
WYMAGANIA Z RELIGII NA POSZCZEGÓLNE OCENY 

W KLASIE VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

 

Rozdział I 

Drogi ludzkości i moja ścieżka 

 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

Uczeń: 

 

- potrafi wymienić wady i zalety 
- definiuje szczęście 

- wie, kim był św. Piotr i św. 

Paweł 

-uzasadnia, na czym polega 

specyfika ukazanego przez 

Jezusa szczęścia 

- wie, że Bóg jest szczęściem 

człowieka bo Bóg jest Miłością; - 

wymienia starotestamentalne 

wydarzenia, które świadczą o 

tym, że Pan Bóg pragnie 

szczęścia człowieka; - -  wie, że 

szczęścia nie można utożsamiać z 

powodzeniem, dobrobytem i 

zadowoleniem 

 

 

Uczeń: 

 

- podaje sposoby na pokonywanie 

swoich słabości i pracę nad sobą, 

w odpowiedzi na Boże wezwanie 

bycia doskonałym 

-uzasadnia, że Pan Bóg pragnie 

szczęścia człowieka 

- uzasadnia, że w osiągnięciu 

szczęścia nadprzyrodzonego 

konieczne są: wiara, zaufanie i 

posłuszeństwo Bogu 

- wyjaśnia odmienność 

potocznego i religijnego 

rozumienia szczęścia 

Uczeń: 

 

-własnymi słowami streszcza 

przypowieść o faryzeuszu i 

celniku 

- przypisuje obu postaciom 

Faryzeuszowi i celnikowi 

odpowiednie cechy 

- odwołując się do wybranych 

fragmentów biblijnych, omawia 

działanie Boga na rzecz 

człowieka 

- na podstawie wybranych 

tekstów Pisma Świętego 

wymienia biblijne obrazy 

Kościoła 

- wyjaśnia zobowiązania 

względem Kościoła wynikające z 

przynależności do niego 

Uczeń: 

 

 -  prawidłowo ocenia 

postępowanie własne i innych 

ludzi, odnosi je do nauki Jezusa i 

chrześcijańskich zasad moralnych 

- wyjaśnia, iż szczęście możliwe 

jest do osiągnięcia jedynie 

wówczas, gdy poszukiwanie go 

opiera się na prawdziwych 

wartościach i nie sprzeciwia się 

szczęściu innych ludzi 

- omawia  role  członków 

wspólnoty 

Uczeń: 

 

- wylicza swoje zalety i podaje 

przykłady pozytywnego ich 

zastosowania w konkretnych 

sytuacjach życiowych 

- wyjaśnia, iż poszukiwanie 

szczęścia jest jedną z kluczowych 

wartości w życiu człowieka 

- na przykładzie Świętych Piotra i 

Pawła wyjaśnia, iż spotkanie z 

Jezusem pomaga w odnalezieniu 

drogi do szczęścia 

- odwołując się do biblijnego 

obrazu Kościoła jako Ciała 

Mistycznego i fragmentu listu1 

Kor 12, 12–21. 26–27 

omawia rolę Jezusa w Kościele 

oraz role pozostałych członków 

wspólnoty 

 

 

 

Rozdział II 

Ja Jestem Drogą 



Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

Uczeń: 

 

- przytacza treść Ośmiu 

błogosławieństw   -omawia 

własnymi słowami, co znaczy 

pragnąć sprawiedliwości -

wyjaśnia pojęcie sprawiedliwości 
- opowiada o siostrze Faustynie 

Kowalskiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń: 

 

- uzasadnia, że ewangeliczne 

błogosławieństwa wymagają 

wiary w Jezusa 

zmartwychwstałego 

 - uzasadnia, że Pan Bóg pragnie 

szczęścia człowieka 

- omawia własnymi słowami, co 

znaczy „mieć czyste serce” 
 

Uczeń: 

 

- wylicza warunki sakramentu 

pokuty i omawia je 

- wyjaśnia, dlaczego w Jezusie 

Bóg najpełniej okazał, na czym 

polega szczęście 

- wyjaśnia, że Pan Bóg udziela 

człowiekowi swego 

błogosławieństwa także w 

sytuacjach trudnych i dla niego 

niezrozumiałych 

- omawia sakrament małżeństwa  

jego istotę, cechy i zadania. 

