszyt 

- odrabia zadania domowe 

- sformułuje zasady pracy na lekcjach religii 

- napisze list do siebie w imieniu Pana Boga 



- wyjaśnia znaczenie imienia Jezus 

- wymienia języki w jakich została spisana Biblia 

- potrafi przedstawić sytuację pierwszego grzechu 

- omawia i pokazuje na mapie trasę wędrówki Abrama 

- porównuje niewolę Izraelitów z naszą niewolą grzechu 

- wyjaśnia motywy wybrania MojŜesza 

- wyjaśnia historię złotego cielca 

- powie kilka zdań na temat Eliasza Izajasza Jeremiasz 

 
OCENA DOBRA (4) 

UCZEŃ: 
 
- posiada zeszyt ze wszystkimi notatkami 

- odrabia zadania domowe 

- zna strukturę podręcznika 

- zna rozumie i wyjaśnia warunki dobrej spowiedzi 

- potrafi wskazać biblijne teksty o tęsknocie ludzi za Bogiem 

- wymienia mieszkańców StaroŜytnego Wschodu 

- zna opis stworzenia i potrafi go zinterpretować 

- wyjaśnia symbolikę węŜa i drzewa 

- wyjaśnia pojęcia: wina, grzech 

- zna entymologię słowa patriarcha 

- objaśnia znaczenie imienia MojŜesz 

- potrafi scharakteryzować Ziemię Kanaan 

 
OCENA DOSTATECZNA (3) 

UCZEŃ: 
 
- prowadzi zeszyt i stara się odrabiać zadania domowe 

- wie, Ŝe na kartach pisma św. będzie szukał Boga 

- wie, Ŝe Pan Jezus jest zawsze ze swoimi uczniami 



- podaje jako przykład nazwę innej religii 

- określa czas powstania Biblii 

- wymienia siedem Grzechów Głównych 

- wymienia trzech Biblijnych patriarchów 

- uzasadnia potrzebę przebaczania 

- formułuje własną modlitwę do Boga 

 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA (2) 

UCZEŃ: 
 
- posiada zeszyt nie prowadzony systematycznie 

- rzadko aktywny i przygotowany do zajęć 

- niechętnie pomaga innym 

- niewłaściwie zachowuje się na zajęciach 

- zna treść przykazania miłości 

- wie dlaczego Bóg go wybrał 

- wie kim był Noe 

- wymieni 10 Przykazań BoŜych 

- wyjaśnia czym jest modlitwa 

 

OCENA NIEDOSTATECZNA (1) 
UCZEŃ: 
 
- nie prowadzi zeszytu 

- nie odrabia zadań domowych 

- ma lekcewaŜący stosunek do przedmiotu 

- odmawia wszelkiej współpracy 

 

 

 

 



KLASA V 
 

OCENA CELUJĄCA (6) 
UCZEŃ: 
 
- jest aktywny na zajęciach, zawsze przygotowany 

- wzorowo prowadzi zeszyt 

- zawsze odrabia zadania domowe 

- potrafi scharakteryzować poszczególne okresy roku liturgicznego 

- posiada wiedzę i umiejętności wybiegające poza program 

- umie posługiwać się Pismem Świętym, zna i odczytuje skróty biblijne 

- uczestniczy w konkursach i osiąga sukcesy na terenie szkoły i poza nią 

- uczestniczy w Jasełkach i Misteriach 

- potrafi wyjaśnić sens Wielkiego Postu 

- potrafi dokonać charakterystyki Królestwa BoŜego 

- rozumie sens i cierpienie Jezusa Chrystusa 

- rozumie sens Wielkiego Tygodnia 

- zna najwaŜniejsze uroczystości Pańskie, Maryjne i ku czci Św. 

