
Przedmiotowe Zasady Oceniania z religii w Szkole Podstawowej w Buku 

Szczegółowe wymagania z religii w klasie II  

 

Celująca 

Uczeń: 

 spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą 

 Wykonuje zaproszenie do udziału w niedzielnej Mszy świętej 

 Przepisuje i ilustruje wybrany fragment z Pisma Świętego 

 odnajduje i przepisuje informacje o wylosowanym świętym 

 Opowiada, co daje ludziom narodzenie Jezusa 

 Pisze, w jaki sposób Jezus ukazuje ludziom swojego Ojca 

 Opowiada mękę Pana Jezusa w schemacie Drogi Krzyżowej 

 Wyjaśnia, na czym polegają modlitwa, post i jałmużna wielkopostna 

 

 

Bardzo dobra 

Uczeń:  

 spełnia wymagania na ocenę dobrą 

 prowadzi starannie zeszyt bez żadnych braków 

 wymienia, co jest potrzebne do prawidłowego słuchania 

 tłumaczy, dlaczego skupienie jest ważne w słuchaniu 

 wyjaśnia, dlaczego ważna jest postawa szacunku podczas czytania i słuchania słowa Bożego 

 opowiada o postaciach biblijnych, które są wzorem w słuchaniu Boga i odpowiadaniu Mu: o Maryi, 

Józefie, Zacheuszu, Samuelu, Mojżeszu, Adamie i Ewie, Abrahamie, Janie Chrzcicielu 

 zna rodzaje modlitwy 

 wie, że przez kapłana Jezus przebacza grzechy 

 wie, co to jest Hostia 

 wie, że Ewangelie opowiadają o życiu Jezusa 

 opowiada o niektórych cudach i nauczaniu Jezusa 

 wie, że Bóg przemawia do człowieka na różne sposoby: przez świat, który stworzył, przez różne 

wydarzenia, przez innych ludzi i przez swoje słowa. 

 Potrafi wyjaśnić, jak chrześcijanin świętuje niedzielę  

 zna główne prawdy wiary 

 podaje przykłady, że służba Bogu i bliźnim polega na miłości 

 wie, w jaki sposób przygotować się do świąt Narodzenia Pańskiego. 

 potrafi powiedzieć swoimi słowami, co nam daje spożywanie pokarmu Jezusa.  

 potrafi wyjaśnić na czym polegają warunki dobrej spowiedzi świętej  

 wie, jak przebiega sakrament pojednania 

 potrafi wyjaśnić słowo „zmartwychwstać” 

 potrafi wyjaśnić, o co chodzi w wydarzeniu Zesłania Ducha Świętego  

 wie ogólnie, co dzieje się po kolei na Mszy świętej. 

 wie za co dziękujemy Bogu w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 

 

Dobra 

Uczeń: 

 prowadzi zeszyt bez żadnych braków 

 spełnia wymagania na ocenę dostateczną 

 zna Akt żalu 

 Zna Akt miłości 

 potrafi powiedzieć, w jakich sytuacjach możemy usłyszeć Boga 

 potrafi wymienić postacie biblijne, które są wzorem w słuchaniu Boga i opowiadaniu Mu 

 rozumie, dlaczego Słowo Boże jest ziarnem 

 wie, że chleb i wino staje się podczas Mszy świętej Ciałem i Krwią Jezusa 



 wie, dlatego nazywamy się „chrześcijanami” 

 wyjaśnia, czym jest adwent 

 wie, czym charakteryzowało się życie świętej Rodziny 

 wie, że nas także Bóg karmi prawdziwym pokarmem: słowem Bożym i Komunią świętą  

 potrafi powiedzieć w jaki sposób możemy wrócić do Boga 

 umie z pamięci wymienić pięć warunków dobrej spowiedzi 

 umie wyjaśnić warunki dobrej spowiedzi świętej 

 wie, co to jest przeistoczenia 

 wie, że uwielbiamy w procesji Bożego Ciała – Jezusa 

 wie, co znaczy być przyjacielem Jezusa 

 

Dostateczna 

Uczeń: 

 prowadzi zeszyt z małymi brakami w notatkach 

 spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą 

 potrafi wymienić, w jaki sposób otrzymujemy wiadomości od ludzi 

 wie, że Pismo Święte jest słowem Boga do ludzi 

 wie, że Jezus jest obecny w otaczających nas ludziach: naszych bliskich, naszych kolegach, w nas 

samych.  

 wie, że Msza Święta jest ucztą, na którą zaprasza nas Jezus. 

 wie, do czego służy tabernakulum i monstrancja 

 potrafi pozdrowić Najświętszy Sakrament.  

 potrafi poprosić innych o przebaczenie i potrafi sam przebaczyć 

 wie, kim są prorocy i jakie mają Jezus jest darem miłości Boga.  

 wie, że życie jest wielkim darem, Bóg jest jego Dawcą 

 zna Akt wiary 

 wie, po co są przykazania  

 wie, jakie są skutki nie zachowywania przykazań  

 recytuje z pamięci 10 przykazań Bożych 

 potrafi wyjaśnić co znaczą słowa: „adwent” i „nawrócić się” 

 zna wydarzenie Zwiastowania 

 potrafi opowiedzieć o tradycji świątecznej  

 śpiewa  kolędę ”Dzisiaj w Betlejem” 

 opowiada przypowieść o dobrym Ojcu i synu marnotrawnym 

 zna Akt ufności 

 wie, na czym polega spowiedź szczera i nieszczera 

 wyjaśnia, dlaczego adorujemy krzyż 

 

Dopuszczająca 

Uczeń: 

 prowadzi z zeszyt z dużymi brakami w notatkach 

 Potrafi wymienić warunki potrzebne do usłyszenia drugiej osoby i Boga 

 potrafi ukazać różnicę między Pismem Świętym a innymi książkami 

 wie, że Jezus może nas ze zła uleczyć w sakramencie pokuty  

 wie, że świat jest stworzony przez Boga, który nas kocha 

 wie, że Imię Boże należy szanować 

 wie, czym różni się niedziela od innych dni  

 wie, że trzeba mówić prawdę 

 wie, że Jezus jest Barankiem Bożym, obecnym w Eucharystii.  

 wie, czy jest żal za grzechy 

 wie, czym jest sakrament pokuty 

 wie, że trzeba naprawić szkody 



 wie, co dokonuje się podczas Mszy Świętej 

 wie, że spotyka się ze zmartwychwstałym Jezusem podczas Eucharystii 

 wie, czym jest post eucharystyczny 

 wie, co robi ksiądz 

 wie, co to jest procesja 

 recytuje siedem sakramentów świętych 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, którego wyniki nie osiągają poziomu wymagań koniecznych, w 

związku z tym nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności. Brak wiedzy i umiejętności 

nie rokuje osiągnięcia nawet minimalnego postępu. 


