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Przedmiotowy system oceniania z religii  
dla klasy piątej szkoły podstawowej 

Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu nauczania 

religii w klasach V–VIII szkoły podstawowej – katecheza mistagogiczna wprowadzająca w historię 

zbawienia Bóg jest wśród nas, zatwierdzonego przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji 

Episkopatu Polski.... 

Przedmiotowy System Oceniania z religii jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  

i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 373). 

 

Na ocenę celującą uczeń: 
– Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym. 

– Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania przedmiotem. 

– Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach religijnych i zajmuje wysokie miejsca lub 

wyróżnienia. 

– Biegle posługuje się zdobytą wiedzą, posiada wiedzę wykraczającą poza program 

nauczania klasy czwartej. 

– Jest wzorem i przykładem dla innych uczniów. 

– Posiada uzupełniony zeszyt i podręcznik do nauki religii. 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń: 
– Zna modlitwy i mały katechizm: Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Dekalog, Sakramenty, 

Modlitwa przed nauką, Przykazania kościelne, Uczynki miłosierne co do ciała, Uczynki 

miłosierne co do duszy, Cztery cnoty główne, Duszo Chrystusowa, Grzechy cudze, 

Grzechy przeciw Duchowi Świętemu, Grzechy wołające o pomstę do nieba, Siedem 

grzechów głównych, Anioł Pański, Koronka do Bożego Miłosierdzia. 

– Omawia różnicę między prawdziwym szczęściem a przyjemnością. 

– Przedstawia, na czym polega uczestnictwo w życiu różnych wspólnot Kościoła, narodu, 

rodziny, grupy szkolnej i koleżeńskiej. 

– Wyjaśnia, na przykładzie życia św. s. Faustyny i wybranych świadków wiary, na czym 

polega zaufanie zawierzenie Bogu. 

– Wyjaśnia, na czym polega kultura bycia w rodzinie, szkole, parafii, grupie rówieśniczej 

i na portalach społecznościowych. 

– Wyjaśnia pojęcie wiary w Boga i wskazuje relacje między wiarą a wiedzą oraz pojęcia: 

ateizm, deizm, niewiara, agnostycyzm. 

– Wymienia źródła wiedzy na temat istnienia Boga. 

– Wyjaśnia, że Bóg objawia się w słowie – w Piśmie Świętym 

– Rozróżnia i wymienia księgi Starego i Nowego Testamentu oraz proces formowania się 

ksiąg biblijnych. 

– Wymienia sposoby Bożego Objawienia (w stworzeniu, w słowie Bożym i w Jezusie 

Chrystusie). 

– Zestawia wydarzenia biblijne ze zwyczajami religijnymi. 

– Wymienia i wyjaśnia najważniejsze przymioty Boga. 

– Opisuje przejawy miłości Boga do człowieka w historii zbawienia (od stworzenia) i w 

teraźniejszości. 

– Przedstawia i interpretuje biblijne obrazy: grzech pierwszych ludzi, dzieje Abla i Kaina 

oraz Noego, budowa wieży Babel. 

– Wyjaśnia skutki dobra i zła (grzechu). 

– Przedstawia podstawowe wydarzenia historii zbawienia w Starym Testamencie w 

porządku chronologicznym. 

– Wyjaśnia pojęcia: anioł, błogosławieństwo, grzech pierworodny, ewangelia i 

Protoewangelia, wolna wola, grzech pierworodny, Opatrzność Boża, przymierze, 

patriarcha, prorok, anioł, psalm, Dekalog, grzech, ofiara, przymierze. 



 

– Omawia, czym jest modlitwa i uzasadnia znaczenie modlitwy w codziennym życiu 

chrześcijanina. 

– Formułuje modlitwy dziękczynienia, uwielbienia Boga Stwórcy, w oparciu o teksty 

biblijne i własnymi słowami. 

– Uzasadnia religijny wymiar uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, Narodzenia 

Pańskiego, Zesłania Ducha Świętego oraz okresów Adwentu i Wielkiego Postu. 

– Wskazuje na skutki wynikające z Wcielenia i Odkupienia dla życia chrześcijanina i 

każdego człowieka. 

– Charakteryzuje specyfikę i przesłanie poszczególnych Ewangelii. 

– Wyjaśnia pojęcie: prorok i podaje zapowiedzi prorockie odnoszące się do Mesjasza. 

– Podaje przykłady, w jaki sposób ze zła i cierpienia Bóg może wyprowadzić dobro. 

– Przedstawia podstawowe fakty z życia, działalności i nauczania Jezusa Chrystusa w 

porządku chronologicznym. 

– Wyjaśnia, na czym polega Dobra Nowina o Królestwie Bożym. 

– Uzasadnia różnicę między Chrystusem a innymi osobami mającymi wpływ na dzieje 

ludzkości. 

– Wyjaśnia pojęcia: Mesjasz, chrześcijanin oraz czym jest namaszczenie w Starym 

Testamencie. 

– Przedstawia wartość godności chrześcijanina wynikającą z chrztu świętego (udział w 

misji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej). 

– Przedstawia, na czym polega odmawianie różańca, wymienia jego części i tajemnice 

i uzasadnia, że modlitwa różańcowa jest rozważaniem wydarzeń z życia Jezusa i Maryi 

oraz uzasadnia związek modlitwy różańcowej z życiem chrześcijanina. 

– Omawia wybrane przypowieści o Królestwie Bożym (o siewcy, o pannach roztropnych 

i nierozsądnych, o skarbie i perle, o ziarnku gorczycy). 

– Wyjaśnia pojęcie miłosierdzia Bożego, wiążąc je ze sprawiedliwością, powołując się na 

przypowieści (o miłosiernym ojcu, o robotnikach najętych do pracy w różnych porach 

dnia, o miłosiernym Samarytaninie). 

– Przedstawia nauczanie Jezusa zawarte w Kazaniu na Górze. 

