
 

KRYTERIA OCENIANIA – RELIGIA 

 

KLASA  VII 

 

DZIAŁ I – GŁÓD SŁUCHANIA SŁÓW PAŃSKICH 

 

            Ocena   
dopuszczająca 

Ocena 
dostateczna 

Ocena 
dobra 

Ocena 
bardzo dobra 

Ocena celująca 

Uczeń: 

-  wie, komu zawdzięcza 

życie; 

-  wymienia cele życia 

człowieka; 

-  wyjaśnia, na czym polega 

wyznawanie wiary w Boga; 

-  wie, co jest najważniejsze 

w życiu 

 

 

Uczeń: 

-  potrafi wytłumaczyć, 

dlaczego życie jest darem; 

-  wie, dlaczego Bóg jest 

przewodnikiem na drodze do 

zbawienia; 

-  podaje przykłady życiowe, 

dotyczące wartości życia 

ludzkiego; 

-  wyjaśnia, w czym pomaga 

człowiekowi wiara 

Uczeń: 

-  opowiada o spotkaniu 

Jezusa z młodzieńcem; 

-  ukazuje radosną stronę 

życia ludzkiego; 

-  wymienia przyczyny 

zniechęcenia człowieka; 

-  uzasadnia sens 

podejmowania codziennego 

trudu i wysiłku; 

-  wie, w jaki sposób 

odnaleźć swoje miejsce w 

społeczności szkolnej 

 

Uczeń: 

-  wzorując się na tekstach 

filozofów i pisarzy, podaje 

argumenty afirmacji życia 

ludzkiego; 

-  wyjaśnia, co Jezus 

nakazuje czynić w życiu; 

-  dostrzega różnice między 

materialną a duchową      

sferą życia; 

-  wymienia poznane 

postacie świętych i 

błogosławionych Kościoła, 

które oddały życie za wiarę    

Uczeń: 

-  wybiera fragmenty z 

Listów Apostolskich, 

dotyczące poszanowania 

życia ludzkiego; 

-  omawia naukę Jezusa o 

warunkach  osiągnięcia 

nieba; 

-  wymienia przykłady 

objawiania się Boga w 

codziennności; 

-  rozstrzyga problemy, 

związane z niematerialną 

stroną wiary 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

DZIAŁ II – PRZEZ SŁOWO PANA POWSTAŁY NIEBIOSA 

 

 

 

            Ocena   
dopuszczająca 

Ocena 
dostateczna 

Ocena 
dobra 

Ocena 
bardzo dobra 

Ocena celująca 

Uczeń: 

-  wie, że Bóg objawia się 

przez dzieło stworzenia; 

-  opowiada, co Biblia mówi 

o stworzeniu świata; 

  -wymienia kilka ksiąg 

Starego Testamentu 

-  wyjaśnia, skąd się wzięło 

zło na świecie 

Uczeń: 

-  opisuje, co piękno świata 

mówi nam o Bogu; 

-  wie, jakie treści znajdują 

się w Starym Testamencie; 

-  wymienia zadania autorów 

biblijnych; 

-  przedstawia pokrótce opis 

stworzenia świata i 

człowieka; 

-  zna opowieść o arce Noego 

 

 

 

 

Uczeń: 

-  uzasadnia potrzebę 

wdzięczności Bogu za dzieło 

stworzenia; 

-  wymienia poszczególne 

etapy powstawania ksiąg 

biblijnych; 

-  omawia znaczenie tradycji 

ustnej podczas powstawania 

ksiąg; 

-  podaje wnioski, 

wynikające z biblijnego 

opisu stworzenia; 

-  ukazuje skutki grzechu 

pychy dla całego rodzaju 

ludzkiego 

 

 

 

Uczeń: 

-  podaje definicję 

objawienia naturalnego; 

-  wymienia krainy 

geograficzne Ziemi Świętej; 

-  wyjaśnia, na czym 

polegało natchnienie 

biblijne; 

-  wie, co to jest kanon 

biblijny; 

-  wymienia języki 

spisywania ksiąg biblijnych; 

