
Kryteria oceniania z religii klasa VII 

„Błogosławieni, którzy szukają Jezusa”  

Wydawnictwo Jedność  

Ocena celująca: 

 Samodzielnie i twórczo wyjaśnia, że wiara jest wejściem w osobistą relację z Bogiem 

 Charakteryzuje związek między Pismem Świętym a Tradycją 

 Uzasadnia konieczność określenia gatunków literackich dla właściwej interpretacji tekstów 
biblijnych, zna wybrane gatunki literackie ksiąg biblijnych.  

 Potrafi samodzielnie odszukać wersety z Pisma Świętego; 

 Samodzielnie i twórczo układa modlitwy, zna rodzaje modlitwy i właściwe im postawy,  

  Samodzielnie i twórczo wyjaśnia przykazania Dekalogu 

 Zna główne wydarzenia i postaci starotestamentalnej historii zbawienia i Biblijne przykłady świadków 
wiary: Abraham, Mojżesz, Jozue, Daniel 

 Uzasadnia typiczne podobieństwo Izaaka do Jezusa 

 Samodzielnie interpretuje pojęcie kościoła domowego; 

 Zna okresy roku liturgicznego. Potrafi zaprojektować kalendarz liturgiczny.  

 Samodzielnie i twórczo wyjaśnia rolę sakramentów świętych w życiu chrześcijanina. 

 Rozumie sens Świat Liturgicznych: Boże Narodzenie, Zmartwychwstanie, Zesłanie Ducha 
Świętego. Podaje przykłady sytuacji, gdy stara się żyć duchem Ewangelii, na co dzień 

 Właściwie ocenia rzeczywistość, nazywając zło złem, a dobro dobrem. 

 Wyjaśnia, że trudności w wierze są elementem procesu rozwoju wiary i mogą stać się pomocą w 
pogłębieniu relacji z Bogiem 

 Wyjaśnia, na czym polega istota świętowania w nauczaniu Kościoła, krytycznie ocenia przypadki 
naruszania prawa do niedzielnego odpoczynku. 

 Samodzielnie interpretuje znaczeniu chrystianizacji Polski.   

 Uzasadnia znaczenie obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski. 

 Uzasadnia, dlaczego św. Stanisław należy do głównych patronów Polski.  

 Wyjaśnia, jaką rolę w odzyskaniu niepodległości przez Polskę odegrał Kościół.  

 Potrafi wyjaśnić, kim byli i jaką rolę w dziejach Kościoła w Polsce odegrali: kardynał Stefan Wyszyński, 
Jan Paweł II, Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko.  

 Wyjaśnia, na czym polega post ścisły oraz kiedy i kogo obowiązuje. 

 Wyjaśnia znaczenie znaków i symboli liturgii paschalnej. 

  Omawia chrześcijańskie świętowanie Triduum Paschalnego. 

 Określa, w jaki sposób wyraża wiarę w zmartwychwstanie Chrystusa 

 Podaje, w jaki sposób dba o zachowanie w swojej rodzinie i klasie chrześcijańskich tradycji. 

 Analizuje wpływ nieuczciwości, krzywoprzysięstwa na życie religijne człowieka i uzasadnia, dlaczego 
człowiek uczciwy zasługuje na szacunek. 

 Wyjaśnia, w jaki sposób przeżywane emocje mogą wpływać na nasze relacje i podejmowane przez nas 
decyzje  

  Wskazuje sposoby radzenia sobie z problemem zmienności uczuć, by nie utrudniały one relacji z innymi 
ludźmi. Potrafi przygotować tzw. mini dramy.  

 Wskazuje sposoby radzenia sobie z problemem zmienności uczuć, by nie utrudniały one relacji z innymi 
ludźmi 

 Formułuje kryteria uznania kogoś za autorytet. 

 Podaje przykłady sytuacji, gdy człowiek odpowiedzialnie korzysta z daru wolności. 

 Dokonuje krytycznej oceny źle rozumianej tolerancji (akceptowanie zła, hołdowanie ludzkiej słabości czy 
skłonnościom do złego). 



 Uzasadnia, że wymagania chrześcijańskiej etyki seksualnej mają na celu prawidłowy rozwój człowieka, 
szczególnie w sferze emocjonalnej i duchowej 

 Podaje, w jaki sposób dba o dobrą organizację czasu wolnego w ciągu dnia 
 

Zna modlitwy tzw. Małego Katechizmu, a także Koronkę do Bożego Miłosierdzia, modlitwę do św. 

Michała Archanioła. W sposób aktywny włącza się w przebieg lekcji. Przygotowuje dodatkowe 

prace: np. referaty, prezentacje multimedialne.  

Pogłębia swoją wiedzę uczestnicząc 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: 

 Wyjaśnia, że wiara jest wejściem w osobistą relację z Bogiem. 

 Charakteryzuje związek między Pismem Świętym a Tradycją. 