– Opowiada o wybranych cudach: uzdrowieniach, uciszeniu burzy i rozmnożeniu chleba 

jako znakach mesjańskich nadejścia Królestwa Bożego i wyrazie miłości Jezusa do 

człowieka. 

– Podaje przykłady właściwego zachowania chrześcijanina wobec zła i nieszczęść oraz 

wymienia sposoby przeciwdziałania złu i cierpieniu. 

– Na podstawie Mt 26,36 – 27,66; J 18,1 – 19,42 opisuje mękę i śmierć Jezusa Chrystusa. 

– Wyjaśnia zbawczy sens męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. 

– Przytacza ewangeliczne relacje o pustym grobie i chrystofaniach oraz wymienia 

argumenty za prawdziwością zmartwychwstania Jezusa. 

– Uzasadnia religijny wymiar uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. 

– Wyjaśnia prawdę o zmartwychwstaniu umarłych. 

– Przedstawia oraz zestawia wydarzenia i teksty biblijne z podstawowymi prawdami wiary 

Kościoła dotyczącymi wniebowstąpienia Pana Jezusa. 

– Omawia biblijne obrazy końca świata oraz Sądu Ostatecznego i przedstawia ich 

interpretację w świetle wiary. 

– Charakteryzuje postawę gotowości na przyjście Chrystusa. 

– Analizuje i interpretuje teksty dotyczące modlitwy Jezusa. 

– Charakteryzuje istotę kultu Serca Pana Jezusa, Maryi oraz świętych. 

– Opowiada o przesłaniu Bożego Miłosierdzia przekazanym przez św. s. Faustynę. 

– Podaje przykłady bezinteresownej troski o ludzi w potrzebie (chorych, samotnych, 

niepełnosprawnych, biednych, uzależnionych, bezradnych, wykluczonych społecznie). 

– Podaje przykłady ludzi zaangażowanych w apostolstwo (także współczesnych). 

Na ocenę dobrą uczeń: 
– Zna większość modlitw przewidzianych w programie nauczania. 

– Wymienia źródła autentycznego i trwałego szczęścia. 
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– Charakteryzuje najważniejsze wspólnoty w życiu człowieka. 

– Ukazuje zaufanie i zawierzenie Bogu św. s. Faustyny jako przykład do naśladowania. 

– Wskazuje jak dobrze się zachowywać pośród innych osób. 

– Wyjaśnia pojęcie wiara, ateizm, deizm, niewiara, agnostycyzm, objawienie, natchnienie 

biblijne 

– Wymienia źródła wiedzy na temat istnienia Boga. 

– Wyjaśnia, czym jest Pismo Święte i jak formowały się księgi Pisma Świętego. 

– Wymienia najważniejsze przymioty Boga. 

– Opisuje przejawy miłości Boga do człowieka 

– Wyjaśnia biblijne obrazy: grzech pierwszych ludzi, dzieje Abla i Kaina oraz Noego, 

budowa wieży Babel. 

– Przedstawia skutki dobra i zła (grzechu) 

– Przedstawia podstawowe wydarzenia historii zbawienia w Starym Testamencie. 

– Wymienia i z pomocą nauczyciela wyjaśnia pojęcia: anioł, błogosławieństwo, grzech 

pierworodny, ewangelia i Protoewangelia, wolna wola, grzech pierworodny, Opatrzność 

Boża, przymierze, patriarcha, prorok, anioł, psalm, Dekalog, grzech, ofiara, przymierze. 

– Omawia, czym jest modlitwa i uzasadnia znaczenie modlitwy w codziennym życiu 

chrześcijanina. 

– Formułuje modlitwy dziękczynienia, uwielbienia Boga. 

– Wyjaśnia, religijny wymiar uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, Narodzenia 

Pańskiego, Zesłania Ducha Świętego oraz okresów Adwentu i Wielkiego Postu. 

– Wymienia skutki wynikające z Wcielenia i Odkupienia dla życia chrześcijanina i każdego 

człowieka. 

– Wyjaśnia specyfikę i przesłanie poszczególnych Ewangelii. 

– Wymienia proroków zapowiadających Mesjasza. 

– Przedstawia podstawowe fakty z życia, działalności i nauczania Jezusa Chrystusa. 

– Z pomocą nauczyciela wyjaśnia, na czym polega Dobra Nowina o Królestwie Bożym. 

– Z pomocą nauczyciela uzasadnia różnicę między Chrystusem a innymi osobami 

mającymi wpływ na dzieje ludzkości. 

– Wyjaśnia pojęcie Mesjasza. 

– Przedstawia wartość godności chrześcijanina wynikającą z chrztu świętego. 

– Opowiada, na czym polega odmawianie różańca, wymienia jego części i tajemnice, 

w kontekście Ewangelii oraz opowiada o związku modlitwy różańcowej z życiem 

chrześcijanina. 

– Wyjaśnia poznane przypowieści o Królestwie Bożym (o siewcy, o pannach roztropnych 

i nierozsądnych, o skarbie i perle, o ziarnku gorczycy). 

– Wyjaśnia pojęcie miłosierdzia Bożego, wiążąc je ze sprawiedliwością, powołując się na 

wybrane przypowieści. 

– Opowiada o nauczaniu Jezusa zawartym w Kazaniu na Górze. 

– Opowiada o wybranych cudach: uzdrowieniach, uciszeniu burzy i rozmnożeniu chleba 

jako znakach mesjańskich nadejścia Królestwa Bożego i wyrazie miłości Jezusa do 

człowieka. 

– Opowiada o właściwej postawie chrześcijanina wobec zła i nieszczęść oraz wymienia 

sposoby przeciwdziałania złu i cierpieniu. 

– Z pomocą nauczyciela na podstawie Mt 26,36 – 27,66; J 18,1 – 19,42 opisuje mękę 

i śmierć Jezusa Chrystusa. 

– Wyjaśnia zbawczy sens męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. 

– Z pomocą nauczyciela wymienia argumenty za prawdziwością zmartwychwstania Jezusa. 

