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Wymagania edukacyjne dla klasy V z religii 

 

1. Zna podział Pisma Świętego: Stary Nowy Testament. Wie, kto jest autorem Ewangelii. Zna 

księgi Nowego Testamentu: Listy Apostolskie, Dzieje Apostolskie, Apokalipsa św. Jana.  

2. Rozumie przesłanie tekstów Biblijnych dotyczące stworzenia świata i grzechu pierworodnego, 

Kaina i Abla.   

3. Rozumie rolę Aniołów. Zna modlitwy do Archanioła Michała, Aniołów Stróżów.  

4. Zna historie patriarchów Starego Testamentu: Abrahama, Jakuba, potrafi wyjaśnić  …… 

5. Zna historie przywódców Izraela: Mojżesza, Jozuego, Gedeona, Samsona, Dawida, Salomona,. 

Potrafi wyjaśnić. 

6. Zna historie wybranych proroków Starego Testamentu: Eliasza, Elizeusza, Jonasza, Izajasza, 

Jeremiasza, Daniela i Hioba. Zna przesłanie płynące z tych tekstów biblijnych.   

 

7. Zna postaci Nowego Testamentu: Zachariasza, Maryję, Józefa, Pasterzy oczekujących 

przyjścia Jezusa i rozumie wydarzenia z Nowego Testamentu związane z przyjściem Jezusa na 

świat. 

8. Zna ludzi, których wiara stała się podwalinami nasze wiary: Jana Chrzciciela, Apostołów, Jaira, 

Nikodema, Marie i Martę. 

9. Rozumie przekaz tekstów biblijnych dotyczących śmierci i Zmartwychwstania Jezusa. 

10. Rozumie duchowy sens walki Jezusa ze złem.  

11. Rozumie chrześcijański sens poszczególnych okresów liturgicznych: Wielki Post, Triduum 

Paschalne, Wielkanoc, Boże Narodzenie, Zesłania Ducha Świętego.   

12. Wskazuje, do czego zachęcają go postaci Nowego Testamentu: Szymon z Cyreny, św. 

Weronika, św. Jan.,św. Tomasz.  

13. Na podstawie historii życia poznanych postaci świętych i błogosławionych – rozumie, że Boże 

działanie w świecie nie kończy się. Potrafi wskazać, która z postaci świętych inspiruje go do 

poszukiwania Boga.  

14. Zna historię życia najważniejszych świętych Polski: św. Jana Pawła II, św. Wojciecha, św. 

Stanisława, św. Królowej Jadwigi, kard. St. Wyszyńskiego. Rozumie ich rolę w kształtowaniu 

na historii Polski.   

 

Ocena celująca:  

Uczeń:  

- zna podział Pisma świętego: Stary i Nowy Testament, wszystkie księgi Nowego Testamentu.  

- twórczo analizuje teksty o stworzeniu świata i grzechu pierworodnym, Kainie i Ablu.   

- zna Archaniołów: Michała, Gabriela, Rafała. Zna symboliczne znaczenie ich imion. Zna modlitwę do 

Archanioła Michała.  

- bezbłędnie zna historie patriarchów Starego Testamentu.  
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- Twórczo wyjaśnia przesłanie płynące z historii Jakuba Egipskiego.  

- bezbłędnie zna historie przywódców Izraela: Mojżesza, Jozuego, Gedeona, Samsona, Dawida, 

Salomona. Twórczo wyjaśnia, w jaki sposób może się od tych postaci uczyć wiary i życia.  

- zna historie wybranych proroków Starego Testamentu: Eliasza, Elizeusza, Jonasza, Izajasza, 

Jeremiasza, Daniela i Hioba. Twórczo wyjaśnia przesłanie płynące z tych tekstów biblijnych.  

- rozumie sens przyjścia Jezusa na świat; w ubóstwie, nędzy. Wymienia postaci, które oczekiwały 

przyjścia Jezusa.  

- Twórczo wyjaśnia, w jaki sposób chrześcijanin powinien przygotować się do właściwego przeżycia 

Świąt Bożego Narodzenia.  

- Twórczo wyjaśnia w sens duchowej walki Jezusa na pustyni oraz naszej życiowej walki ze złem.  

- rozumie pojęcie Triduum Paschalne. 

