
KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE  
 
Przedmiot: Religia 
 
Klasa:  4   
 

OCENA CELUJĄCA 

 

Uczeń: 

 Spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej. 

 Prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ. 

 Samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych. 

 Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi, swobodą w posługiwaniu się terminologią przedmiotową i inną. 

 Angażuje się w zadania pozalekcyjne. 

 Osiąga sukcesy w konkursach wiedzy religijnej. 

 Jego pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi żadnych zastrzeżeń. 

 Jego praca jest oryginalna i twórcza oraz wskazuje na dużą samodzielność.  

 Opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności wyznaczonych przez nauczyciela programem nauczania; osiągnięcia ucznia należą do 

złożonych i wymagających samodzielności 

 Biegle zna pacierz: Znak krzyża, Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Przykazanie miłości, Siedem sakramentów, Akty, Pięć warunków 

sakramentu pokuty, Modlitwa za zmarłych, 7 grzechów głównych, Najważniejsze dobre uczynki, Skład Apostolski, Dekalog, Przykazania 

kościelne, Główne prawdy wiary, Cnoty boskie, Dary Ducha Świętego, Chwała Ojcu, Pod Twoją obronę. 

 Inne osiągnięcia indywidualne ucznia promujące ocenę celującą. 

 Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym. 

 Uzasadnia swoje odpowiedzi. 

 Zna 20 tajemnic różańca. 

 Biegle posługuje się wiadomościami w zakresie oceny bardzo dobrej. 
 
OCENA BARDZO DOBRA 

 

Uczeń: 



 Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej. 

 Opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności określony poziomem nauczania religii. 

 Prezentuje poziom wiadomości powiązanych ze sobą w logiczny układ. 

 Umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela. 

 Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi. 

 Odznacza się pełną znajomością pacierza. 

 Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe. 

 Aktywnie uczestniczy w religii. 

 Uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej. 

 Samodzielnie podejmuje się zadań. 

 Jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem. 

 Odpowiedzialnie włącza się w dynamikę i przeżycia roku liturgicznego. 

 Opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności wyznaczonych przez nauczyciela programem nauczania; osiągnięcia ucznia należą do 

złożonych i wymagających samodzielności. 

 Inne możliwości indywidualne ucznia promujące ocenę bardzo dobrą. 

  Modli się różańcem i Koronką do Bożego Miłosierdzia. 

  Wie, co to jest nabożeństwo pierwszych piątków miesiąca i zna jego historię. 

  Podaje definicję Kościoła i wskazuje, jak może przyczynić się do tworzenia wspólnoty Kościoła. 

  Omawia zależność roku liturgicznego od historii zbawienia. 

  Wie, na czym polega pełny udział we Mszy Świętej, uzasadnia swoją odpowiedź. 

  Podaje podstawowe informacje na temat Pisma Świętego. 

  Zna podstawowe zasady korzystania z Pisma Świętego. 

  Wymienia nazwy i skróty wybranych ksiąg Pisma Świętego i ich autorów. 

  Wskazuje moment, kiedy w liturgii Mszy Świętej czytany jest fragment Starego, a kiedy Nowego Testamentu. 

  Wskazuje na związek Biblii z życiem narodu i kulturą chrześcijańską. 

  Opisuje sposoby objawienia się Boga człowiekowi. 

  Wie, na czym polega odpowiedzialność człowieka za otaczający świat. 

  Charakteryzuje przymioty Boga w świetle wiary. 

  Wyjaśnia istotę wiary na przykładzie postaci biblijnych. 

  Wie, że realizacja przykazań Bożych jest wyrazem wiary i posłuszeństwa Bogu. 



  Wyjaśnia znaczenie uczynków miłosiernych w codziennym życiu. 

  Wie, że Opatrzność Boża czuwa nad każdym człowiekiem i podaje przykłady działania Opatrzności Bożej. 

  Wyjaśnia, dlaczego Chrystus jest przewodnikiem w drodze do Boga Ojca i dlaczego z Jezusem łatwiej przezwyciężać trudności. 

