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KRYTERIA  OCENIANIA – RELIGIA  KLASA  V 

DZIAŁ I – BÓG KOCHA LUDZI 
 

            Ocena   
dopuszczająca 

Ocena 
dostateczna 

Ocena 
dobra 

Ocena 
bardzo dobra 

Ocena celująca 

Uczeń: 

-  wie, kim jest Pan Bóg; 

-  wymienia dzieła, stworzone 

przez Boga; 

  -umie modlitwę do Anioła 

Stróża; 

-  zna imiona pierwszych 

ludzi; 

-  podaje przykłady grzechów 

ciężkich 

Uczeń: 

-  wyjaśnia, dlaczego Pana 

Boga nazywamy 

Stworzycielem; 

-  wyjaśnia, jaki jest świat, 

stworzony przez Boga; 

-  wie, kim są aniołowie; 

-  wymienia zadania, 

powierzone pierwszym 

ludziom; 

-  zna pojęcie grzechu 

pierworodnegonn 

Uczeń: 

-  opowiada o spotkaniu 

Jezusa z uczniami J 1, 35 n; 

-  wyjaśnia, w jaki sposób 

doświadczamy Bożej 

miłości; 

-  opowiada o spotkaniu 

Anioła Gabriela z Maryją; 

-  omawia znaczenie daru 

przekazywania życia; 

-  przedstawia historię 

Kaina i Abla; 

-  wie, jakie konsekwencje 

ponosi człowiek, grzeszący 

pychą     

Uczeń: 

-  podaje przykłady 

naśladowania Chrystusa w 

codziennym życiu 

-  wytłumaczy, co dzieje się 

w sakramencie pokuty; 

-  wymienia zadania istot 

duchowych; 

-  wie, kiedy obchodzone jest 

w Kościele wspomnienie 

Aniołów Stróżów; 

-  wyjaśnia, na czym polega 

panowanie człowieka nad 

powierzonym mu światem; 

-  ukazuje znaczenie 

sakramentu chrztu świętego; 

-  wie, jaka nauka wypływa z 

wydarzenia potopu 

 

Uczeń: 

-  uzasadnia, że Bóg jest 

wszechmocny i 

wszechwiedzący; 

-  wymienia sposoby 

chrześcijańskiego 

świętowania niedzieli; 

-  zna modlitwę do św. 

Michała Archanioła; 

-  wyjaśnia, co oznacza 

pojęcie „na obraz i 

podobieństwo Boga”; 

-  omawia powołanie 

człowieka do życia 

małżeńskiego; 

-  opowiada historię wieży 

Babel 
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DZIAŁ II – BÓG OPIEKUJE SIĘ LUDŹMI 
 

            Ocena   
dopuszczająca 

Ocena 
dostateczna 

Ocena 
dobra 

Ocena 
bardzo dobra 

Ocena celująca 

Uczeń: 

-  definiuje pojęcie obietnicy; 

-  wie, co zobaczył Jakub we 

śnie; 

-  opowiada, w jaki sposób 

Józef egipski trafił do 

niewoli; 

-  wyjaśnia, dlaczego 

powinniśmy codziennie się 

modlić 

Uczeń: 

-  wie, co oznacza 

dotrzymywanie obietnic; 

-  wyjaśnia, co oznaczało  

błogosławieństwo ojca; 

-  opisuje życie Józefa w 

Egipcie; 

-  przedstawia sytuację ludu 

izraelskiego po śmierci 

Józefa 

Uczeń: 

-  wymienia obietnice Boże, 

dane Abrahamowi; 

-  wie, jaką nagrodę 

otrzymał Jakub od Boga; 

-  wyjaśnia, w jaki sposób 

Bóg czuwa nad nami; 

-  podaje wydarzenia z życia 

Mojżesza, związane ze 

szczególną Bożą opieką; 

-  wie, co daje człowiekowi 

łaska uświęcająca; 

-  wyjaśnia, zapowiedzią 

czego była manna na 

pustyni 

Uczeń: 

-  wyjaśnia, co Pan Bóg 

obiecał Maryi; 

-  podaje definicję pojęcia 

patriarcha; 

-  ukazuje rolę Opatrzności 

Bożej w życiu każdego 

wierzącego; 

-  wytłumaczy imię Boga 

:”Jestem Który Jestem”; 

-  wymienia sposoby 

wypełniania swojego 

powołania; 

-  podaje znaczenie 

sakramentu Eucharystii; 

-  na podstawie opisów 

biblijnych przedstawia 

informacje o Ziemi 

Obiecanej 

 