– Wyjaśnia prawdę o zmartwychwstaniu umarłych. 

– Przedstawia podstawowe prawdy wiary Kościoła dotyczące wniebowstąpienia Pana 

Jezusa. 

– Opowiada o biblijnych obrazach końca świata oraz Sądu Ostatecznego. 

– Opowiada o gotowości na przyjście Chrystusa. 

– Omawia istotę kultu Serca Pana Jezusa, Maryi oraz świętych. 



 

– Wyjaśnia na czym polegała miłość św. s. Faustyny do Jezusa i zna koronkę do Bożego 

Miłosierdzia. 

– Opowiada o bezinteresownej trosce o ludzi w potrzebie (chorych, samotnych, 

niepełnosprawnych, biednych, uzależnionych, bezradnych, wykluczonych społecznie). 

– Opowiada o ludziach zaangażowanych w apostolstwo (także współczesnych). 

Na ocenę dostateczną uczeń: 
– Zna niektóre modlitwy przewidziane w programie nauczania. 

– Opowiada o szczęściu i jego źródłach. 

– Opowiada o najważniejszych wspólnotach w życiu człowieka i w jaki sposób okazywać 

szacunek każdemu człowiekowi. 

– Opowiada życiorys i historie powołania św. s. Faustyny. 

– Opowiada o pojęciach: ateizm, deizm, niewiara, agnostycyzm. 

– Opowiada o Piśmie Świętym i natchnieniu biblijnym. 

– Opowiada o przymiotach Boga i wymienia przejawy miłości Boga do człowieka. 

– Krótko wyjaśnia i powiada o grzechu pierwszych ludzi, dziejach Abla i Kaina oraz Noego 

i budowie wieży Babel. 

– Wymienia skutki dobra i zła (grzechu). 

– Wymienia podstawowe wydarzenia historii zbawienia w Starym Testamencie. 

– Wymienia niektóre pojęcia i potrafi omówić z pomocą nauczyciela: anioł, 

błogosławieństwo, grzech pierworodny, ewangelia 

– i Protoewangelia, wolna wola, grzech pierworodny, Opatrzność Boża, przymierze, 

patriarcha, prorok, anioł, psalm, Dekalog. 

– Omawia, czym jest modlitwa i formułuje proste modlitwy. 

– Opowiada o uroczystościach Zmartwychwstania Pańskiego, Narodzenia Pańskiego, 

Zesłania Ducha Świętego oraz o okresach Adwentu i Wielkiego Postu. 

– Wyjaśnia znaczenie pojęć: Wcielenie i Odkupienie. 

– Opowiada o poszczególnych Ewangeliach. 

– Wymienia zadania proroków i zna przepowiednie mesjańskie. 

– Opowiada czym jest Królestwo Boże. 

– Opowiada o Jezusie jako Mesjaszu. 

– Opowiada o udziale chrześcijanina w misji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej. 

– Opowiada, na czym polega odmawianie różańca i z pomocą nauczyciela opowiada 

o związku modlitwy różańcowej z życiem chrześcijanina. 

– Przedstawia najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa. 

– Opowiada o nauczaniu Jezusa. 

– Opowiada o wybranych cudach: uzdrowieniach, uciszeniu burzy i rozmnożeniu chleba. 

– Opowiada o właściwej postawie chrześcijanina wobec zła i nieszczęść. 

– Omawia z pomocą nauczyciela, pojęcia: grzech, ofiara, przymierze. 

– Opisuje mękę i śmierć Jezusa Chrystusa. 

– Opowiada o zbawczym sensie męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. 

– Opowiada o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. 

– Opowiada o prawdzie wiary dotyczącej zmartwychwstania umarłych. 

– Opowiada o wniebowstąpieniu Pana Jezusa. 

– Opowiada o końcu świata i powtórnym przyjściu Jezusa na ziemie. 

– Formułuje modlitwy dziękczynienia, uwielbienia, przeproszenia i prośby własnymi 

słowami. 

– Opowiada o kulcie Serca Pana Jezusa, Maryi oraz świętych. 

– Opowiada, w jaki sposób od św. s. Faustyny uczyć się miłości Boga. 

– Wymienia jak można troszczyć się o ludzi w potrzebie. 

– Opowiada o ludziach zaangażowanych w apostolstwo. 

Na ocenę dopuszczającą uczeń: 
– Zna wybrane modlitwy przewidziane w programie nauczania. 

– Opowiada czym jest szczęście. 

– Wymienia najważniejsze wspólnoty w życiu człowieka. 
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– Przedstawia św. s. Faustynę – patronkę roku w klasie piątej. 

– Opowiada o okazywaniu szacunku innym ludziom. 

– Opowiada o wierze. 

– Wymienia wybranych poznanych świadków wiary. 

– Opowiada o Piśmie Świętym. 

– Wymienia autorów Pisma Świętego. 

– Opowiada jaki jest Pan Bóg. 

– Opowiada o grzechu pierwszych ludzi, dziejach Abla i Kaina oraz Noego i budowie 

wieży Babel. 

– Opowiada o skutkach dobra i zła. 

– Opowiada o wybranych wydarzeniach historii zbawienia w Starym Testamencie. 

– Opowiada o pojęciach: anioł, błogosławieństwo, grzech pierworodny, ewangelia i 

Protoewangelia, wolna wola, grzech pierworodny, Opatrzność Boża, przymierze, 

patriarcha, prorok, anioł, psalm, Dekalog. 

– Opowiada o modlitwie. 

– Wymienia uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, Narodzenia Pańskiego, Zesłania 

Ducha Świętego oraz okresy Adwentu i Wielkiego Postu. 

– Opowiada o Wcieleniu i Odkupieniu. 

– Wymienia autorów Ewangelii. 

– Wymienia proroków zapowiadających przyjście Mesjasza. 

– Z pomocą nauczyciela opowiada o modlitwie w życiu chrześcijanina. 