 
OCENA BARDZO DOBRA (5) 

 
UCZEŃ: 
 
- okazuje szacunek Panu Bogu i ludziom 

- wie na czym polega wspólnota z Panem Bogiem 

- rozumie czym jest grzech pierworodny 

- pamięta prawo królestwa BoŜego 

- wie czym jest modlitwa i sposoby jej odmawiania 

- bierze udział w konkursach na terenie szkoły 

- jest świadkiem wiary w rodzinie, w szkole, w swoim środowisku 

- jest aktywny na zajęciach 



- systematycznie prowadzi zeszyt 

- odrabia zadania domowe 

- rozumie znaczenie Wielkiego Postu 

- uczestniczy w Jasełkach i Misteriach 

- potrafi wymienić tradycje narodowe związane ze świętami: BoŜe Narodzenie, 

Wielkanoc 

- posiada biegłą znajomość „Małego Katechizmu” 

 
 

OCENA DOBRA (4) 
UCZEŃ: 
 
- posiada zeszyt ze wszystkimi notatkami 

- odrabia zadania domowe 

- zna strukturę podręcznika 

- zna rozumie i wyjaśnia warunki dobrej spowiedzi 

- potrafi wskazać biblijne teksty o tęsknocie ludzi za Bogiem 

- potrafi opisać drogę krzyŜową 

- potrafi wyrazić wdzięczność za dar sakramentu pokuty 

- poprawnie odpowiada na zadane przez nauczyciela pytania 

- rozumie czym jest królestwo BoŜe 

- okazuje Ŝyczliwość wobec koleŜanek i kolegów 

- pamięta skróty tytułów wybranych ksiąg Pisma Św. 

- uzyskuje stałe, dobre postępy podczas prowadzonych zajęć 

 
OCENA DOSTATECZNA (3) 

 
UCZEŃ: 
- prowadzi zeszyt i stara się odrabiać zadania domowe 

- wie, Ŝe na kartach pisma św. będzie szukał Boga 

- wie, Ŝe Pan Jezus jest zawsze ze swoimi uczniami 

- podaje jako przykład nazwę innej religii 



- określa czas powstania Biblii 

- wymienia siedem Grzechów Głównych 

- wymienia trzech Biblijnych patriarchów 

- uzasadnia potrzebę przebaczania 

- formułuje własną modlitwę do Boga 

 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA (2) 

 
UCZEŃ: 
 
- posiada zeszyt nie prowadzony systematycznie 

- rzadko aktywny i przygotowany do zajęć 

- niechętnie pomaga innym 

- niewłaściwie zachowuje się na zajęciach 

- zna treść przykazania miłości 

- wie dlaczego Bóg go wybrał 

- wie kim był Noe 

- wymieni 10 Przykazań BoŜych 

- wyjaśnia czym jest modlitwa 

 
OCENA NIEDOSTATECZNA (1) 

 
UCZEŃ: 
 
- nie prowadzi zeszytu 

- nie odrabia zadań domowych 

- ma lekcewaŜący stosunek do przedmiotu 

- odmawia wszelkiej współpracy 

 

 

 

 

 



KLASA VI 
 

OCENA CELUJĄCA (6) 
 
UCZEŃ: 
 
- jest aktywny na zajęciach, zawsze przygotowany 

- wzorowo prowadzi zeszyt 

- zawsze odrabia zadania domowe 

- potrafi scharakteryzować poszczególne okresy roku liturgicznego 

- posiada wiedzę i umiejętności wybiegające poza program 

- umie posługiwać się Pismem Świętym, zna i odczytuje skróty biblijne 

- uczestniczy w konkursach i osiąga sukcesy na terenie szkoły i poza nią 

- uczestniczy w Jasełkach i Misteriach 

- wymienia pięć wielkich religii świata 

- potrafi napisać podziękowanie dla rodziców za przekazane Ŝycie 

- wyjaśnia znaczenie przymierza między Bogiem a Noem 

- uzasadnia, Ŝe Bóg z największego zła wyprowadza dobro 

- wie, jak oblicza się datę Świąt Wielkanocnych 

- uzasadnia, Ŝe msza św. jest najpełniejszym wyrazem wszystkich naszych modlitw 

 

CENA BARDZO DOBRA (5) 
UCZEŃ: 
 