 Uzasadnia konieczność określenia gatunków literackich dla właściwej interpretacji tekstów 
biblijnych, zna wybrane gatunki literackie ksiąg biblijnych.  

 Potrafi samodzielnie odszukać wersety z Pisma Świętego. 

 Samodzielnie układa modlitwy, zna rodzaje modlitwy i właściwe im postawy.  

  Samodzielnie i twórczo wyjaśnia przykazania Dekalogu. 

 Zna główne wydarzenia i postaci starotestamentalnej historii zbawienia i Biblijne przykłady świadków 
wiary: Abraham, Mojżesz, Jozue, Daniel. 

 Uzasadnia typiczne podobieństwo Izaaka do Jezusa. 

 Samodzielnie interpretuje pojęcie kościoła domowego. 

 Zna okresy roku liturgicznego.  

 Samodzielnie wyjaśnia rolę sakramentów świętych w życiu chrześcijanina. 

 Rozumie sens Świat Liturgicznych: Boże Narodzenie, Zmartwychwstanie, Zesłanie Ducha 
Świętego. Podaje przykłady sytuacji, gdy stara się żyć duchem Ewangelii, na co dzień 

 Właściwie ocenia rzeczywistość, nazywając zło złem, a dobro dobrem. 

 Wyjaśnia, że trudności w wierze są elementem procesu rozwoju wiary i mogą stać się pomocą w 
pogłębieniu relacji z Bogiem. 

 Wyjaśnia, na czym polega istota świętowania w nauczaniu Kościoła, krytycznie ocenia przypadki 
naruszania prawa do niedzielnego odpoczynku. 

 Wyjaśnia, na czym polega post ścisły oraz kiedy i kogo obowiązuje. 

 Wyjaśnia znaczenie znaków i symboli liturgii paschalnej. 

  Omawia chrześcijańskie świętowanie Triduum Paschalnego. 

 Określa, w jaki sposób wyraża wiarę w zmartwychwstanie Chrystusa. 

 Samodzielnie interpretuje znaczeniu przyjęcia przez Polskę chrztu.  

 Uzasadnia, dlaczego św. Stanisław należy do głównych patronów Polski.  

 Uzasadnia znaczenie obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski. 

 Wyjaśnia, jaką rolę w odzyskaniu niepodległości przez Polskę odegrał Kościół.  

 Potrafi wyjaśnić, kim byli i jaką role w dziejach Kościoła w Polsce odegrali: kardynał Stefan Wyszyński, 
Jan Paweł II, Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko. 

 Uzasadnia, dlaczego św. Stanisław należy do głównych patronów Polski.  



 Potrafi wyjaśnić, kim byli i jaką role w dziejach Kościoła w Polsce odegrali: kardynał Stefan Wyszyński, 
Jan Paweł II, Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko. 

 Podaje, w jaki sposób dba o zachowanie w swojej rodzinie i klasie chrześcijańskich tradycji. 

 Analizuje wpływ nieuczciwości, krzywoprzysięstwa na życie religijne człowieka i uzasadnia, dlaczego 
człowiek uczciwy zasługuje na szacunek. 

 Wyjaśnia, w jaki sposób przeżywane emocje mogą wpływać na nasze relacje i podejmowane przez nas 
decyzje. 

 Wskazuje sposoby radzenia sobie z problemem zmienności uczuć, by nie utrudniały one relacji z innymi 
ludźmi. 

 Formułuje kryteria uznania kogoś za autorytet. 

 Podaje przykłady sytuacji, gdy człowiek odpowiedzialnie korzysta z daru wolności. 

 Dokonuje krytycznej oceny źle rozumianej tolerancji (akceptowanie zła, hołdowanie ludzkiej słabości czy 
skłonnościom do złego). 

 Uzasadnia, że wymagania chrześcijańskiej etyki seksualnej mają na celu prawidłowy rozwój człowieka, 
szczególnie w sferze emocjonalnej i duchowej. 

 Podaje, w jaki sposób dba o dobrą organizację czasu wolnego w ciągu dnia. 
 

Zna modlitwy tzw. Małego Katechizmu, a także Koronkę do Bożego Miłosierdzia, modlitwę do św. 

Michała Archanioła W sposób aktywny włącza się w przebieg lekcji.  

Pogłębia swoją wiedzę uczestnicząc 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 

 Rozumie, że wiara jest wejściem w osobistą relację z Bogiem. 

 Charakteryzuje związek między Pismem Świętym a Tradycją. 

 Uzasadnia konieczność określenia gatunków literackich dla właściwej interpretacji tekstów 
biblijnych, zna wybrane gatunki literackie ksiąg biblijnych.  

 Potrafi samodzielnie odszukać wersety z Pisma Świętego. 

 Zna rodzaje modlitwy i właściwe im postawy.  

  Samodzielnie wyjaśnia przykazania Dekalogu. 