– Opowiada o najważniejszych wydarzeniach z życia Jezusa Chrystusa. 

– Z pomocą nauczyciela opowiada czym jest Królestwo Boże. 

– Z pomocą nauczyciela opowiada o Jezusie jako Mesjaszu. 

– Opowiada o misji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej w życiu chrześcijanina. 

– Opowiada o modlitwie różańcowej. 

– Opowiada o przypowieści o siewcy. 

– Wymienia niektóre przypowieści o Królestwie Bożym. 

– Opowiada o miłosierdziu Bożym. 

– Opowiada o wybranych cudach. 

– Opowiada o postawie chrześcijanina wobec otaczającego zła. 

– Opowiada czym jest grzech, ofiara, przymierze. 

– Opowiada o męce i śmierci Jezusa Chrystusa. 

– Formułuje proste modlitwy. 

– Opowiada o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. 

– Z pomocą nauczyciela opowiada o argumentach za prawdziwością zmartwychwstania 

Jezusa. 

– Opowiada o wniebowstąpieniu Pana Jezusa. 

– Opowiada o końcu świata i powtórnym przyjściu Jezusa na ziemie. 

– Opowiada modlitwie Jezusa. 

– Z pomocą nauczyciela opowiada o kulcie Serca Pana Jezusa, Maryi oraz świętych. 

– Z pomocą nauczyciela wymienia jak można troszczyć się o ludzi w potrzebie. 

– Z pomocą nauczyciela opowiada o apostolstwie. 

Na ocenę niedostateczną uczeń: 
– Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. 

Ad. 6. Poprawa oceny 
– Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną uzyskaną ze sprawdzianu, przy czym 

w dzienniku zachowane są dwie oceny. 

– W przypadku otrzymania z odpowiedzi ustnej lub kartkówki oceny niedostatecznej uczeń 

ma prawo do jej poprawienia w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

– W przypadku otrzymania niesatysfakcjonującej oceny rocznej istnieje możliwość 

odwołania się zgodnie z procedurami przewidzianymi w Wewnątrzszkolnym Systemie 

Oceniania. 



 

Ad. 7. Przewidywane osiągnięcia uczniów 
– Wypowiada i wyjaśnia niektóre modlitwy i zagadnienia małego katechizmu. 

– Omawia źródła prawdziwego szczęścia. 

– Przedstawia, na czym polega uczestnictwo w życiu różnych wspólnot Kościoła, narodu, 

rodziny, grupy szkolnej i koleżeńskiej. 

– Na przykładzie życia św. s. Faustyny i wybranych świadków wiary, wyjaśnia na czym 

polega zaufanie zawierzenie Bogu. 

– Wyjaśnia pojęcie wiary w Boga i wskazuje relacje między wiarą a wiedzą oraz pojęcia: 

ateizm, deizm, niewiara, agnostycyzm. 

– Wymienia źródła wiedzy na temat istnienia Boga. 

– Wyjaśnia, że Bóg objawia się w słowie – w Piśmie Świętym 

– Rozróżnia i wymienia księgi Starego i Nowego Testamentu oraz proces formowania się 

ksiąg biblijnych. 

– Wymienia sposoby Bożego Objawienia (w stworzeniu, w słowie Bożym i w Jezusie 

Chrystusie). 

– Zestawia wydarzenia biblijne ze zwyczajami religijnymi. 

– Wymienia i wyjaśnia najważniejsze przymioty Boga. 

– Opisuje przejawy miłości Boga do człowieka w historii zbawienia (od stworzenia) i w 

teraźniejszości. 

– Przedstawia i interpretuje biblijne obrazy: grzech pierwszych ludzi, dzieje Abla i Kaina 

oraz Noego, budowa wieży Babel. 

– Wyjaśnia skutki dobra i zła (grzechu). 

– Przedstawia podstawowe wydarzenia historii zbawienia w Starym Testamencie w 

porządku chronologicznym. 

– Wyjaśnia pojęcia: anioł, błogosławieństwo, grzech pierworodny, ewangelia i 

Protoewangelia, wolna wola, grzech pierworodny, Opatrzność Boża, przymierze, 

patriarcha, prorok, anioł, psalm, Dekalog, grzech, ofiara, przymierze. 

– Omawia, czym jest modlitwa i uzasadnia znaczenie modlitwy w codziennym życiu 

chrześcijanina. 

– Formułuje modlitwy dziękczynienia, uwielbienia Boga Stwórcy, w oparciu o teksty 

biblijne i własnymi słowami. 

– Uzasadnia religijny wymiar uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, Narodzenia 

Pańskiego, Zesłania Ducha Świętego oraz okresów Adwentu i Wielkiego Postu. 

– Wskazuje na skutki wynikające z Wcielenia i Odkupienia dla życia chrześcijanina i 

każdego człowieka. 

– Charakteryzuje specyfikę i przesłanie poszczególnych Ewangelii. 

– Wyjaśnia pojęcie: prorok i podaje zapowiedzi prorockie odnoszące się do Mesjasza. 

– Podaje przykłady, w jaki sposób ze zła i cierpienia Bóg może wyprowadzić dobro. 

– Przedstawia podstawowe fakty z życia, działalności i nauczania Jezusa Chrystusa w 

porządku chronologicznym. 

– Wyjaśnia, na czym polega Dobra Nowina o Królestwie Bożym. 

– Uzasadnia różnicę między Chrystusem a innymi osobami mającymi wpływ na dzieje 

ludzkości. 

– Wyjaśnia pojęcia: Mesjasz, chrześcijanin oraz czym jest namaszczenie w Starym 

Testamencie. 

– Przedstawia wartość godności chrześcijanina wynikającą z chrztu świętego (udział w 

misji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej). 

– Przedstawia, na czym polega odmawianie różańca, wymienia jego części i tajemnice 

i uzasadnia, że modlitwa różańcowa jest rozważaniem wydarzeń z życia Jezusa i Maryi 

oraz uzasadnia związek modlitwy różańcowej z życiem chrześcijanina. 