- okazuje szacunek Panu Bogu i ludziom 

- wie na czym polega wspólnota z Panem Bogiem 

- rozumie czym jest grzech pierworodny 

- pamięta prawo królestwa BoŜego 

- wie czym jest modlitwa i sposoby jej odmawiania 

- bierze udział w konkursach na terenie szkoły 



- jest świadkiem wiary w rodzinie, w szkole, w swoim środowisku 

- jest aktywny na zajęciach 

- systematycznie prowadzi zeszyt 

- odrabia zadania domowe 

- rozumie znaczenie Wielkiego Postu 

- uczestniczy w Jasełkach i Misteriach 

- potrafi wymienić tradycje narodowe związane ze świętami: BoŜe Narodzenie, 

Wielkanoc 

- posiada biegłą znajomość „Małego Katechizmu” 

- napisze list do siebie w imieniu Pana Boga 

- wyjaśnia znaczenie imienia Jezus 

- omawia i pokazuje na mapie trasę wędrówki Abrama 

- powie kilka zdań na temat: Eliasza, Izajasza, Jeremiasza 

 
OCENA DOBRA (4) 

UCZEŃ: 
 
- posiada zeszyt ze wszystkimi notatkami 

- odrabia zadania domowe 

- zna strukturę podręcznika 

- zna rozumie i wyjaśnia warunki dobrej spowiedzi 

- potrafi wskazać biblijne teksty o tęsknocie ludzi za Bogiem 

- potrafi opisać drogę krzyŜową 

- potrafi wyrazić wdzięczność za dar sakramentu pokuty 

- poprawnie odpowiada na zadane przez nauczyciela pytania 

- rozumie czym jest królestwo BoŜe 

- okazuje Ŝyczliwość wobec koleŜanek i kolegów 

- pamięta skróty tytułów wybranych ksiąg Pisma Św. 

- uzyskuje stałe, dobre postępy podczas prowadzonych zajęć 

 



OCENA DOSTATECZNA (3) 
 
UCZEŃ: 
- prowadzi zeszyt i stara się odrabiać zadania domowe 

- wie, Ŝe na kartach pisma św. będzie szukał Boga 

- wie, Ŝe Pan Jezus jest zawsze ze swoimi uczniami 

- podaje jako przykład nazwę innej religii 

- określa czas powstania Biblii 

- wymienia siedem Grzechów Głównych 

- wymienia trzech Biblijnych patriarchów 

- uzasadnia potrzebę przebaczania 

- formułuje własną modlitwę do Boga 

 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA (2) 

 
UCZEŃ: 
- posiada zeszyt nie prowadzony systematycznie 

- rzadko aktywny i przygotowany do zajęć 

- niechętnie pomaga innym 

- niewłaściwie zachowuje się na zajęciach 

- zna treść przykazania miłości 

- wie dlaczego Bóg go wybrał 

- wie kim był Noe 

- wymieni 10 Przykazań BoŜych 

- wyjaśnia czym jest modlitwa 

 
OCENA NIEDOSTATECZNA (1) 

UCZEŃ: 
- nie prowadzi zeszytu 

- nie odrabia zadań domowych 

- ma lekcewaŜący stosunek do przedmiotu 

- odmawia wszelkiej współpracy 



 
 

OCENIE PODLEGAJĄ: 
- sprawdziany z wybranych działów programowych 

- odpowiedzi ustne i kartkówki z trzech ostatnich lekcji 

- praca na lekcji 

- zadania dla chętnych 

- zadania domowe 

 
Uczeń ma prawo do jednorazowej próby poprawienia oceny z pracy pisemnej do 7 
dni od daty wystawienia oceny. Uzyskaną na warunkach określonych przez 
nauczyciela ocenę wpisuje się obok oceny poprzedniej. 
 
Sprawdzian obejmujący szerszy zakres materiału nauczania winien być 
zapowiedziany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 
 
Uczeń, który zgłosił nieprzygotowanie, nie jest pytany, ale ma obowiązek 
uczestniczyć w bieŜącej lekcji. 
 
Uczeń, który powraca do szkoły po dłuŜszej nieobecności ustala  
z nauczycielem termin uzupełnienia braków – nie dłuŜszy niŜ dwa tygodnie. 
 
Uczeń moŜe głosić nieprzygotowanie do lekcji w ciągu semestru po jednym razie 
pod warunkiem, Ŝe na daną lekcje nie był zapowiedziany sprawdzian. 
 