  Ukazuje aktualność wydarzeń biblijnych w świetle współczesnych wyzwań życiowych. 

  Wyjaśnia pojęcia: Biblia, Stary Testament, Nowy Testament, Ewangelia, historia zbawienia, natchnienie biblijne, wiara,                           

stworzyć, Opatrzność Boża, Protoewangelia. 
 

OCENA DOBRA 

 

Uczeń: 

 Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej. 

 Opanował materiał programowy z religii. 

 Prezentuje wiadomości powiązane związkami logicznymi. 

 Poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska inspirowane przez nauczyciela. 

 Stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych. 

 Wykazuje się dobrą znajomością pacierza. 

 W zeszycie ma wszystkie notatki i prace domowe. 

 Korzysta z pomocy dydaktycznych podczas zajęć lekcyjnych (podręcznik, zeszyt ucznia i inne). 

 Systematycznie uczestniczy w zajęciach religii. 

 Jest zainteresowany przedmiotem. 

 Wykazuje się dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości. 

 Postawa ucznia nie budzi wątpliwości. 

 Stara się być aktywnym podczas lekcji. 

 Wiadomości i umiejętności ucznia przewidziane programem nauczania nie są pełne dla danego etapu nauczania,                                        

ale wiele umiejętności ma charakter złożony i samodzielny.  

 Inne osiągnięcia indywidualne ucznia promujące ocenę dobrą. 

  Zna większość modlitw przewidzianych w programie nauczania 

  Wyjaśnia na czym polega praktykowanie pierwszych piątków miesiąca. 

  Podaje definicję Kościoła i wskazuje jak może przyczynić się do tworzenia Wspólnoty Kościoła 

  Wyjaśnia zależność roku liturgicznego od historii zbawienia. 

  Wyjaśnia, na czym polega pełny czynny udział we Mszy Świętej. 



 Podaje podstawowe informacje na temat Pisma Świętego. 

 Zna podstawowe zasady korzystania z Pisma Świętego.  

 Wymienia nazwy i skróty wybranych ksiąg Pisma Świętego i ich autorów. 

 Wskazuje moment, kiedy w liturgii Mszy Świętej czytane jest Słowo Boże. 

 Wskazuje na związek Biblii z życiem narodu i kulturą chrześcijańską. 

 Wie, na czym polega odpowiedzialność człowieka za otaczający świat. 

 Wie, że realizacja przykazań Bożych jest wyrazem wiary i posłuszeństwa Bogu. 

 Wie, że Opatrzność Boża czuwa nad każdym człowiekiem. 

 Podaje przykłady działania Opatrzności Bożej. 

 Wyjaśnia, dlaczego Chrystus jest przewodnikiem w drodze do Boga Ojca i dlaczego z Jezusem łatwiej przezwyciężać trudności. 

 Ukazuje aktualność wydarzeń biblijnych w świetle współczesnych wyzwań życiowych. 

 Wyjaśnia pojęcia: Biblia, Stary Testament, Nowy Testament, Ewangelia, historia zbawienia, natchnienie biblijne, wiara. 

 Omawia okresy liturgiczne. 
 

OCENA DOSTATECZNA 

 

Uczeń: 

 Opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości, postawy i umiejętności. 

 Prezentuje podstawowe treści materiału programowego z religii. 

 Wykazuje się wiadomościami podstawowymi, połączonymi związkami logicznymi. 

 Dość poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia oraz wyjaśnia ważniejsze zjawiskaz pomocą nauczyciela. 

 Potrafi stosować wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela. 

 W przekazywaniu wiadomości z religii popełnia niewielkie i nieliczne błędy. 

 Odznacza się małą kondensacją wypowiedzi. 

 Wykazuje się podstawową znajomością pacierza. 

 W zeszycie ucznia sporadyczne braki notatek, prac domowych. 

 Przynosi podręcznik i z niego korzysta. 

 Prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem. 