– Omawia wybrane przypowieści o Królestwie Bożym (o siewcy, o pannach roztropnych 

i nierozsądnych, o skarbie i perle, o ziarnku gorczycy). 

– Wyjaśnia pojęcie miłosierdzia Bożego, wiążąc je ze sprawiedliwością, powołując się na 

przypowieści (o miłosiernym ojcu, o robotnikach najętych do pracy w różnych porach 

dnia, o miłosiernym Samarytaninie). 
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– Przedstawia nauczanie Jezusa zawarte w Kazaniu na Górze. 

– Opowiada o wybranych cudach jako znakach mesjańskich nadejścia Królestwa Bożego 

i wyrazie miłości Jezusa do człowieka: uzdrowienia, uciszenie burzy i rozmnożeniu 

chleba. 

– Podaje przykłady właściwego zachowania chrześcijanina wobec zła i nieszczęść oraz 

wymienia sposoby przeciwdziałania złu i cierpieniu. 

– Na podstawie Mt 26,36 – 27,66; J 18,1 – 19,42 opisuje mękę i śmierć Jezusa Chrystusa. 

– Wyjaśnia zbawczy sens męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. 

– Przytacza ewangeliczne relacje o pustym grobie i chrystofaniach oraz wymienia 

argumenty za prawdziwością zmartwychwstania Jezusa. 

– Wyjaśnia prawdę o zmartwychwstaniu umarłych. 

– Przedstawia oraz zestawia wydarzenia i teksty biblijne z podstawowymi prawdami wiary 

Kościoła dotyczącymi wniebowstąpienia Pana Jezusa. 

– Omawia biblijne obrazy końca świata oraz Sądu Ostatecznego i przedstawia ich 

interpretację w świetle wiary. 

– Charakteryzuje postawę gotowości na przyjście Chrystusa. 

– Analizuje i interpretuje teksty dotyczące modlitwy Jezusa. 

– Charakteryzuje istotę kultu Serca Pana Jezusa, Maryi oraz świętych. 

– Opowiada o przesłaniu Bożego Miłosierdzia przekazanym przez św. s. Faustynę. 

– Podaje przykłady bezinteresownej troski o ludzi w potrzebie (chorych, samotnych, 

niepełnosprawnych, biednych, uzależnionych, bezradnych, wykluczonych społecznie). 

– Podaje przykłady ludzi zaangażowanych w apostolstwo (także współczesnych). 



 

Przedmiotowy System Oceniania z religii  
dla klasy szóstej szkoły podstawowej 

Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie „Programu nauczania 

religii w klasach V–VIII szkoły podstawowej – katecheza mistagogiczna wprowadzająca w historię 

zbawienia Bóg jest wśród nas”, zatwierdzonego przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji 

Episkopatu Polski. 

Przedmiotowy System Oceniania z religii jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania oraz promowania uczniów i 

słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 373). 

Na ocenę celującą uczeń: 
– Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym. 

– Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania przedmiotem. 

– Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach religijnych. 

– Biegle posługuje się zdobytą wiedzą; posiada wiedzę często wykraczającą poza program 

nauczania klasy szóstej. 

– Opowiada o patronach roku: kim byli św. Stanisław BM i św. Maksymilian Maria Kolbe 

oraz w czym warto ich naśladować. 

– Opowiada o latach młodzieńczych Karola Wojtyły i o jego przyjaźniach. 

– Dzieli się swoją wiedzą. 

– Jest wzorem i przykładem dla innych uczniów. 

– Posiada uzupełnione ćwiczenia (zeszyt). 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń: 
– Wykazuje się znajomością modlitw i Małego Katechizmu: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, 

Modlitwa przed nauką, Duszo Chrystusowa, Anioł Pański, Koronka do Bożego Miłosierdzia, 

Święty Michale Archaniele, Aktów: wiary, nadziei, miłości i żalu, Dekalog, dwa przykazania 

miłości, przykazania kościelne, sakramenty, uczynki miłosierdzia względem ciała, uczynki 

miłosierdzia względem duszy, cztery cnoty główne, grzechy cudze, grzechy przeciw Duchowi 

Świętemu, grzechy wołające o pomstę do nieba, siedem grzechów głównych. 

– Wyjaśnia, czym jest Pismo Święte i przedstawia proces formowania się Ksiąg biblijnych. 

– Rozróżnia rodzaje i gatunki literackie w Biblii i podaje ich cechy. 

– Wymienia niewłaściwe sposoby interpretacji tekstów biblijnych. 

– Przedstawia argumenty na pozorność konfliktu przekazu Pisma Świętego i nauki. 

– Wyjaśnia pojęcia: objawienie, natchnienie biblijne, kanon Pisma Świętego, Testament. 

– Wyjaśnia, dlaczego chrześcijanin powinien poznawać objawienie Boże oraz nauczanie 

Kościoła. 

– Wymienia różnice między objawieniem Bożym a objawieniami prywatnymi. 

– Charakteryzuje wspólnotę Kościoła jako środowisko rozwijania wiary. 

– Przedstawia podstawowe wydarzenia historii zbawienia w Starym Testamencie (Sędziowie i 

królowie, prorocy, bracia Machabeusze) jako przejawy Bożej wierności i wyraz miłości do 

człowieka. 

– Wyjaśnia pojęcie psalm oraz charakteryzuje osobę proroka. 

– Podaje przykłady właściwego zachowania się chrześcijanina wobec zła i nieszczęść. 

– Wymienia sposoby przeciwdziałania złu i cierpieniu. 

– Na podstawie tekstów biblijnych wskazuje osoby żyjące modlitwą oraz formy modlitwy. 

– Opisuje ogólnie sytuację w Izraelu przed narodzeniem Jezusa Chrystusa. 

– Prezentuje biblijne, patrystyczne i pozachrześcijańskie świadectwa dotyczące historyczności 

Jezusa. 

– Na podstawie tekstów biblijnych omawia etapy powstawania Kościoła. 