-  wskazuje na konieczność 

odpowiedzialnego 

kształtowania świata przez 

człowieka; 

-  omawia pierwszą 

zapowiedź zbawienia 

Uczeń: 

-  objaśnia istotę objawienia 

nadprzyrodzonego 

(historycznego); 

-  charakteryzuje mentalność 

mieszkańców Kanaan; 

- zna „Hymn do Biblii” 

R. Brandstattera 

-  rozpoznaje wszystkie 

skróty ksiąg Starego i 

Nowego Testamentu; 

-  wymienia starożytne 

przekłady Biblii; 

-  przedstawia religijne 

znaczenie potopu; 

-  wie, czego symbolem była 

wieża Babel 

 

 

 

 

 



 

 

 

DZIAŁ III – POSŁAŁ SŁOWO, ABY ICH ULECZYĆ 

 

 
 

Ocena  dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 
 

Ocena celująca 

Uczeń: 

-  opowiada o próbie 

Abrahama; 

-  wie, czym jest wolność 

-  wskazuje na osobę Boga 

jako dawcy dekalogu; 

-  podaje przykłady cudów, 

uczynionych przez Boga; 

-  wymienia kilka określeń 

Pana Boga 

Uczeń: 

-  wyjaśnia pojęcie „obietnice 

Boże”; 

-  podaje zasady 

postępowania dla 

poszczególnych wspólnot; 

-  ogólnie opisuje treść 

Bożych przykazań; 

-  wie, czym jest sumienie; 

-  opowiada o walce Dawida 

z Goliatem; 

-  wymienia braniewskie 

świątynie 

Uczeń: 

-  omawia skutki przymierza, 

zawartego pomiędzy Bogiem 

a Abrahamem; 

-  opowiada o objawieniu się 

Boga Mojżeszowi; 

-  wie, co jest „złotym 

cielcem”współczesnego 

świata; 

-  definiuje pojęcia: klątwa, 

pogaństwo, 

bałwochwalstwo; 

-  objaśnia, na czym polegała 

mądrość Salomona; 

-  zna opowieść o proroku 

Eliaszu; 

-  tłumaczy poszczególne 

fragmenty Poematu o 

Winnicy 

Uczeń: 

- wyjaśnia, w jaki sposób 

objawiła się Boża 

sprawiedliwość w miastach 

Sodoma i Gomora; 

-  wie, czym jest pascha dla 

chrześcijanina; 

-  rozumie, jaką prawdę o 

Bogu przedstawia historia 

Mojżesza; 

-  charakteryzuje działalność 

Gedeona i Samsona; 

-  wyjaśnia, na czym polegał 

grzech Dawida; 

-  wie, dlaczego sekty są 

niebezpieczeństwem dla 

ludzi; 

-  wymienia cechy Nowej 

Jerozolimy; 

-  charakteryzuje okres 

niewoli babilońskiej; 

Uczeń: 

-  podaje wydarzenia, w 

których Bóg zawiera 

przymierze z ludem; 

-  omawia fragment Księgi 

Mądrości o bliskości i 

potędze Boga; 

-  znajduje rozwiązanie 

wobec problemu próby 

wiary; 

-  wyznacza szlak wędrówki 

ludu izraelskiego do ziemi 

Kanaan; 

-  wyjaśnia znaczenie bitwy 

pod Gibeonem; 

-  dokonuje analizy 

literackiej tekstu Joz 10,6; 

-  ukazuje religijne 

znaczenie epoki sędziów; 

-  podaje przykłady 

podziałów w dzisiejszym 

świecie; 

-  omawia działalność 

młodzieżowych grup 

chrześcijańskich 

 



 

 

DZIAŁ IV – SŁOWO STAŁO SIĘ CIAŁEM 

 

 

 OKRES NARODZENIA PAŃSKIEGO 

 

 
 

            Ocena   
dopuszczająca 

Ocena 
dostateczna 

Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

Uczeń: 

-  wie, czym są dla 

współczesnych ludzi Święta 

Bożego Narodzenia; 