Uczeń: 

-  omawia próbę wiary 

Abrahama; 

-  wyjaśnia symbolikę snu 

Jakuba; 

-  wie, w czym pomaga 

człowiekowi 

błogosławieństwo Boże; 

-  wyjaśnia, w jaki sposób 

można zostać posłańcem 

Bożej Opatrzności; 

-  uzasadnia konieczność 

zerwania z niewolą grzechu; 

-  wskazuje różnice, między 

Paschą w Starym i Nowym 

Testamencie; 

-  objaśnia zapowiedź 

Jezusa o wodzie pragnienia; 

-  podaje różnice między 

łaską uświęcającą a łaską 

uczynkową 
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DZIAŁ III – BÓG ZAWSZE WIERNY 
 

            Ocena   
dopuszczająca 

Ocena 
dostateczna 

Ocena 
dobra 

Ocena 
bardzo dobra 

Ocena celująca 

Uczeń: 

-  wie, od kogo pochodzą 

przykazania Boże; 

-  wyjaśnia, co to jest grzech 

ciężki; 

-  wymienia dary Boże 

skierowane do człowieka 

 

 

 

Uczeń: 

-  wymienia kilka przykazań 

Bożych; 

-  wyjaśnia, co oznaczał wąż 

na pustyni; 

-  podaje przykłady 

wierności Bogu; 

-  wie, w jaki sposób Pan 

Bóg objawił się Izraelitom 

pod górą Synaj 

 

 

 

Uczeń: 

-  podaje dwie grupy 

przykazań Bożych; 

-  wyjaśnia, dlaczego 

człowiek szuka ratunku w 

krzyżu Chrystusa; 

-  wie, co oznacza pojęcie 

„ciasna brama”; 

-  wymienia warunki 

osiągnięcia życia 

wiecznego; 

-  zna dzieje Arki 

Przymierza 

Uczeń: 

-  omawia warunki 

przymierza, zawarte między 

Bogiem a ludem izraelskim; 

-  ukazuje rolę sumienia w 

codziennym życiu; 

-  wymienia formy 

modlitwy; 

-  wyjaśnia, czym jest 

Kościół domowy; 

-  potrafi przyporządkować 

do poszczególnych 

przykazań  konkretne czyny 

człowieka; 

-  podaje sposoby 

przezwyciężania duchowego 

lenistwa 

-  zna pochodzenie krzyża 

św. Heleny 

Uczeń: 

-  podaje różnice między 

Starym a Nowym 

Przymierzem; 

-  omawia treść przykazania 

miłości; 

-  przedstawia rozmowę 

Jezusa na krzyżu z 

tzw.”dobrym łotrem”; 

-  podaje wskazówki, 

prowadzące człowieka do 

świętości; 

-  ukazuje postawę św. 

Joanny Beretty Molla jako 

wzór do naśladowania; 

-  wymienia grupy, 

działające przy parafiach; 

-  uzasadnia potrzebę 

wierności Bogu przez całe 

ziemskie życie 
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DZIAŁ  IV – BÓG POSYŁA SWOJEGO SYNA 
 

            Ocena   
dopuszczająca 

Ocena 
dostateczna 

Ocena 
dobra 

Ocena 
bardzo dobra 

Ocena celująca 

Uczeń: 

-  podaje nazwę ojczyzny 

Pana Jezusa; 

-  wie, że Jezus był 

zapowiadany przez 

proroków; 

- wymienia, kto tworzy 

Świętą Rodzinę; 

-  opowiada najważniejsze 

wydarzenia o Bożym 

Narodzeniu 

 

 

 

 

 

Uczeń: 

-  podaje nazwy miast, 

związanych z życiem i 

działalnością Jezusa; 

-  wie, kim byli prorocy; 

-  wykazuje, że Jezus był 

prawdziwym Synem Bożym; 

-  opowiada o pokłonie 

Trzech Króli; 

-  wymienia dary ofiarowane 

Jezusowi przez Mędrców; 

 

 

 

 

Uczeń: 

-  wyjaśnia cel nadawanych 

Mesjaszowi tytułów 

biblijnych; 

-  podaje sposoby, jak zostać 

małym prorokiem Pana 

Boga; 

-  omawia fragmenty 

biblijne, dotyczące 

człowieczeństwa Jezusa; 

-  wytłumaczy, skąd 

pochodzi nazwa święta 

Objawienia Pańskiego; 

- uzasadnia sens 

przychodzenia do kościoła w 

Święto Ofiarowania 

Pańskiego ze świecami 

 

 

Uczeń: 