– Wyjaśnia, czym jest Kościół i jaka jest jego rola w historii zbawienia (przymioty Kościoła). 

– Wyjaśnia pojęcia: misje, misjonarz, papież, prymat papieża, Stolica Apostolska, Namiestnik 

Chrystusa, kuria rzymska, dogmat, sobór, Tradycja, synod biskupów. 

– Wskazuje najważniejsze fakty z życia świętych Piotra i Pawła. 



 

– Na podstawie poznawanych dziejów Kościoła wskazuje na ciągłość działania Boga w 

dziejach świata i każdego człowieka oraz uzasadnia, że historia Kościoła jest świadectwem 

prowadzenia ludzi do zbawienia. 

– Wymienia największe Kościoły chrześcijańskie pierwszych wieków. 

– Omawia prześladowania chrześcijan w starożytności i znaczenie edyktu mediolańskiego. 

– Omawia najważniejsze biblijne obrazy Kościoła (Mistyczne Ciało Chrystusa, winnica, 

owczarnia, Lud Pielgrzymi, budowla). 

– W oparciu o teksty biblijne i nauczanie Kościoła opisuje jego misyjną działalność. 

– Wyjaśnia, co to są sakramenty oraz omawia ich cel i znaczenie w życiu chrześcijanina. 

– Wskazuje na inne obrzędy liturgiczne niż sakramenty. 

– Wyjaśnia, na czym polega rola Kościoła w zbawianiu człowieka. 

– Wyjaśnia pojęcia: nuncjusz, konferencja episkopatu, diecezja, parafia, proboszcz. 

– Omawia znaczenie przykazań kościelnych. 

– Wyjaśnia bardzo ogólnie, co to jest prawosławie i czym różni się ono od Kościoła 

katolickiego oraz tłumaczy pojęcie metropolia. 

– Przedstawia rolę zakonów w dziejach starożytnej i średniowiecznej Europy. 

– Opowiada o życiu i misji świętych Cyryla i Metodego. 

– Opisuje początki chrześcijaństwa w Polsce, misję św. Wojciecha i tzw. spór o św. Stanisława. 

– Wskazuje na skutki wynikające z Wcielenia i Odkupienia dla życia chrześcijanina i każdego 

człowieka. 

– Wyjaśnia sens i cel sprawowania liturgii oraz wymienia zadania w zgromadzeniu 

liturgicznym. 

– Wymienia elementy Mszy Świętej i wyjaśnia ich znaczenie. 

– Opisuje strukturę i wyjaśnia znaczenie roku liturgicznego. 

– Uzasadnia znaczenie modlitwy w codziennym życiu chrześcijanina. 

– Opisuje możliwości i podaje przykłady apostolstwa w Kościele (przykłady ludzi 

zaangażowanych również współcześnie), rodzinie, szkole, różnych środowiskach 

rówieśniczych i na portalach społecznościowych. 

– Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli i wychowawców. 

– Posiada uzupełnione ćwiczenia (zeszyt). 

Na ocenę dobrą uczeń: 
– Zna większość modlitw przewidzianych w programie nauczania. 

– Wyjaśnia, czym jest Pismo Święte i przedstawia proces formowania się Ksiąg biblijnych. 

– Opowiada o rodzajach i gatunkach literackich w Biblii. 

– Przedstawia argumenty na pozorność konfliktu przekazu Pisma Świętego i nauki. 

– Wyjaśnia pojęcia: objawienie, natchnienie biblijne, kanon Pisma Świętego, Testament. 

– Wyjaśnia, dlaczego chrześcijanin powinien poznawać objawienie Boże oraz nauczanie 

Kościoła. 

– Opowiada o wspólnocie Kościoła jako o środowisku rozwijania wiary. 

– Przedstawia podstawowe wydarzenia historii zbawienia w Starym Testamencie (Sędziowie i 

królowie, prorocy, bracia Machabeusze) jako przejawy Bożej wierności i wyraz miłości do 

człowieka. 

– Wymienia sposoby przeciwdziałania złu i cierpieniu. 

– Opisuje ogólnie sytuację w Izraelu przed narodzeniem Jezusa Chrystusa. 

– Prezentuje biblijne, patrystyczne i pozachrześcijańskie świadectwa dotyczące historyczności 

Jezusa. 

– Na podstawie tekstów biblijnych omawia etapy powstawania Kościoła. 

– Wyjaśnia, czym są przymioty Kościoła. 

– Wyjaśnia większość poję 

: misje, misjonarz, papież, prymat papieża, Stolica Apostolska, Namiestnik Chrystusa, kuria 

rzymska, dogmat, sobór, Tradycja, synod biskupów. 

– Opowiada o św. Piotrze i św. Pawle. 

– Wymienia największe Kościoły chrześcijańskie pierwszych wieków. 

– Omawia prześladowania chrześcijan w starożytności i znaczenie edyktu mediolańskiego. 



 

– Omawia najważniejsze biblijne obrazy Kościoła (Mistyczne Ciało Chrystusa, winnica, 

owczarnia, Lud Pielgrzymi, budowla). 

– Wyjaśnia, co to są sakramenty oraz omawia ich cel i znaczenie w życiu chrześcijanina. 

– Wyjaśnia, na czym polega rola Kościoła w zbawianiu człowieka. 

– Wyjaśnia pojęcia: nuncjusz, konferencja episkopatu, diecezja, parafia, proboszcz. 

– Omawia znaczenie przykazań kościelnych. 

– Wyjaśnia bardzo ogólnie, co to jest prawosławie i czym różni się ono od Kościoła 

katolickiego oraz tłumaczy pojęcie metropolia. 

– Przedstawia rolę zakonów w dziejach starożytnej i średniowiecznej Europy. 

– Opowiada o życiu i misji świętych Cyryla i Metodego. 

– Opisuje początki chrześcijaństwa w Polsce, misję św. Wojciecha i tzw. spór o św. Stanisława. 

