
WYMAGANIA Z RELIGII NA POSZCZEGÓLNE OCENY 

W KLASIE IV 
 

Rozdział I 

Żyję w przyjaźni z Jezusem 

 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

Uczeń: 

- charakteryzuje postawę 

przyjaciela Jezusa 

Uczeń: 

- wymienia warunki 

przyjaźni z Jezusem 

- wyjaśnia, na czym polega 

praktykowanie pierwszych 

piątków miesiąca 

- podaje definicje Kościoła 

Uczeń: 

- prezentuje sposoby 

umacniania przyjaźni z 

Jezusem; 

- wyjaśnia zależność roku 

liturgicznego od historii 

zbawienia. 

- wyjaśnia, na czym polega 

pełny czynny udział we 

Mszy Świętej 

 

Uczeń: 

- wyjaśnia znaczenie Mszy 

Świętej dla rozwijania 

przyjaźni z Jezusem; 

- podaje definicję Kościoła i 

wskazuje jak może 

przyczynić się do tworzenia 

Wspólnoty Kościoła? 

- potrafi wymienić warunki 

dobrej spowiedzi św. 

Uczeń: 

- potrafi ułożyć własną 

modlitwę w której dziękuje 

Bogu za przynależność do 

wspólnoty Kościoła 

- potrafi omówić warunki 

dobrej spowiedzi św. 

 

 

 

 

Rozdział II 

Boże, kim jesteś? 

 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

Uczeń: 

- podaje podstawowe 

informacje na temat Pisma 

Świętego, 

- zna podstawowe zasady 

Uczeń: 

-wskazuje moment, kiedy w 

liturgii Mszy Świętej jest 

czytane Pismo Święte  

fragment Starego, a kiedy 

Nowego Testamentu. 

Uczeń: 

-wymienia nazwy i skróty 

wybranych ksiąg Pisma 

Świętego i ich autorów 

- potrafi odnaleźć i 

odczytać wybrane perykopy 

Uczeń: 

- opisuje sposoby 

objawienia się Boga 

człowiekowi 

- na podstawie zdobytych 

wiadomości własnymi 

Uczeń: 

- na podstawie tekstu 

podaje cechy objawiającego 

się Boga. 

- wyjaśnia pojęcie natchni-

enia biblijnego jako 



korzystania z Pisma 

Świętego 

- definiuje słowo Testament, 

Opatrzność Boża 

biblijne słowami uzasadnia, 

dlaczego Biblia jest Księgą 

świętą? 

 

wpływu Boga na człowieka 

-na podstawie własnych 

obserwacji i wiedzy zdo-

bytej na lekcji, wymienia 

postawy, jakie należy 

przybrać podczas liturgii 

Słowa, 

- potrafi wskazać, że Pismo 

Święte czytane w czasie 

liturgii Słowa jest aktualne 

w życiu człowieka. 

 

 

 Rozdział III 

Wierzę w Ciebie, Panie Boże 

 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

Uczeń: 

-definiuje pojęcie wiary w 

życiu człowieka, 

- wie, kim był Mojżesz? 

 

 

 

 

Uczeń: 

- definiuje pojęcie 

przymiotów Boga, 

- potrafi wskazać, że w 

sakramencie pokuty i 

pojednania Jezus pokazuje 

miłosierdzie każdemu 

człowiekowi 

Uczeń: 

- podaje przykłady osób, 

które także miały wątpli-

wości związane z wiarą. 

- wyjaśnia rolę Mojżesza w 

dziejach Izraela 

Uczeń: 

- charakteryzuje przymioty 

Boga w świetle wiary. -

wyjaśnia istotę wiary na 

przykładzie postaci 

biblijnych 

-wskazuje i wyjaśnia obo-

wiązek nałożony przez 

Boga na człowieka, 

wynikający z daru wiary 

- sam recytuje Wyznanie 

wiary 

 

Uczeń: 

-wymienia sfery życia 

człowieka, za które można 

dziękować Bogu. 

- na podstawie analizo-

wanego tekstu charakte-

ryzuje podstawowe zasady 

wiary, 

- na podstawie fragmentów 

Pisma Świętego ukazuje 

wszechmoc Boga, 

- na podstawie zdobytej 

wiedzy uzasadnia, czym 



 

 

 

 

jest Boża mądrość, 

- opowiada własnymi 

słowami, czym jest 

świętość Boga 

 

Rozdział IV. Uczę się kochać Boga i bliźniego 

 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

Uczeń: 

- wie, ile przykazań zawiera 

Dekalog? 

- wie, kim jest Bóg? 

 

 

Uczeń: 

- wskazuje przykłady 

wypełniania przykazania 

miłości 

- wie, kim był Mojżesz? 

Uczeń: 

- wie, że realizacja 

przykazań Bożych jest 

wyrazem wiary i 

posłuszeństwa Bogu. 

-wie, że Msza św. Jest ucztą 

miłości na którą zaprasza 

nas Jezus 

- umie omówić postawy na 

Mszy św. 

