
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII kl. VIII 2019/2020 
Szkoła Podstawowa w Mysiadle 

 
 
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.  
 

Obszary podlegające ocenianiu na lekcjach religii: 

- Odpowiedzi ustne z trzech ostatnich lekcji – materiał zawarty w podręczniku i zeszycie  

- Opowiadania odtwórcze i twórcze 

- Prezentacja pisemna, multimedialna 

- Kartkówki i testy z trzech ostatnich lekcji 

- Zadania domowe obowiązkowe i dobrowolne 

- Ćwiczenia wykonane na lekcji 

- Zadania wykonane w pracy zespołowej  

- Czytanie tekstów Biblijnych uprzednio przygotowanych przez ucznia w stylu sprzyjającym 
medytacji 

 

Nauczyciel szanuje wszystkie orzeczenia z poradni specjalistycznych i dostosowuje 
wymagania programowe do możliwości uczniów. Chodzi o orzeczenia przedstawione 
kompetentnemu organowi szkolnemu. 

 

KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE – POSZCZEGÓLNYCH STOPNI 

 

Na ocenę celującą uczeń:  

• Posiada uzupełniony zeszyt  
• Potrafi scharakteryzować patronów: Stanisław Kostka, Jan Paweł II i Stefan Wyszyński, 

Karolina Kózkówna. 
• Umie wyjaśnić czym jest Pismo Święte i zna skróty biblijne, tj. sigla  
• 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 mały katechizm – tj. modlitwy i przykazania 
• Zna Modlitwę Pańską; wskazuje sens i warunki modlitwy; tłumaczy bogactwo 

Modlitwy Pańskiej  



• Dokładnie omawia zagadnienia związane z historią Kościoła 
• Samodzielnie poszerza wiedzę w oparciu o literaturę religijną, korzysta ze stron 

internetowych o tematyce religijnej 
• Zajmuje wysokie miejsca w konkursach religijnych 
• Zna, potrafi samodzielnie zdefiniować trudniejsze terminy religijne zob. podręcznik od 

s. 294 
 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń:  

• Posiada uzupełniony zeszyt  
• Potrafi scharakteryzować świętego patrona: Maryja, Stanisław Kostka, Jan Paweł. 
• 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  
• Swobodnie i wyczerpująco wypowiada się na dany temat 
• Bierze udział w konkursach religijnych 
• Zna mały katechizm – podstawowe modlitwy i przykazania 
• Zna niektóre trudniejsze terminy religijne zob. podręcznik od s. 294. 

 
 

 

Na ocenę dobrą uczeń:  

• Posiada uzupełniony zeszyt  
• Zna patrona młodzieży Stanisława Kostkę  
• Wie co to jest Pismo Święte i umie się nim posługiwać  
• 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 i Zdrowaś Maryjo 
• Samodzielnie udziela odpowiedzi na zadany temat, jednak nie wyczerpuje poruszonego 

zagadnienia. 
 
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 

 

Na ocenę niedostateczną uczeń: 

• Nie prowadzi zeszytu 
• Nie opanował minimum programowego 
• Nie skorzystał z pomocy nauczyciela i kolegów w celu poprawienia oceny 

 

Rozkład materiału w układzie semestralnym zawarty jest w podręczniku nr AZ-32-01/10-
WA-1/13; tytuł „Ty ścieżkę życia mi ukażesz”, ks. Piotr Tomasik, Warszawa 2018. 

Pierwszy semestr obejmuje: lekcje numery od 1 do 20 (zob. s. 7); tematy związane z rokiem 
liturgicznym: Krzyż Chrystusa, Patron młodzieży, W drodze z Janem Pawłem II, Radosne 
oczekiwanie, Bóg się rodzi, moc truchleje, Aby byli jedno (zob. s. 9) 

 

Drugi semestr obejmuje: lekcje numery od 21 do 45 (zob. s. 8); tematy związane z rokiem 
liturgicznym: od tematu Czas przygotowania paschalnego tj. od s. 270 do tematu Niech zstąpi 
Duch Twój i odnowi oblicze ziemi do s. 290. (zob. s. 9). 

Ponadto w pierwszym i drugim semestrze obowiązują katechizowanych uczniów skróty Pisma 
Świętego od s. 300 oraz słowniczek trudniejszych terminów od s. 394. 

	