- wymienia, kto tworzy 

Świętą Rodzinę; 

opowiada historię o 

narodzeniu Jezusa; 

-  wyjaśnia, kiedy 

zachowujemy szacunek dla 

drugiego człowieka 

 

 

 

 

Uczeń: 

-  opisuje najważniejsze fakty 

z historii narodzenia 

Pańskiego; 

-  wyjaśnia symbolikę okresu 

Bożego Narodzenia; 

-  przedstawia kolejność 

wydarzeń biblijnych od 

Zwiastowania do narodzin 

Chrystusa; 

-  wie, dlaczego Święta 

Rodzina jest wzorem dla 

wszystkich rodzin 

 

 

 

 

Uczeń: 

-  wyjaśnia cel nadawanych 

Mesjaszowi tytułów 

biblijnych; 

-  podaje etapy powstawania 

Ewangelii; 

-  wie, co oznacza 

błogosławieństwo w Starym 

i Nowym Testamencie; 

-  wymienia wydarzenia, 

potwierdzające, że Jezus 

miał władzę odpuszczania 

grzechów; 

-  omawia czyny człowieka, 

które naruszają nauczanie 

Jezusa o prawdomówności 

 

Uczeń: 

-  wyjaśnia znaczenie 

kulturowego i religijnego 

świętowania Bożego 

Narodzenia; 

-  dokonuje zestawienia 

podobieństw i różnic 

pomiędzy ewangelicznymi 

opisami historii narodzenia 

Pańskiego; 

-  omawia prawdy zawarte w 

ośmiu błogosławieństwach; 

-  podaje argumentację 

biblijną, że Jezus jest 

zarówno Bogiem i 

człowiekiem 

 

Uczeń: 

-  znajduje i omawia 

fragmenty Ewangelii  o 

wypełnieniu proroctw 

mesjańskich; 

-  wymienia świadectwa 

historyczne o 

wiarygodności osoby 

Jezusa; 

-  wskazuje grzechy 

przeciw piątemu 

przykazaniu Bożemu; 

-  wyjaśnia prawdy, zawarte 

w Kazaniu na Górze; 

-  wybiera i prezentuje 

teksty z dorobku Andre 

Frossarda; 

-  uzasdnia, dlaczego 

Maryja jest Pośredniczką i 

Orędowniczką 

                                                

 

                                              



 

 

 

                                                    DZIAŁ V – ABY SŁOWO BOŻE NIE ULEGŁO SKRĘPOWANIU 

 

 

            Ocena   
dopuszczająca 

Ocena 
dostateczna 

Ocena 
dobra 

Ocena 
bardzo dobra 

Ocena celująca 

Uczeń: 

-  wie, czym się różni 

Kościół święty od kościoła 

parafialnego; 

-  podaje wyjaśnienie słów 

Jezusa, skierowanych do 

Piotra; 

-  wyjaśnia, kogo 

prześladował Szaweł 

 

 

 

  

Uczeń: 

-  omawia Zesłanie Ducha 

świętego w oparciu o Dzieje 

Apostolskie; 

-  wie, dlaczego Piotr zaparł 

się Jezusa; 

-  opowiada o spotkaniu 

Szawła z Panem Jezusem; 

-  wyjaśnia, jakie trudności 

musieli pokonać pierwsi 

chrześcijanie 

Uczeń: 

-  wymienia cechy pierwszej 

wspólnoty kościelnej;            

-  omawia fragment Listu św. 

Piotra o godności 

chrześcijan; 

-  wymienia listy św. Pawła 

do gmin chrześcijańskich; 

-  zna przyczyny szybkiej 

ewangelizacji w pierwszych 

wiekach chrześcijaństwa; 

-  podaje definicję pojęcia 

„pełnia czasów”; 

- wie, jak przebiegała 

chrystianizacja 

barbarzyńców 

Uczeń: 

-  zna treść kerygmatu 

apostolskiego; 

-  wyjaśnia, dlaczego Jezus 

powierzył Piotrowi władzę 

prymatu; 

-  podaje przebieg podróży 

misyjnych św. Pawła; 

