
Wymagania edukacyjne z religii w klasie IV 

Uczeń:  

Zna podstawowe wiadomości na temat Pisma Świętego i Ewangelii. 

Uczeń potrafi odnaleźć tekst biblijny na podstawie podanego sigla w zakresie Ewangelii.  

Rozumie tekst o stworzeniu świata i człowieka. 

Właściwie interpretuje tekst o grzechu pierworodnym; wskazuje skutki tego grzechu w 

historiach biblijnych.  

Rozumie, w jaki sposób Jezus wyzwolił człowieka z grzechu.  

Rozumie treść Dekalogu. 

 

Sposoby kontroli: sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne i pisemne, prace plastyczne, 

gdy dydaktyczne, prace w zeszycie ćwiczeń. 

 

 

Kryteria oceniania z religii w klasie IV 
Ocena celująca:  
 

Uczeń:  

- zna wymagane programem wiadomości na temat Pisma Świętego, jego podział na Stary i 

Nowy Testament,  

- rozumie pojęcia: Biblia, sigla, Ewangelia,  

- zna imiona Ewangelistów,  

- samodzielne, na podstawie sigla, potrafi odnaleźć tekst Ewangelii,  

- samodzielnie potrafi wytłumaczyć w jaki sposób Bóg przemawiał do człowieka w historii 

zbawienia,  

- posiada podstawowe wiadomości na temat Adwentu, 

- zna chrześcijańskie zwyczaje adwentowe i potrafi wskazać ich sens,  

- twórczo interpretuje tekst o stworzeniu świata i człowieka,  

- twórczo wyjaśnia  swoją rolę w dziele stworzenia,  

- twórczo interpretuje tekst o grzechu pierworodnym,  

- potrafi wskazać skutki grzechu pierworodnego,  

- rozumie pojęcie: Protoewangelia i interpretuje tekst,  

- potrafi wyjaśnić w jaki sposób Jezus wyzwala człowieka z grzechu,  

- rozumie chrześcijańskie znaczenie Wielkiego Postu, wskazuje zwyczaje związane ze 

świętowaniem Wielkiego Postu w rodzinie i Kościele,  

- rozumie pojęcie: Triduum Paschalne,  

- rozumie treść Dekalogu,  

 - zna modlitwy Małego Katechizmu,  

- zna  wszystkie tajemnice różańca świętego.   

 

Pogłębia swoją wiedzę uczestnicząc w konkursach przedmiotowych z religii. Angażuje 

się w oprawę liturgiczną podczas Mszy św., nabożeństw. Bierze czynny udział w 

zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w szkole i  przy parafii.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Ocena bardzo dobra: 
 

Uczeń:  

- zna wymagane programem wiadomości na temat Pisma Świętego, jego podział na Stary i 

Nowy Testament,  

- rozumie pojęcia: Biblia, sigla, Ewangelia,  

- zna imiona Ewangelistów,  

- samodzielne, na podstawie sigla, potrafi odnaleźć tekst Ewangelii,  

- samodzielnie potrafi wytłumaczyć w jaki sposób Bóg przemawiał do człowieka w historii    

  zbawienia,  

- posiada podstawowe wiadomości na temat Adwentu, 

- zna chrześcijańskie zwyczaje adwentowe,  

- prawidłowo interpretuje tekst o stworzeniu świata i człowieka,  

- rozumie swoją rolę w dziele stworzenia,  

- prawidłowo interpretuje tekst o grzechu pierworodnym,  

- potrafi wskazać skutki grzechu pierworodnego,  

- rozumie pojęcie: Protoewangelia i interpretuje tekst,  

- potrafi wyjaśnić w jaki sposób Jezus wyzwala człowieka z grzechu,  

- rozumie chrześcijańskie znaczenie Wielkiego Postu, wskazuje zwyczaje związane ze  

  świętowaniem Wielkiego Postu w rodzinie i Kościele,  

- rozumie pojęcie: Triduum Paschalne,  

- rozumie treść Dekalogu,  

- zna modlitwy Małego Katechizmu,  

- zna  wszystkie tajemnice różańca świętego.   

 

Pogłębia swoją wiedzę uczestnicząc w konkursach przedmiotowych z religii. Angażuje 

się w oprawę liturgiczną podczas Mszy św., nabożeństw. Bierze czynny udział w 

zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w szkole i  przy parafii.  