 Wiadomości i umiejętności ucznia są na poziomie podstawowych wiadomościi umiejętności przewidzianych programem nauczania            

dla danego etapu; wiadomościi umiejętności należą do przystępnych, o średnim stopniu złożoności i wystarczą do pomyślnego dalszego 

uczenia się.  



 Inne możliwości indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dostateczną 

 Wie, na czym polega odpowiedzialność człowieka za otaczający świat. 

 Wie, że Opatrzność Boża czuwa nad każdym człowiekiem i podaje przykłady działania Opatrzności Bożej. 

 Wyjaśnia, dlaczego Chrystus jest przewodnikiem w drodze do Boga Ojca i dlaczego z Jezusem łatwiej przezwyciężać trudności. 

 Wyjaśnia pojęcia: Biblia, Stary Testament, Nowy Testament, Ewangelia.  

 Zna niektóre modlitwy przewidziane programem nauczania. 

 Wyjaśnia, na czym polega praktykowanie pierwszych piątków miesiąca. 

 Podaje definicję Kościoła. 

 Wyjaśnia na czym polega pełny czynny udział we Mszy Świętej. 

 Podaje podstawowe informacje na temat Pisma Świętego, zna zasady korzystania z Pisma Świętego.  

 Wskazuje moment, kiedy w liturgii Mszy Świętej czytane jest Pismo Święte – kiedy jest to fragment Starego, a kiedy Nowego Testamentu. 

 Wskazuje na związek Biblii z życiem narodu i kulturą chrześcijańską. 
 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 

 

Uczeń: 

 Opanował konieczne pojęcia religijne. 

 Wykazuje się luźno zestawionym poziomem wiadomości programowych. 

 Prezentuje mało zadowalający poziom postaw i umiejętności. 

 Wykazuje brak rozumienia podstawowych uogólnień. 

 Cechuje się brakiem podstawowej umiejętności wyjaśniania zjawisk. 

 Nie potrafi stosować wiedzy, nawet przy pomocy nauczyciela. 

 Podczas przekazywania wiadomości popełnia liczne błędy, wykazuje niepoprawny styl wypowiedzi. 

 Prowadzi zeszyt ucznia. 

 Ma problemy ze znajomością pacierza. 

 Opanował elementarne wiadomości i umiejętności programowe przewidziane dla danego etapu edukacyjnego; są to wiadomości i 

umiejętności bardzo przystępne, proste i praktyczne, niezbędne w funkcjonowaniu szkolnym i pozaszkolnym. 

 Inne możliwości indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dopuszczającą. 

 Słabo zna modlitwy przewidziane w programie nauczania. 

 Podaje definicję Kościoła. 

 Wie, że przez chrzest należy do wspólnoty Kościoła. 



 Wie, co to jest Msza Święta.. 

 Podaje podstawowe informacje na temat Pisma Świętego. 

 Wie, na czym polega odpowiedzialność człowieka za otaczający świat. 

 Wie, że Opatrzność Boża czuwa nad każdym człowiekiem. 

 Wie, że Chrystus jest przewodnikiem w drodze do Boga Ojca. 

 Wyjaśnia pojęcia: Biblia, Stary Testament, Nowy Testament. 

 Omawia zwyczaje bożonarodzeniowe i wielkanocne. 
 

OCENA NIEDOSTATECZNA 

 

Uczeń: 

 Nie spełnia wymagań w zakresie oceny dopuszczającej. 

 Wykazuje rażący brak wiadomości programowych. 

 Cechuje się brakiem jedności logicznej między wiadomościami. 

 Prezentuje zupełny brak rozumienia uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania zjawisk. 

 Wykazuje zupełny brak umiejętności stosowania wiedzy. 

 Podczas przekazywania informacji popełnia bardzo liczne błędy. 

 Cechuje się rażąco niepoprawnym stylem wypowiedzi. 

 Nie wykazuje się znajomością pacierza. 

 Nie posiada zeszytu ucznia lub dość często nie przynosi go na lekcję. 

 Inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazujące na ocenę niedostateczną.       

 

 

 

 