-  z powieści „Quo vadis” 

wybiera sceny 

prześladowania chrześcijan; 

-  uzasadnia, że gnoza jest 

przeciwna chrześcijaństwu; 

-  wyodrębnia z Wyznania 

Wiary zwroty o 

historyczności Jezusa; 

-  wskazuje na znaczenie 

idei benedyktyńskiej w 

kształtowaniu swojej 

osobowości; 

- podaje przyczyny schizmy 

wschodniej; 

-  wyjaśnia, co to jest 

ekumenizm 

Uczeń: 

-  opowiada o początkach 

publicznej działalności 

Kościoła (śmierć 

Szczepana); 

-  omawia aktualność nauki 

Piotra we wspólczesnym 

świecie; 

-  wymienia postanowienia 

Soboru Jerozolimskiego; 

-  wie, jaki był wpływ 

Ignacego Antiocheńskiego 

na rozwój pierwotnego 

Kościoła; 

-  podaje definicje pojęć: 

schizma i herezja; 

-  wyjaśnia naukę św. 

Augustyna; 

-  omawia skutki chrztu 

Polski dla całego narodu; 

-  opisuje osiągnięcia 

intelektualne XII- XIII 

wieku; 

-  wie, jakie były 

okoliczności powstania 

inkwizycji 

 



 

 

 

DZIAŁ  VI – PRZEZ TWOJE SŁOWO UDZIEL MI ŻYCIA 

 

 

katechezy dodatkowe 

 

            Ocena   
dopuszczająca 

Ocena 
dostateczna 

Ocena 
dobra 

Ocena 
bardzo dobra 

Oena celująca 

Uczeń: 

-  podaje kilka faktów z życia 

papieża Jana Pawła II; 

-  wie, jakie znaczenie ma 

słowo Boże w codziennym 

życiu; 

-  opowiada o rodzinnej 

Wigilii 

-  wyjaśnia, dlaczego w Środę 

Popielcową zachowujemy 

post ścisły 

 
 

 

Uczeń: 

-  wie, w jaki sposób można 

naśladować Ojca świętego; 

-  podaje sposoby na 

duchowe przeżywanie 

okresu Adwentu; 

-  wymienia kilka 

zwyczajów świątecznych; 

-  powie, na czym polega 

obrzęd posypania głów 

popiołem 

Uczeń: 

-  wymienia i opisuje  wyda-

rzenia z życia papieża, 

dotyczące miłości i 

pojednania; 

-  wyjaśnia symbolikę 

adwentową; 

-  odnajduje w Ewangeliach 

wszystkie opisy narodzenia 

Mesjasza; 

-  wyjaśnia, na czym polega 

okres pokuty w Kościele; 

-  podaje najważniejsze 

wydarzenia Wielkiego 

Tygodnia 

Uczeń: 

-  omawia najważniejsze 

treści „Adhortacji o 

pojednaniu i pokucie”; 

-  omawia scenę 

zwiastowania Maryi; 

-  wskazuje różnice i 

podobieństwa w relacjach 

Ewangelistów; 

-  wymienia wszystkie stacje 

drogi krzyżowej; 

-  wyjaśnia, w jaki sposób 

człowiek staje się 

słuchaczem słowa Bożego; 

-  charakteryzuje przebieg 

uroczystości kościelnych 

Wielkiego Piątku 

Uczeń: 

-  wybiera z przemówień 

pielgrzymkowych papieża 

treści o słuchaniu słowa 

Bożego; 

-  wyjaśnia znaczenie 

rekolekcji parafialnych dla 

dobrego przeżywania Świąt 

Bożego Narodzenia; 

-  podaje definicję pojęcia 

Protoewangelia; 

-  wie, czym są 

nabożeństwa pasyjne; 

-  tłumaczy przypowieść 

Jezusa o siewcy; 

-  przedstawia nauczanie 

Kościoła o zbawieniu; 

-  wymienia dary Ducha św. 

-  opowiada o działalności 

ks. Roberta Bilitewskiego 

 

 

 
 