– Wymienia elementy Mszy Świętej i wyjaśnia ich znaczenie. 

– Uzasadnia znaczenie modlitwy w codziennym życiu chrześcijanina. 

– Opisuje możliwości i podaje przykłady apostolstwa w Kościele. 

– Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli i wychowawców. 

– Posiada uzupełnione ćwiczenia (zeszyt). 

Na ocenę dostateczną uczeń: 
– Zna część modlitw przewidzianych w programie nauczania. 

– Wyjaśnia, czym jest Pismo Święte. 

– Wyjaśnia część poję 

: objawienie, natchnienie biblijne, kanon Pisma Świętego, Testament. 

– Opowiada o wspólnocie Kościoła jako o środowisku rozwijania wiary. 

– Przedstawia podstawowe wydarzenia historii zbawienia w Starym Testamencie. 

– Wymienia sposoby przeciwdziałania złu i cierpieniu. 

– Ogólnie przedstawia świadectwa dotyczące historyczności Jezusa. 

– Omawia etapy powstawania Kościoła i jego przymioty. 

– Wyjaśnia część pojęć: misje, misjonarz, papież, prymat papieża, Stolica Apostolska, 

Namiestnik Chrystusa, kuria rzymska, dogmat, sobór, Tradycja, synod biskupów. 

– Opowiada o św. Piotrze i św. Pawle. 

– Omawia prześladowania chrześcijan w starożytności i znaczenie edyktu mediolańskiego. 

– Omawia najważniejsze biblijne obrazy Kościoła (Mistyczne Ciało Chrystusa, winnica, 

owczarnia, Lud Pielgrzymi, budowla). 

– Wyjaśnia, co to są sakramenty oraz omawia ich cel i znaczenie w życiu chrześcijanina. 

– Wyjaśnia, na czym polega rola Kościoła w zbawianiu człowieka. 

– Omawia znaczenie przykazań kościelnych. 

– Wyjaśnia bardzo ogólnie, co to jest prawosławie i czym różni się ono od Kościoła 

katolickiego. 

– Przedstawia rolę zakonów w dziejach starożytnej i średniowiecznej Europy. 

– Opowiada o życiu i misji świętych Cyryla i Metodego. 

– Opisuje początki chrześcijaństwa w Polsce, zna postacie św. Wojciecha i św. Stanisława. 

– Wymienia elementy Mszy Świętej. 

– Uzasadnia znaczenie modlitwy w codziennym życiu chrześcijanina. 

– Opisuje możliwości i podaje przykłady apostolstwa w Kościele. 

– Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli i wychowawców. 

– Posiada uzupełnione ćwiczenia (zeszyt). 

Na ocenę dopuszczającą uczeń: 
– Zna kilka modlitw przewidzianych w programie nauczania. 

– Wyjaśnia, czym jest Pismo Święte. 

– Opowiada o wspólnocie Kościoła. 

– Przedstawia wybrane wydarzenia historii zbawienia w Starym Testamencie. 

– Wymienia sposoby przeciwdziałania złu i cierpieniu. 

– Ogólnie przedstawia niektóre świadectwa dotyczące historyczności Jezusa. 

– Wymienia przymioty Kościoła. 

– Opowiada o św. Piotrze i św. Pawle. 



 

– Omawia prześladowania chrześcijan w starożytności i edykt mediolański. 

– Wymienia najważniejsze biblijne obrazy Kościoła. 

– Wyjaśnia, co to są sakramenty i jaką pełnią rolę w życiu chrześcijanina. 

– Wymienia przykazania kościelne. 

– Opowiada o zakonach w dziejach starożytnej i średniowiecznej Europy. 

– Opowiada o życiu świętych Cyryla i Metodego. 

– Opisuje początki chrześcijaństwa w Polsce. 

– Opowiada o Mszy Świętej. 

– Opowiada o modlitwie. 

– Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli i wychowawców. 

– Posiada ćwiczenia (zeszyt), w których są liczne braki. 

Na ocenę niedostateczną uczeń: 
– Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. 

Ad. 6. Poprawa oceny 
– Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną uzyskaną ze sprawdzianu, przy czym w 

dzienniku zachowane są dwie oceny. 

– W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z odpowiedzi ustnej lub kartkówki uczeń ma 

prawo do jej poprawienia w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

– W przypadku otrzymania niesatysfakcjonującej oceny rocznej istnieje możliwość odwołania 

się zgodnie z procedurami przewidzianymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 

Ad. 7. Przewidywane osiągnięcia uczniów 
Uczeń: 

– Wykazuje się znajomością modlitw i Małego Katechizmu: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, 

Modlitwa przed nauką, Duszo Chrystusowa, Anioł Pański, Koronka do Bożego Miłosierdzia, 

Święty Michale Archaniele, Aktów: wiary, nadziei, miłości i żalu, Dekalog, dwa przykazania 

miłości, przykazania kościelne, sakramenty, uczynki miłosierdzia względem ciała, uczynki 

miłosierdzia względem duszy, cztery cnoty główne, grzechy cudze, grzechy przeciw Duchowi 

Świętemu, grzechy wołające o pomstę do nieba, siedem grzechów głównych. 

– Wyjaśnia, czym jest Pismo Święte i przedstawia proces formowania się Ksiąg biblijnych. 

– Rozróżnia rodzaje i gatunki literackie w Biblii i podaje ich cechy. 

– Wymienia niewłaściwe sposoby interpretacji tekstów biblijnych. 

– Przedstawia argumenty na pozorność konfliktu przekazu Pisma Świętego i nauki. 

– Wyjaśnia pojęcia: objawienie, natchnienie biblijne, kanon Pisma Świętego, Testament. 

– Wyjaśnia, dlaczego chrześcijanin powinien poznawać objawienie Boże oraz nauczanie 

Kościoła. 

– Wymienia różnice między objawieniem Bożym a objawieniami prywatnymi. 

– Charakteryzuje wspólnotę Kościoła jako środowisko rozwijania wiary. 