-  wyjaśnia znaczenie 

kulturowego 

i religijnego świętowania 

Bożego Narodzenia; 

-  wymienia imiona 

proroków, 

zapowiadających 

narodzenie Mesjasza; 

-  wie, co oznacza pojęcie 

Wcielenia; 

-  omawia symbolikę 

przyniesionych darów; 

-  objaśnia, czym była 

kapłańska misja 

Chrystusa; 

-  tłumaczy, w jaki sposób 

poznane postacie biblijne 

odpowiadały na Bożą 

miłość 

Uczeń: 

-  łączy poszczególne 

obietnice Bożego zbawienia z 

ich wypełnieniem w osobie 

Jezusa 

-  opisuje działalność 

faryzeuszy i saduceuszy; 

-  wymienia chrześcijańskie i 

pozachrześcijańskie 

świadectwa życia Chrystusa; 

-  wie, dlaczego Mędrców 

nazwano pierwszymi 

misjonarzami; 

-  wyjaśnia pojęcia: „sól 

ziemi” i „światłość świata”; 

-  podaje, w jakich 

wydarzeniach z historii 

zbawienia Bóg ukazywał 

swoją miłość do człowieka; 

-  opowiada o codziennym 

życiu św. Rodziny z Nazaretu 
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DZIAŁ  V – JEZUS MÓJ NAUCZYCIEL        

 

            Ocena   
dopuszczająca 

Ocena 
dostateczna 

Ocena 
dobra 

Ocena 
bardzo dobra 

Ocena celująca 

Uczeń: 

-  wie, kto jest siewcą z 

przypowieści; 

-  wymienia sposoby 

osiągnięcia Królestwa 

Bożego; 

-  podaje przykłady, co jest w 

życiu najważniejsze 

Uczeń: 

-  opowiada, co się stało z 

posianym ziarnem; 

-  wyjaśnia, co jest 

odpowiedzią na wezwanie 

Chrystusa; 

-  wymienia osoby, które 

pomagają rozwijać wiarę; 

-  wie, co jest skarbem, 

ukrytym w ziemi 

Uczeń: 

-  wyjaśnia symbolikę 

poszczególnych części 

przypowieści; 

-  podaje przykłady takich 

zachowań, które budują 

jedność i miłość wzajemną; 

-  tłumaczy, w czym 

pomagają człowiekowi 

sakramenty; 

-  tłumaczy treść pierwszego 

przykazania Bożego; 

-  zna naukę Pana Jezusa o 

konieczności nawrócenia 

Uczeń: 

-  wskazuje przyczyny 

rozwoju Królestwa 

Bożego na ziemi; 

-  ukazuje znaczenie 

sakramentu pokuty w 

umacnianiu Królestwa 

Bożego; 

-  wyjaśnia pojęcie 

homilia; 

-  opowiada o roli 

Apostołów w budowaniu 

Koscioła na ziemi; 

-  wie, dlaczego wiara jest 

perłą z przypowieści; 

-  uzasadnia potrzebę 

przeprowadzania 

codziennego rachunku 

sumienia 

Uczeń: 

-  odnajduje w Ewangeliach 

inne przypowieści, odnoszące 

się do wzrostu naszej wiary; 

-  ukazuje potrzebę ciągłego 

nawracania; 

-  tłumaczy symbolikę 

przypowieści o domu na 

skale; 

-  wie, do czego posłani są 

ludzie świeccy; 

-  wyjaśnia,co w rozumieniu 

chrześcijańskimoznacza bycie 

szczęśliwym; 

-  charakteryzuje treści ośmiu 

błogosławieństw; 

-  objaśnia znaczenie słów: 

„Zło dobrem zwyciężaj”; 

-  zna przypowieść o ziarnku 

gorczycy oraz zaczynie 
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DZIAŁ VI – POSŁANNICTWO JEZUSA 

 

            Ocena   
dopuszczająca 

Ocena 
dostateczna 

Ocena 
dobra 

Ocena 
bardzo dobra 

Ocena celująca 

-  wie, czym jest łaska wiary; 

-  podaje przykłady, 

dotyczące wyznawania wiary 

w codziennym życiu; 

-  objaśnia pojęcie 

miłosierdzia Bożego; 

-  wyjaśnia znaczenie 

sakramentu Eucharystii 

-  wyjaśnia, dlaczego 

modlitwa jest nieustannym 

wołaniem do Boga; 

-  podaje sposoby troski o 

cierpiących; 

-  wie, co to jest 

przebaczenie; 

