
Przedmiotowe Zasady Oceniania z religii w Szkole Podstawowej w Buku 

Kryteria oceniania z religii kl. VIII 

 

 

I. MODLITWY 

Odtwarza z pamięci formuły modlitewne: 

1. Poznane w kl. I-V zawarte w książeczce do nabożeństwa; 

2. Modlitwa do świętego Michała Archanioła 

3. Chwała na wysokości 

4. Znajomość litanii 

5. Droga Krzyżowa 

6. Sprawne posługiwanie się Pismem Świętym 

 

Na ocenę celującą  

uczeń: 

1. Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym. 

2. Biegle posługuje się zdobytą wiedzą. 

3. Uzupełnia zdobytą na lekcjach wiedzę przez lekturę literatury religijnej. 

4. Angażuje się w konkursy religijne 

5. Wykonuje  prace w formie prezentacji, referatów, albumów i prezentuje przed klasą 

 

Na ocenę bardzo dobrą  

uczeń: 

1. Posiada uzupełniony zeszyt. 

2. Potrafi scharakteryzować patrona roku. 

3. Zna poszczególne okresy roku liturgicznego. 

4. Umie wyjaśnić, co decyduje o moralności ludzkich czynów i dlaczego ważna jest odpowiednia 

hierarchia wartości. 

5. Zna związek między życiem sakramentalnym a moralnością w codziennym życiu człowieka. 

6. Zna Dekalog; potrafi wyjaśnić treść i sens każdego przykazania. 

7. Potrafi wymienić 8 Błogosławieństw oraz je dokładnie wyjaśnić. 

8. Zna Modlitwę Pańską; wskazuje sens i warunki modlitwy; tłumaczy bogactwo Modlitwy Pańskiej.  

9. Wyjaśnia, czym jest Sakrament Bierzmowania, jakie łaski niesie z sobą i jakie ma skutki 

10. Zna części i tajemnice różańca. 

11. Rozumie istotę powołania. 

12. Wyjaśnia rolę krzyża w życiu każdego chrześcijanina. 

 



Na ocenę dobrą  

uczeń: 

1. Posiada uzupełniony zeszyt. 

2. Potrafi scharakteryzować patrona roku. 

3. Zna główne okresy roku liturgicznego. 

4. Zna Dekalog i potrafi wyjaśnić sens każdego przykazania. 

5. Potrafi wyjaśnić, co oznacza być uczniem Jezusa. 

6. Wyjaśnia, co oznacza, że Kościół jest wspólnotą. 

7. Potrafi wyjaśnić pojęcia: sumienie, grzech, wartości, łaska. 

8. Wie, kiedy człowiek traci łaskę uświęcającą i co należy zrobić, by ją odzyskać. 

9. Potrafi wymienić 8 Błogosławieństw. 

10. Zna Modlitwę Pańską; wskazuje sens i warunki modlitwy; dostrzega bogactwo Modlitwy Pańskiej.  

11. Wie, czym jest bierzmowanie i jakie łaski niesie z sobą. 

 

Na ocenę dostateczną 

uczeń: 

1. Posiada uzupełniony zeszyt. 

2. Zna patrona roku. 

3. Zna Dekalog i podstawowe informacje na temat Dekalogu. 

4. Wie, dlaczego Kościół jest wspólnotą. 

5. Wie, co to jest Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post (Triduum Paschalne), Wielkanoc. 

6. Wie, co to jest grzech i jakie znaczenie ma Sakrament Pokuty. 

8. Rozumie, czym jest Eucharystia. 

9. Rozumie, dlaczego Osiem Błogosławieństw jest drogą prowadzącą do szczęścia. 

10. Zna Modlitwę Pańską 

11. Rozumie istotę Sakramentu Bierzmowania. 

 

Na ocenę dopuszczającą  

uczeń: 

1. Posiada uzupełniony zeszyt. 

2. Zna Dekalog i Modlitwę Pańską. 

3. Wie, co to jest Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post, Wielkanoc. 

4. Wie, co to jest wspólnota i wie, że Kościół jest wspólnotą. 

5. Wie, co to znaczy być uczniem Jezusa. 

6. Rozumie pojęcie grzechu i wie, że Sakrament Pokuty i Eucharystii są pomocą Jezusa w prowadzeniu 

moralnego życia. 

7. Rozumie, czym jest błogosławieństwo. 

8. Wie, co to jest Sakrament Bierzmowania. 

 

 

 

 



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. 