– Przedstawia podstawowe wydarzenia historii zbawienia w Starym Testamencie jako 

przejawy Bożej wierności i wyraz miłości do człowieka. 

– Wyjaśnia pojęcie psalm oraz charakteryzuje osobę proroka. 

– Podaje przykłady właściwego zachowania się chrześcijanina wobec zła i nieszczęść. 

– Wymienia sposoby przeciwdziałania złu i cierpieniu. 

– Na podstawie tekstów biblijnych wskazuje osoby żyjące modlitwą oraz formy modlitwy. 

– Opisuje ogólnie sytuację w Izraelu przed narodzeniem Jezusa Chrystusa. 

– Prezentuje biblijne, patrystyczne i pozachrześcijańskie świadectwa dotyczące historyczności 

Jezusa. 

– Na podstawie tekstów biblijnych omawia etapy powstawania Kościoła. 

– Wyjaśnia, czym jest Kościół i jaka jest jego rola w historii zbawienia (przymioty Kościoła). 

– Wyjaśnia pojęcia: misje, misjonarz, papież, prymat papieża, Stolica Apostolska, Namiestnik 

Chrystusa, kuria rzymska, dogmat, sobór, Tradycja, synod biskupów. 

– Wskazuje najważniejsze fakty z życia świętych Piotra i Pawła. 



 

– Na podstawie poznawanych dziejów Kościoła wskazuje na ciągłość działania Boga w 

dziejach świata i każdego człowieka oraz uzasadnia, że historia Kościoła jest świadectwem 

prowadzenia ludzi do zbawienia. 

– Wymienia największe Kościoły chrześcijańskie pierwszych wieków. 

– Omawia prześladowania chrześcijan w starożytności i znaczenie edyktu mediolańskiego. 

– Omawia najważniejsze biblijne obrazy Kościoła (Mistyczne Ciało Chrystusa, winnica, 

owczarnia, Lud Pielgrzymi, budowla). 

– W oparciu o teksty biblijne i nauczanie Kościoła opisuje jego misyjną działalność. 

– Wyjaśnia, co to są sakramenty oraz omawia ich cel i znaczenie w życiu chrześcijanina. 

– Wskazuje na inne obrzędy liturgiczne niż sakramenty. 

– Wyjaśnia, na czym polega rola Kościoła w zbawianiu człowieka. 

– Wyjaśnia pojęcia: nuncjusz, konferencja episkopatu, diecezja, parafia, proboszcz. 

– Omawia znaczenie przykazań kościelnych. 

– Wyjaśnia bardzo ogólnie, co to jest prawosławie i czym różni się ono od Kościoła 

katolickiego oraz tłumaczy pojęcie metropolia. 

– Przedstawia rolę zakonów w dziejach starożytnej i średniowiecznej Europy. 

– Opowiada o życiu i misji świętych Cyryla i Metodego. 

– Opisuje początki chrześcijaństwa w Polsce, misję św. Wojciecha i tzw. spór o św. Stanisława. 

– Wskazuje na skutki wynikające z Wcielenia i Odkupienia dla życia chrześcijanina i każdego 

człowieka. 

– Wyjaśnia sens i cel sprawowania liturgii oraz wymienia zadania w zgromadzeniu 

liturgicznym. 

– Wymienia elementy Mszy Świętej i wyjaśnia ich znaczenie. 

– Opisuje strukturę i wyjaśnia znaczenie roku liturgicznego. 

– Uzasadnia znaczenie modlitwy w codziennym życiu chrześcijanina. 

– Opisuje możliwości i podaje przykłady apostolstwa w Kościele (przykłady ludzi 

zaangażowanych również współcześnie), rodzinie, szkole, różnych środowiskach 

rówieśniczych i na portalach społecznościowych. 

– Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli i wychowawców. 

– Posiada uzupełnione ćwiczenia (zeszyt). 



PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

Z RELIGII kl. VII 

 

Na ocenę celującą uczeń: 

 

 

 Uzupełnia zdobytą na lekcjach wiedzę przez lekturę literatury religijnej 

 

 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń: 

 Posiada uzupełniony zeszyt 

 

 

 

 

y roku liturgicznego 

 

 

Pańskiej 

e omawia zagadnienia związane z historią Kościoła 

Na ocenę dobrą uczeń: 

 

 

 

 

 wymienić główne znaki Jezusa 

 

 

Pańskiej 

storii Kościoła 

Na ocenę dostateczną uczeń: 

 

 

 

 

 

jest Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post (Triduum Paschalne), Wielkanoc 

Pańską 

Na ocenę dopuszczającą uczeń: 

 

wę Pańską 

 

 

 

 

 

Na ocenę niedostateczną  

 



PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

Z RELIGII W KLASIE 8 

 

Na ocenę celującą uczeń: 
 

 

 

 

 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń: 

 

 

przewidziane w programie 

chrześcijańskim 

małżeństwa 

 

iej (cele, 

zadania, problemy, odpowiedzialność) 

Kościoła, formy działania i zaangażowania, liturgia, postawy i gesty liturgiczne) 

Dokładnie omawia zagadnienia związane z historią Kościoła 

Na ocenę dobrą uczeń: 

 

liturgicznego oraz najważniejsze Święta i Uroczystości 

najważniejsze kwestie związane z sakramentem małżeństwa 

nowaniem rodziny chrześcijańskiej 

 

 

 

Na ocenę dostateczną uczeń: 

ada zeszyt z nielicznymi brakami 

 

 

ntem małżeństwa (czystość, nierozerwalność, 

prokreacja, wychowywanie dzieci, radzenie z problemami i cierpieniem) 

 

 

a podstawowe fakty związane z historią Kościoła 

Na ocenę dopuszczającą uczeń: 
  

Wniebowstąpienie 

u chrześcijańskim różni się od fałszywych obrazów miłości 

małżeństwa i co się z nim wiąże 

 

rystusa w Kościele 

Na ocenę niedostateczną uczeń  