- wyjaśnia, iż sakrament 

namaszczenia chorych jednoczy 

cierpiącego z męką Chrystusa 

Uczeń: 

 

- wyjaśnia, iż człowiek skażony 

grzechem potrzebuje ciągłego 

nawrócenia i naprawiania 

wyrządzonego zła -opowiada o 

ustanowieniu sakramentu pokuty 

i pojednania 

- wymienia grzechy przeciw 

Duchowi Świętemu i 

wyjaśnia, iż taka postawa 

odgradza człowieka od Boga i 

uniemożliwia poprawę 

  

 Uczeń: 
 

-omawia wspomagającą rolę 

darów Ducha Świętego w 

odpowiedzialności człowieka za 

czynienie świata bardziej 

sprawiedliwym  -odnosząc się do 

wybranych wydarzeń z historii i 

bieżących doniesień medialnych, 

uzasadnia, iż chrześcijanin mimo 

słabości i popełnionych grzechów 

z Bożą pomocą może osiągnąć 

świętość 

-interpretuje błogosławieństwa w 

kontekście współczesnych 

problemów młodzieży 

-wymienia biblijne synonimy 

szczęścia 

- interpretuje wydarzenia 

starotestamentalne w kontekście 

błogosławieństw -interpretuje 

biblijne opowiadania o męce i 

śmierci Jezusa w kontekście 

ośmiu błogosławieństw 

 

Rozdział III 

W drodze ku ziemi obietnic 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 



Uczeń: 

 

- definiuje pojęcie „sumienie" 

-wyjaśnia pojęcia: prawo 

naturalne 

- wie kim jest Mojżesz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń: 

 

-definiuje pojęcia „powinność 

moralna” i „sumienie” oraz 

określa ich związek z 

sakramentami pokuty i 

pojednania 

-dokonuje hierarchizacji zasad 

postępowania, uzasadniając 

ponadczasowość i wyższość 

prawa naturalnego nad prawem 

stanowionym przez ludzi 

-  opowiada o wędrówce 

Izraelitów do Ziemi Obiecanej 

 

Uczeń: 

 

-definiuje pojęcia „powinność 

moralna” i „sumienie” oraz 

określa ich związek z 

sakramentami pokuty i 

pojednania oraz Eucharystii 

-rozróżnia sumienie prawidłowe, 

błędne, pewne i wątpliwe; 

-na podstawie wybranych 

tekstów biblijnych ukazuje 

Przykazania Boże i naukę Jezusa 

jako wyraz troski o człowieka i 

jego zbawienie 
-wylicza różne rodzaje wartości 

Uczeń: 

 

- przedstawia własnymi słowami 

treść rozmowy Jezusa z bogatym 

młodzieńcem i wyjaśnia jej sens 

-uzasadnia, iż wypełnianie 

powinności moralnych 

określonych w Przykazaniach 

jest świadectwem wiary i 

prowadzi do prawdziwego 

szczęścia 
-wskazuje konsekwencje 

podstępowania wbrew 

przykazaniom i własnemu 

sumieniu 

-określa, kim jest „człowiek 

sumienia” i podaje przykłady 

takich osób 

- opracowuje własną hierarchię 

wartości 

Uczeń: 

 

-korzystając z różnych źródeł 

(wiadomości z historii, doniesień 

medialnych, życia klasy i szkoły 

oraz własnych doświadczeń) 

wskazuje konsekwencje 

podstępowania wbrew 

przykazaniom i własnemu 

sumieniu 

-odnosząc się do życiorysów 

wybranych osób, uzasadnia, iż 

czasem należy zrezygnować z 

danych dóbr, troszcząc się o inne 

 

Rozdział IV 

Drogowskazy do szczęścia 

 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

Uczeń: 

 

-w oparciu o wybrane teksty 

biblijne wyjaśnia, dlaczego Bóg 

dał swemu ludowi przykazania 

-wie kim jest Bóg? 

-wie, co to jest sekta? 

-wyjaśnia, czym jest imię i 

podaje znaczenie własnego 

imienia 

- wie, co to jest reformacja? 

Uczeń: 

 

-na podstawie wiadomości z 

lekcji wyjaśnia istotę nakazu i 

zakazu etycznego oraz podaje ich 

przykłady 

- wymienia przymioty Boga 

- podaje sposoby werbowania do 

sekt 

- omawia własnymi słowami sens 

przytaczanego drugiego 

Uczeń: 

 

- recytuje dekalog 

- podaje przymioty Boga i Jego 

zamiary względem ludzi 

-  podaje z pamięci treść 

pierwszego przykazania Bożego i 

wyjaśnia, do czego ono 

zobowiązuje 

- omawia własnymi słowami 

biblijną naukę o Bogu, jedynym 

Uczeń: 

 

-odnosząc się do doświadczeń i 

przykładów z życia, omawia 

związek między wolnością 

człowieka, a przestrzeganiem 

prawa 

-wymienia błędne obrazy Boga 

utrudniające posłuszeństwo Bogu 

i pogłębianie relacji z Nim 

-formułuje argumenty przeciw 

 Uczeń: 
 

-podaje z pamięci przykazania 

Dekalogu i przyporządkowuje 

poszczególnym przykazaniom 

chronione przez nie wartości 
-wyjaśnia, jakie są współczesne 

zagrożenia dla przestrzegania 

pierwszego przykazania 

Dekalogu 

-wyjaśnia, czym jest wolna wola i 



-wie, że założycielem Kościoła 

jest sam Chrystus 

- wyjaśnia, jak powinno 

wyglądać świętowanie niedzieli 

- wie, kim jest przyjaciel? 