Uczeń: 

- umie podzielić Dekalog na 

dwie części 

- recytuje dekalog, 

przykazania miłości 

- charakteryzuje 

przykazania 

 

Uczeń: 

-wyjaśnia rolę Dekalogu w 

życiu człowieka jako 

szczególnej troski Boga 

- wskazuje na różne obszary 

życia człowieka , w których 

można przestrzegać 

dekalogu 

- umie własnymi słowami 

wyjaśnić znaczenie uczyn-

ków miłosiernych w 

codziennym życiu 

 

Rozdział V 

Jestem z Jezusem w drodze do Ojca 

 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

Uczeń: 

- wie, że Opatrzność Boża 

Uczeń: 

-wie, że Opatrzność Boża 

Uczeń: 

-wyjaśnia, dlaczego 

Uczeń: 

- charakteryzuje anioła 

Uczeń: 

-potrafi ułożyć modlitwę 



czuwa nad każdym 

człowiekiem 

 -wie, że Chrystus 

jestprzewodnikiem w 

drodze do Boga Ojca 

- recytuje modlitwę do 

anioła stróża 

czuwa nad każdym 

człowiekiem i podaje 

przykłady działania 

Opatrzności Bożej. 

- wie, czym jest  modlitwa? 

- wie, jak określa się 

Jezusa? 

Chrystus jest 

przewodnikiem w drodze 

do Boga Ojca i dlaczego z 

Jezusem łatwiej 

przezwyciężać trudności?   

- ukazuje aktualność 

wydarzeń biblijnych w 

świetle współczesnych 

wyzwań życiowych 

 

stróża 

- potrafi uzasadnić, czym 

jest nadzieja w życiu 

chrześcijanina? 

- definiuje pojęcie Kościoła 

pielgrzymującego 

- wymienia sposoby 

kroczenia za Jezusem jako 

najlepszym przewodnikiem 

w drodze do Boga 

- wymienia owoce komunii 

św. 

dziękczynną,   za 

stworzenie i za dar aniołów 

stróżów 

- wyjaśnia, dlaczego 

Eucharystia jest pokarmem 

na życie wieczne? 

 

Rozdział VI 

Rok liturgiczny 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

Uczeń: 

- wskazuje, kiedy w 

Kościele obchodzone są 

święta Bożego Narodzenia, 

- po zakończonej lekcji 

własnymi słowami 

opowiada fragment Pisma 

Świętego, mówiący o 

narodzeniu Pana Jezusa, 

- wymienia i opisuje 

zwyczaje oraz tradycje 

związane z obchodami 

świąt Bożego Narodzenia, 

- recytuje modlitwę 

Uczeń: 

- podaje, kiedy w Kościele 

odprawiane są 

nabożeństwa różańcowe, 

- wymienia formy pomocy 

misjom i misjonarzom, 

- podaje datę obchodów 

uroczystości Wszystkich 

Świętych, 

- po lekcji opisuje, jak 

wygląda uroczystość 

Najświętszego Ciała i Krwi 

Pana Jezusa w Kościele 

oraz wyjaśnia znaczenie 

Uczeń: 

- wyjaśnia, na czym polega 

pełny czynny udział we 

Mszy Świętej. 

- podaje datę obchodów 

Tygodnia Misyjnego, 

- wylicza różne formy 

modlitwy za zmarłych, 

- wymienia symbole 

liturgiczne i zwyczaje 

związane z uroczystością 

Objawienia Pańskiego, 

- wyjaśnia znaczenie 

symboliki liturgii uroczy-

Uczeń: 

-wymienia z pamięci po-

szczególne tajemnice 

różańca, 

- podaje przykłady 

działalności misyjnej 

własnymi słowami opisuje 

drogę do świętości: św. 

Cecyli, św. Dominka Savio, 

św. Małgorzaty Alacoque, 

św. Maksymiliana Marii 

Kolbego, 

-wymienia postacie biblijne 

towarzyszące nam w 

Uczeń: 

- objaśnia, jakich wydarzeń 

zbawczych dotyczą po-

szczególne części różańca, 

- wykonuje plakat doty-

czący nabożeństw różańco-

wych. 

- przedstawia błogosła-

wieństwa ewangeliczne 

jako ,,prawo" funkcjonujące 

w królestwie Jezusa, 

- ukazuje sens obchodów 

uroczystości Chrystusa 

Króla w życiu człowieka. 



 

 

Zdrowaś Maryjo 

- wie, kim jest Maryja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tego święta w życiu 

chrześcijan, 

- po zakończonej lekcji 

uzasadnia, dlaczego 

powinniśmy dziękować 

tym, którzy nam pomagają i 

troszczą się o nas 

stości Objawienia 

Pańskiego, 

-na podstawie zdobytych 

wiadomości definiuje 

pojęcie Bożego 

Miłosierdzia 

- na podstawie tekstu 

opowiada o życiu św. 

Faustyny Kowalskiej jako 

apostołki Miłosierdzia 

okresie Adwentu 

- określa, na czym polega 

nawrócenie i pokuta 

- wymienia i krótko opisuje 

formy kultu Miłosierdzia 

Bożego 

po zakończonych zajęciach 

uzasadnia, dlaczego Maryja 

jest Królową Polski, 

- potrafi wyjaśnić rolę 

Jasnej Góry w historii 

Polski 

- własnymi słowami 

opowiada o symbolice 

Adwentu, 

- charakteryzuje 

nabożeństwa adwentowe. 

- wymienia wydarzenia 

Ostatniej Wieczerzy i 

Wielkiego Piątku oraz 

własnymi słowami wyja-

śnia, co to jest rezurekcja? 

- na podstawie pieśni 

uzasadnia, dlaczego 

Zmartwychwstanie Pańskie 

jest świętem radosnym i 

pięknym 

 