- zna świętych i błogosławionych: św. Tereskę, św. Faustynę, bł. Matkę z Kalkuty, św. Bernadettę. Na 

podstawie ich życia pisze „swoją drogę poszukiwania Boga”. 

- zna świętych patronów Polski, św. Jana Pawła II – twórcza wyjaśnia, w jaki sposób ich życie wpłynęło 

losy Polski.  

- zna modlitwy Małego Katechizmu,  

- zna wszystkie tajemnice różańca świętego, oraz sposób jego omawiania.  

Pogłębia swoją wiedzę uczestnicząc kołach zainteresowań, w konkursie biblijnym dla szkół 

podstawowych, konkursach przedmiotowych z religii. Przygotowuje teksty rozważań 

wykorzystywane we Mszy Świętej, rozważaniach Drogi Krzyżowej, nabożeństwie różańcowym. 

Bierze czynny udział w zajęciach pozaszkolnych organizowanych przy parafii.  

 

 

Ocena bardzo dobra:  

Uczeń:  

- zna podział Pisma świętego: Stary i Nowy Testament, wszystkie księgi Nowego Testamentu.  

- samodzielnie analizuje teksty o stworzeniu świata i grzechu pierworodnym, Kainie i Ablu.   

- zna Archaniołów: Michała, Gabriela, Rafała. Zna symboliczne znaczenie ich imion. Zna modlitwę do 

Archanioła Michała.  

- bezbłędnie zna historie patriarchów Starego Testamentu: Abrahama, Izaaka, Jakuba.   

- Samodzielnie wyjaśnia przesłanie płynące z historii Jakuba Egipskiego.  
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- zna historie przywódców Izraela: Mojżesza, Jozuego, Gedeona, Samsona, Dawida, Salomona. 

Twórczo wyjaśnia, w jaki sposób może się od tych postaci uczyć wiary i życia.  

- zna historie wybranych proroków Starego Testamentu: Eliasza, Elizeusza, Jonasza, Izajasza, 

Jeremiasza, Daniela i Hioba. Samodzielnie wyjaśnia przesłanie płynące z tych tekstów biblijnych.  

- rozumie sens przyjścia Jezusa na świat; w ubóstwie, nędzy. Wymienia postaci, które oczekiwały 

przyjścia Jezusa.  

- Samodzielnie wyjaśnia, w jaki sposób chrześcijanin powinien przygotować się do właściwego 

przeżycia Świąt Bożego Narodzenia.  

- Twórczo wyjaśnia w sens duchowej walki Jezusa na pustyni oraz naszej życiowej walki ze złem.  

- rozumie pojęcie Triduum Paschalne. 

- zna świętych i błogosławionych: św. Tereskę, św. Faustynę, bł. Matkę z Kalkuty, św. Bernadettę. Na 

podstawie ich życia pisze „swoją drogę poszukiwania Boga”. 

- zna świętych patronów Polski, św. Jana Pawła II – wyjaśnia, w jaki sposób ich życie zmieniło losy 

Polski.  

- zna modlitwy Małego Katechizmu,  

- zna wszystkie tajemnice różańca świętego, oraz sposób jego odmawiania.  

Pogłębia swoją wiedzę uczestnicząc kołach zainteresowań, w konkursie biblijnym dla szkół 

podstawowych, konkursach przedmiotowych z religii. Przygotowuje teksty rozważań 

wykorzystywane we Mszy Świętej, rozważaniach Drogi Krzyżowej, nabożeństwie różańcowym. 

Bierze czynny udział w zajęciach pozaszkolnych organizowanych przy parafii.  

 

 

Ocena dobra:  

Uczeń:  

- zna podział Pisma świętego: Stary i Nowy Testament, Ewangelie i jej autorów.   

- z pomocą nauczyciela analizuje teksty o stworzeniu świata i grzechu pierworodnym, Kainie i Ablu.   

- zna Archaniołów: Michała, Gabriela, Rafała.  Zna modlitwę do Archanioła Michała.  

- zna historie patriarchów Starego Testamentu: Abrahama, Izaaka, Jakuba.   

- wyjaśnia przesłanie płynące z historii Jakuba Egipskiego.  

-  zna historie przywódców Izraela: Mojżesza, Jozuego, Gedeona, Samsona, Dawida, Salomona. 

