
 

Wymagania edukacyjne  z religii dla klasy VII szkoły podstawowej w roku szkolnym 

2019/2020 

Przedmiotowy system oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu 

nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach nr AZ-3-01/10 

zatwierdzonego przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.  
 

Na ocenę celującą uczeń:  

• Posiada uzupełniony zeszyt  

• Potrafi scharakteryzować patrona roku  

• Umie wyjaśnić czym jest Pismo Święte  

• Zna etapy powstawania Biblii oraz gatunki literackie  

• Potrafi scharakteryzować miejsce Chrystusa w historii Zbawienia  

• Zna poszczególne okresy roku liturgicznego  

• Zna Dekalog; potrafi wyjaśnić treść i sens każdego przykazania  

• Potrafi wymienić 8 Błogosławieństw oraz je dokładnie wyjaśnić  

• Zna Modlitwę Pańską; wskazuje sens i warunki modlitwy; tłumaczy bogactwo 

Modlitwy Pańskiej  

• Dokładnie omawia zagadnienia związane z historią Kościoła  

  

Na ocenę bardzo dobrą uczeń:  

• Posiada uzupełniony zeszyt  

• Potrafi scharakteryzować patrona roku  

• Zna główne okresy roku liturgicznego  

• Umie omówić podstawowe zagadnienia dotyczące Pisma Świętego  

• Potrafi wymienić główne znaki Jezusa  

• Zna Dekalog i potrafi wyjaśnić sens każdego przykazania  

• Potrafi wymienić 8 Błogosławieństw  

• Zna Modlitwę Pańską; wskazuje sens i warunki modlitwy; dostrzega bogactwo 

Modlitwy Pańskiej  

• Zna podstawowe zagadnienia z historii Kościoła  

  

Na ocenę dobrą uczeń:  

• Posiada uzupełniony zeszyt  

• Zna patrona roku  

• Wie co to jest Pismo Święte i umie się nim posługiwać  

• Zna podstawowe znaki Chrystusa  

• Zna Dekalog i podstawowe informacje na temat Dekalogu  

• Wie, co to jest Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post (Triduum Paschalne), 

Wielkanoc  

• Rozumie, dlaczego Osiem Błogosławieństw jest drogą prowadzącą do szczęścia  

• Zna Modlitwę Pańską  



 

Na ocenę dostateczną uczeń:  

• Ma braki w zeszycie  

• Zna patrona roku, wie co to jest Pismo Święte  

• Zna podstawowe znaki Chrystusa, zna Dekalog i podstawowe informacje na temat 

Dekalogu  

• Wie, co to jest Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post (Triduum Paschalne), 

Wielkanoc  

• Zna Modlitwę Pańską  

  

Na ocenę dopuszczającą uczeń:  

• Nie ma zeszytu  

• wymagania na ocenę dostateczną spełnia z dużą pomocą nauczyciela 