 

 

Ocena dobra:  

Uczeń:  

- zna wymagane programem wiadomości na temat Pisma Świętego, jego podział na Stary i 

Nowy Testament,  

- zna imiona Ewangelistów,  

 - rozumie pojęcia: Biblia, sigla, Ewangelia,  

- przy pomocy nauczyciela,  na podstawie sigla, potrafi odnaleźć tekst Ewangelii,  

- potrafi wytłumaczyć w jaki sposób Bóg przemawiał do człowieka w historii zbawienia,  

- posiada podstawowe wiadomości na temat Adwentu, 

- zna chrześcijańskie zwyczaje adwentowe,  

- rozumie tekst o stworzeniu świata i człowieka,  

- rozumie swoją rolę w dziele stworzenia,  

- rozumie tekst o grzechu pierworodnym,  

- potrafi wskazać skutki grzechu pierworodnego,  

- rozumie pojęcie: Protoewangelia i interpretuje tekst przy pomocy nauczyciela,  

- potrafi wyjaśnić w jaki sposób Jezus wyzwala człowieka z grzechu,  

- rozumie chrześcijańskie znaczenie Wielkiego Postu, wskazuje zwyczaje związane ze    

  świętowaniem Wielkiego Postu w rodzinie i Kościele,  

- wie, że Triduum Paschalne, to trzy najważniejsze dni z życia Pana Jezusa,  

- rozumie treść Dekalogu,  

- zna modlitwy Małego Katechizmu,  



- zna   tajemnice  dwóch części różańca świętego.   

 

 

Ocena dostateczna: 
 

Uczeń:  

- wie, że Pismo Święte dzieli się na Stary i Nowy Testament,  

- zna imiona Ewangelistów,  

- rozumie pojęcia: Biblia, sigla, 

- przy pomocy nauczyciela,  na podstawie sigla, potrafi odnaleźć tekst Ewangelii,  

- przy pomocy nauczyciela potrafi  wytłumaczyć w jaki sposób Bóg przemawiał do człowieka 

w historii zbawienia,  

- wie, co to jest Adwent,  

- zna, co najmniej dwa, chrześcijańskie zwyczaje adwentowe,  

- rozumie tekst o stworzeniu świata i człowieka,  

- potrafi wyjaśnić, dlaczego człowiek powinien być odpowiedzialny na świat powierzony mu 

przez Boga,  

- wie, co to jest grzech pierworodny,   

- z podanych propozycji potrafi  wskazać skutki grzechu pierworodnego,  

- w tekście zwanym Protoewangelia potrafi wyjaśnić: kim jest niewiasta, wąż i potomek 

niewiasty,   

- z podanych propozycji potrafi wskazać  w jaki sposób Jezus wyzwala człowieka z grzechu,  

- wie, co to jest Wielki Post,  

- wskazuje zwyczaje związane ze świętowaniem Wielkiego Postu  w Kościele,  

- rozumie treść Dekalogu.  

 - zna niektóre modlitwy Małego Katechizmu,  

- zna   tajemnice  jednej  części różańca świętego.   

 

 

Ocena: dopuszczająca 
 

Uczeń:  

- wie, że Pismo Święte dzieli się na Stary i Nowy Testament,  

- zna imiona Ewangelistów,  

- rozumie pojęcia: Biblia, 

- przy pomocy nauczyciela,  na podstawie sigla, potrafi odnaleźć tekst Ewangelii,  

- przy pomocy nauczyciela potrafi  wytłumaczyć w jaki sposób Bóg przemawiał do człowieka 

w historii zbawienia,  

- wie, co to jest Adwent,  

- zna, co najmniej dwa, chrześcijańskie zwyczaje adwentowe,  

- potrafi wskazać kto jest t  stworzycielem  świata i człowieka,  

- wie, co to jest grzech pierworodny,  

- w tekście zwanym Protoewangelia potrafi wyjaśnić: kim jest niewiasta, wąż i potomek 

niewiasty,   

- wie, że przez śmierć na krzyżu Jezus wyzwala człowieka z grzechu,  

- wie, co to jest Wielki Post,  

- wskazuje zwyczaje związane ze świętowaniem Wielkiego Postu  w Kościele,  

- rozumie, dlaczego Bóg dał człowiekowi  Dekalogu.  

- zna modlitwę: Ojcze Nasz, Pozdrowienie Anielskie (Zdrowaś Maryjo), Aniele Boży… 

 

 