Wyjaśnia, w jaki sposób może się od wybranej postaci uczyć wiary i życia.  
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- potrafi opowiedzieć historię dwóch proroków.  zna historie wybranych proroków Starego 

Testamentu.  

- wie, że Jezus przyszedł na świat; w ubóstwie nędzy. Wymienia postaci, które oczekiwały przyjścia 

Jezusa.  

-wyjaśnia, w jaki sposób chrześcijanin powinien przygotować się do właściwego przeżycia Świąt 

Bożego Narodzenia.  

- z pomocą nauczyciela wyjaśnia w sens duchowej walki Jezusa na pustyni oraz naszej życiowej walki 

ze złem.  

- wie, że pojęcie Triduum Paschalne obejmuje następujące dni z życia Jezusa: Wielki Czwartek, W. 

Piątek, W. Sobotę.  

- opowiada historię jednego z wybranych życia świętych i błogosławionych: św. Tereskę, św. 

Faustynę, bł. Matkę z Kalkuty, św. Bernadettę Umie wskazać, do jakiego dobra zainspirowała go dana 

postać.. 

- zna świętych patronów Polski.  

- zna wybrane modlitwy Małego Katechizmu,  

- zna wszystkie 2 części różańca świętego, oraz sposób jego odmawiania.  

 

 

Ocena dostateczna:  

Uczeń:  

- zna podział Pisma świętego: Stary i Nowy Testament. Wie ile jest Ewangelii,  

- z pomocą nauczyciela analizuje teksty o stworzeniu świata i grzechu pierworodnym, Kainie i Ablu,   

- zna Archaniołów: Michała, Gabriela, Rafała,  

- wie, kim byli  patriarchowie  Starego Testamentu: Abraham, Izaaka, Jakub,   

- wyjaśnia przesłanie płynące z historii Jakuba Egipskiego.  

-  zna historie dwóch  przywódców Izraela: Mojżesza, Jozuego, Gedeona, Samsona, Dawida, 

Salomona.  

- potrafi opowiedzieć historię dwóch proroków  Starego Testamentu,  

- wie, że Jezus przyszedł na świat; w ubóstwie nędzy. 

-wyjaśnia, w jaki sposób chrześcijanin powinien przygotować się do właściwego przeżycia Świąt 

Bożego Narodzenia.  
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- z pomocą nauczyciela wyjaśnia w sens duchowej walki Jezusa na pustyni oraz naszej życiowej walki 

ze złem.  

- wie, że w  Wielki  Piątek Jezus oddał za nas życie,  

- wie, kim była św. Faustynę Kowalska,  

- potrafi wymienić  świętych patronów Polski.  

- zna wybrane modlitwy Małego Katechizmu,  

- zna wszystkie 1 część różańca świętego.  

 

 

Ocena dopuszczająca:  

Uczeń:  

- zna podział Pisma świętego: Stary i Nowy Testament. Wie ile jest Ewangelii,  

- z pomocą nauczyciela opowiada  teksty o stworzeniu świata i grzechu pierworodnym, Kainie i Ablu,   

- wie, kim są aniołowie stróżowie,  

- wie, kim był   patriarcha Starego Testamentu: Abraham, 

- opowiada historię  Jakuba Egipskiego,  

-  zna historie jednego  przywódcy  Izraela: Mojżesza lub  Jozuego lub Gedeona lub  Samsona lub  

Dawida lub Salomona,  

- potrafi opowiedzieć historię jednego  proroków  Starego Testamentu,  

- wie, że Jezus przyszedł na świat; w ubóstwie nędzy. 

- z pomocą nauczyciela wyjaśnia, w jaki sposób chrześcijanin powinien przygotować się do 

właściwego przeżycia Świąt Bożego Narodzenia.  

- z pomocą nauczyciela opowiada wydarzenie walki Jezusa na  pustyni, 

- wie, że w  Wielki  Piątek Jezus oddał za nas życie,  

- wie, kim była św. Faustynę Kowalska,  

- wie, że Jan Paweł II – jest świętym,  

- zna wybrane modlitwy Małego Katechizmu. 

 

Ocena niedostateczna:  
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Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności  obowiązujących na ocenę dopuszczającą.  

Nie pracuje w zeszycie ćwiczeń, nie odrabia prac domowych.  

 

 

 