-  podaje przykłady, że 

Komunia święta przemienia 

serce człowieka 

-  wymienia łaski, 

otrzymywane w 

sakramencie namaszczenia 

chorych; 

-  opisuje sposoby 

uzdrawiania swojej duszy; 

-  wymienia warunki dobrej 

spowiedzi; 

-  wyjaśnia, jakie 

zobowiązania wynikają z 

przyjęcia Eucharystii; 

-  zna wydarzenie z życia 

Jezusa o burzy na jeziorze 

-  opisuje obrzęd 

sakramentu namaszczenia; 

-  wyjaśnia, na czym 

polega uzdrawiające 

działanie sakramentu 

pokuty; 

-  wie, w jaki sposób 

można wyrażać swój żal 

za grzechy; 

-  tłumaczy, zapowiedzią 

czego było cudowne 

rozmnożenie chleba; 

-  uzasadnia, na podstawie 

tekstów NT, że Jezus jest 

Panem życia; 

-  podaje sposoby radzenia 

sobie z burzami 

życiowymi 

-  opowiada o spotkaniu 

Jezusa z niewidomym 

Bartymeuszem; 

-  wyjaśnia, dlaczego Komunia 

święta jest pokarmem na życie 

wieczne; 

-  przedstawia sposoby troski o 

rozwój naszej wiary; 

-  omawia działalność Jezusa, 

dokonującego licznych 

cudów; 

-  tłumaczy, co oznacza 

fragment Wyznania Wiary o 

wskrzeszeniu żywych i 

umarłych; 

-  podaje, w jaki sposób Pan 

Jezus ukazuje swoją moc 

uzdrawiania we wspólnocie 

Kościoła 
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DZIAŁ  VII – ROK LITURGICZNY 

 

 

            Ocena   
dopuszczająca 

Ocena 
dostateczna 

Ocena 
dobra 

Ocena 
bardzo dobra 

Ocena celująca 

Uczeń: 

-  wie, od kogo pochodzi 

zwyczaj obchodzenia 

pierwszych sobót miesiąca; 

-  podaje przykłady 

postanowień adwentowych; 

-  opowiada historię Bożego 

Narodzenia; 

-  wyjaśnia znaczenie okresu 

Wielkiego Postu dla każdego 

wierzącego 

Uczeń: 

-  wytłumaczy, dlaczego 

Maryja jest Matką 

wszystkich wierzących; 

-  wie, dlaczego roraty 

uświęcają czas oczekiwania 

na święta Bożego 

Narodzenia; 

-  podaje przykłady darów, 

które można ofiarować 

małemu Jezusowi; 

-  wytłumaczy, w jaki 

sposób pokonywać pokusy 

szatana 

Uczeń: 

- przedstawia dialog Jezusa 

na krzyżu ze stojącą pod 

krzyżem Matką; 

-  wyjaśnia, co oznacza 

czuwanie adwentowe; 

-  przedstawia kolejność 

wydarzeń od Zwiastowania 

do narodzin Chrystusa; 

-  uzasadnia, że Pan Jezus 

jest dla wszystkich 

światłem; 

-  wyjaśnia symbolikę 

Wielkiego Postu; 

-  tworzy listę postanowień 

wielkopostnych 

Uczeń: 

-  podaje warunki 

prawidłowego odprawiania 

nabożeństw sobotnich; 

-  wyjaśnia, na czym 

polega duchowe 

przygotowanie na 

przyjście Mesjasza; 

-  opisuje znaczenie święta 

Ofiarowania Pańskiego; 

-  opowiada o kuszeniu 

Jezusa na pustyni; 

-  omawia nabożeństwa 

pasyjne; 

-  dostrzega różnice 

między postem zwykłym a 

okresem Wielkiego Postu; 

-  -wie, na czym polega 

czuwanie przy Ciemnicy; 

 

 

Uczeń: 

-  opisuje wydarzenie 

objawienia się Maryi w 

Gietrzwałdzie; 

-  znajduje fragmenty z 

Ewangelii, traktujące o 

miłości Matki do Syna; 

-  wymienia patronów 

Adwentu; 

-  omawia symbole 

adwentowe; 

-  wie, kim był Symeon i 

prorokini Anna; 

-  wyjaśnia słowa: „światłość 

na oświecenie pogan”; 

-  omawia stacje drogi 

krzyżowej; 

-  podaje kolejność wydarzeń 

Wielkiego Tygodnia; 

-  przedstawia przebieg liturgii 

Triduum Paschalnego; 

-  opowiada o Zesłaniu Ducha 

Świętego na Apostołów 

 
 

 