- wie, co to jest dekalog? 

przykazania Bożego 

- wyjaśnia 

pojęcia ,,religia", ,,wyznanie" 

- wymienia cechy prawdziwego 

przyjaciela 

-wymienia grzechy przeciwko 

pierwszemu i drugiemu 

przykazaniu Bożemu 

- wymienia sposoby religijnego 

obchodzenia dni świętych 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbawcy, i zobowiązaniach 

wynikających z pierwszego 

przykazania 

- podaje sposoby werbowania do 

sekt oraz techniki stosowane 

przez ich przedstawicieli 

-omawia sytuację Kościoła 

wprzededniu reformacji 
-przytacza z pamięci treść III, IV, 

V, VI, VII przykazania Bożego i 

omawia je własnymi słowami 
-wyjaśnia, iż przyjaźń jest 

wielkim dobrem, o które trzeba 

dbać i na które należy zasłużyć 
-wylicza wykroczenia przeciw VI 

przykazaniu, 
-uzasadnia konieczność stawiania 

Boga na pierwszym miejscu w 

życiu  -uzasadnia konieczność 

poszanowania imienia Boga 
 - uzasadnia dlaczego katolicy są 

zobowiązani do uczestnictwa we 

Mszy Świętej niedzielnej 

wierze w horoskopy, czytaniu 

wróżb, zabobonom -wyjaśnia 

twierdzenie, iż przynależność do 

sekty jest zdradą Jezusa i niszczy 

osobowość człowieka; 

 -podaje znaczenie imion z Biblii 

-wyjaśnia różnice i podobieństwa 

między katolicyzmem, a 

pozostałymi głównymi 

wyznaniami chrześcijańskimi 
-wymienia dni święte w różnych 

religiach i wyjaśnia, dlaczego 

niedziela jest dniem świętym dla 

chrześcijan 
-wymienia daty i nazwy świąt 

chrześcijańskich przypadających 

w innym dniu tygodnia niż 

niedziela 
-opowiada o przyjaźni Dawida i 

Jonatana oraz Jezusa i Łazarza 
-uzasadnia dlaczego noszenie 

różnego rodzaju znaków i 

symboli jest zagrożeniem wiary 

chrześcijanina -wyjaśnia z czego 

wynika i proponuje jak zaradzić 

nadużywaniu oraz brakowi 

poszanowania imienia Bożego w 

potocznym języku 
- uzasadnia, że religijne 

świętowanie niedzieli służy 

rozwojowi człowieka i 

oddawaniu czci Bogu 

wymienia postawy i zachowania, 

które ją ograniczają 

-  dokonuje właściwej oceny 

wróżbiarstwa, astrologii i 

horoskopów 

 -uczestniczy w dyskusji na temat 

sposobów uchronienia się przed 

działaniem sekt, wymieniając 

wśród nich rozumne pogłębianie 

wiary, lekturę Biblii oraz życie 

sakramentalne 

-wskazuje różnice pomiędzy 

właściwym używaniem Imienia 

Bożego oraz używaniem go 

wbrew drugiemu przykazaniu 

Bożemu 

-na przykładzie wydarzenia 

Soboru Trydenckiego wyjaśnia 

konieczność troski Kościoła o 

formułowanie prawd wiary i ich 

właściwy przekaz 

- na podstawie konkretnych 

przykładów omawia 

nieprawidłowe rozumienie 

przyjaźni, np. jako relacji do 

zwierzęcia lub przedmiotu 

 

 



Rozdział V 

Rok z Chrystusem w Kościele 

 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

Uczeń: 
 

-opowiada własnymi słowami o 

męce i śmierci Jezusa na krzyżu 
 -przytacza wybrane wydarzenia 

z życia św. Stanisława Kostki 
-wie, kim był św. Jan Paweł II? 
-przytacza wybrane fragmenty 

biblijne zapowiadające przyjście 

Zbawiciela na świat i omawia 

wypełnienie się obietnicy w 

osobie Jezusa 
- na podstawie fragmentów 

biblijnych opowiada o 

narodzeniu Jezusa w Betlejem i 

znaczeniu tego wydarzenia dla 

ludzi 
-charakteryzuje liturgiczny okres 

Wielkiego Postu jako czas pokuty 

i nawrócenia 
-streszcza przypowieść o synu 

marnotrawnym 
-wie, kim jest Duch święty? 
 

 

 

 

 

 

 

Uczeń: 
 

-podaje datę święta 

Podwyższenia Krzyża i omawia 

możliwości przeżywania tego 

dnia w domu i w kościele 
-wyjaśnia, że św. Stanisław 

Kostka jest patronem młodzieży i 

poprawnie wymienia, w jakich 

sprawach można się do niego 

zwracać 
-wyjaśnia potrójne znaczenie 

Adwentu 
-omawia tradycje związane ze 

świętowaniem Bożego 

Narodzenia i wyjaśnia sens 

świętowania 
-podaje sposoby przeżywania 

Wielkiego Postu – czasu 

nawrócenia, 
-wyjaśnia, iż syn marnotrawny 

jest obrazem grzesznika, który się 

nawraca i przystępuje do 

sakramentu pokuty i pojednania 
-na podstawie tekstów biblijnych 

odtwarza przebieg trzech dni 

paschalnych w życiu Jezusa i 

Apostołów 
 -opowiada o odnalezieniu 

Uczeń: 
 

-wyjaśnia, że krzyż jest dla 

chrześcijan znakiem zbawienia i 

ofiarnej miłości 
-podaje datę liturgicznego 

wspomnienia św. Stanisława 

Kostki 
-poprawnie podaje datę 

liturgicznego wspomnienia bł. 

Jana Pawła II (22 X), odróżnia je 

od Dnia Papieskiego (niedziela 

przed 16 X) 
-prawidłowo określa nastrój 

Adwentu – to czas radosnego 

oczekiwania i opisuje, jak można 

przeżywać Adwent 
-potrafi wyrecytować teksty 

wybranych kolęd i poprawnie 

rozpoznaje w nich treści biblijne 
-omawia jedność Kościoła jako 

istotny przymiot zamierzony 

przez Jezusa 
-poprawnie argumentuje 

konieczność modlitwy w procesie 

nawrócenia 
-wylicza zwyczaje wielkanocne i 

podaje ich sens religijny oraz 

omawia regionalne i rodzinne 

Uczeń: 
 

-opowiada o poszukiwaniach 

drzewa krzyża podjętych przez 

św. Helenę jako o świadectwie 

wiary cesarzowej 
-na podstawie historii życia św. 

Stanisława wymienia cechy, które 

sprzyjają osiąganiu założonych 

celów i dążeniu do świętości 
-odnosząc się do nauczania św. 

Jana Pawła II, wyjaśnia, że 

przykazania Boże stanowią 

pomoc w dążeniu prawdziwego 

szczęścia i prowadzą do świętości 
-potrafi wymienić zwyczaje 

adwentowe, podaje ich sens 
-przedstawia projekt spotkania 

wigilijnego w rodzinie 
-podaje datę Tygodnia Modlitw o 

Jedność Chrześcijan oraz 

sposoby włączenia się w obchody 
- wymienia nabożeństwa 

wielkopostne i czyny pokutne 

oraz omawia je 
- omawia prawdę o Bożym 

Miłosierdziu, argumentując ją 

konkretnym działaniem Boga na 

rzecz człowieka 

Uczeń: 
 

-zna słowa pieśni Krzyżu święty 

nade wszystko i prawidłowo 

określa nastrój utworu 
-określa przesłanie życia św. 

Stanisława Kostki i jego 

znaczenie dla własnego 

postępowania i realizacji 

własnych planów 
-wykorzystując dostępne źródła i 

środki społecznego przekazu, 

wskazuje na różne możliwości 

zapoznawania się z nauczaniem 

papieskim 
-recytuje z pamięci tekst 

wybranych pieśni adwentowych 
-poprawnie interpretuje sens 

tradycyjnego świętowania 
wyjaśnia pojęcie „ekumenizm” i 

mówi, jakich religii on dotyczy 
-wyjaśnia związek zachodzący 

pomiędzy sakramentem chrztu 

świętego i odnawianiem łaski we 

własnym życiu przez sakrament 

pokuty i pojednania 
-wymienia czynniki sprzyjające 

owocnemu przeżyciu rekolekcji 
-zna teksty wybranych pieśni 



 

 

 

 

pustego grobu przez różne 

biblijne postacie i o nastrojach z 

tym związane 
 

tradycje związane ze 

Zmartwychwstaniem Pańskim 
-na podstawie biblijnych 

fragmentów opowiada o zesłaniu 

Ducha Świętego jako spełnionej 

obietnicy Jezusa działającego w 

swoim Kościele 
-omawia symbole i znaki 

obecności Ducha Świętego 
- wymienia dary Ducha Świętego 
 

-wymienia z pamięci liturgiczne 

obchody Wielkiego Czwartku, 

Wielkiego Piątku i Wielkiej 

Soboty 

pasyjnych i potrafi wskazać w 

nich treści wywodzące się z 

Biblii 
-wyjaśnia związek 

Pięćdziesiątnicy ze 

Zmartwychwstaniem Pańskim 

 