 Zna główne wydarzenia i postaci starotestamentalnej historii zbawienia i biblijne przykłady świadków 
wiary: Abraham, Mojżesz, Jozue, Daniel. 

 Wie, że Izaak jest biblijnym obrazem Jezusa. 

 Interpretuje pojęcie kościoła domowego; 

 Zna okresy roku liturgicznego.  

 Wyjaśnia rolę sakramentów świętych w życiu chrześcijanina. 

 Rozumie sens Świat Liturgicznych: Boże Narodzenie, Zmartwychwstanie, Zesłanie Ducha 
Świętego.  

 Właściwie ocenia rzeczywistość, nazywając zło złem, a dobro dobrem. 

 Wyjaśnia, że trudności w wierze są elementem procesu rozwoju wiary i mogą stać się pomocą w 
pogłębieniu relacji z Bogiem. 



 Wyjaśnia, na czym polega istota świętowania w nauczaniu Kościoła, krytycznie ocenia przypadki 
naruszania prawa do niedzielnego odpoczynku. 

 Wyjaśnia, na czym polega post ścisły oraz kiedy i kogo obowiązuje. 

 Zna podstawowe znaki i symboli liturgii paschalnej. 

  Wie, co to jest Triduum Paschalne. 

 Potrafi ocenić znaczeniu przyjęcia przez Polskę chrztu.  

 Wie, że św. Stanisław należy do głównych patronów Polski.  

 Wyjaśnia, jaką rolę w odzyskaniu niepodległości przez Polskę odegrał Kościół.  

 Potrafi wyjaśnić, kim byli i jaką role w dziejach Kościoła w Polsce odegrali: kardynał Stefan Wyszyński, 
Jan Paweł II, Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko. 

 Podaje, w jaki sposób dba o zachowanie w swojej rodzinie i klasie chrześcijańskich tradycji. 

 Rozumie, że nieuczciwość, krzywoprzysięstwo mają negatywny wpływ na życie religijne człowieka i 
uzasadnia, dlaczego człowiek uczciwy zasługuje na szacunek. 

 Rozumie, w jaki sposób przeżywane emocje mogą wpływać na nasze relacje i podejmowane przez nas 
decyzje  

 Formułuje kryteria uznania kogoś za autorytet. 

 Podaje przykłady sytuacji, gdy człowiek odpowiedzialnie korzysta z daru wolności. 

   Potrafi ocenić krytycznie przejawy źle rozumianej tolerancji (akceptowanie zła, hołdowanie ludzkiej 
słabości czy skłonnościom do złego). 

 Rozumie, że wymagania chrześcijańskiej etyki seksualnej mają na celu prawidłowy rozwój człowieka, 
szczególnie w sferze emocjonalnej i duchowej. 

 Podaje, w jaki sposób dba o dobrą organizację czasu wolnego w ciągu dnia. 
 

Zna modlitwy tzw. Małego Katechizmu. W sposób aktywny włącza się w przebieg lekcji.  

 

Ocena dostateczna:  

 Wie, że wiara jest wejściem w osobistą relację z Bogiem. 

 Zna wybrane gatunki literackie ksiąg biblijnych.  

 Potrafi, z pomocą nauczyciela, odszukać wersety z Pisma Świętego. 

 Zna rodzaje modlitwy i właściwe im postawy.  

  Z pomocą nauczyciela potrafi wyjaśnia przykazania Dekalogu. 

  Wie, kim byli Abraham i Mojżesz.  
 Zna pojęcie kościoła domowego; 

 Zna okresy roku liturgicznego.  

  Z pomocą nauczyciela wyjaśnia rolę sakramentów świętych w życiu chrześcijanina; 

 Rozumie sens Świat Liturgicznych: Boże Narodzenie, Zmartwychwstanie, Zesłanie Ducha 
Świętego.  

 Ocenia rzeczywistość, nazywając zło złem, a dobro dobrem. 

 Wie, że trudności w wierze są elementem procesu rozwoju wiary i mogą stać się pomocą w pogłębieniu 
relacji z Bogiem. 

 Rozumie, na czym polega istota świętowania w nauczaniu Kościoła, krytycznie ocenia przypadki 
naruszania prawa do niedzielnego odpoczynku. 

 Wyjaśnia, na czym polega post ścisły oraz kiedy i kogo obowiązuje. 

 Rozróżnia znaki i symboli liturgii paschalnej. 

  Wie, co to jest Triduum Paschalne. 

 Potrafi ocenić znaczenie przyjęcia przez Polskę chrztu.  

 Wie, że  św. Stanisław należy do głównych patronów Polski.  

 Wie, jaką rolę w odzyskaniu niepodległości przez Polskę odegrał Kościół.  



 Potrafi wyjaśnić, kim byli i jaką role w dziejach Kościoła w Polsce odegrali: kardynał Stefan Wyszyński, 
Jan Paweł II, Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko. 

 Podaje, w jaki sposób dba o zachowanie w swojej rodzinie i klasie chrześcijańskich tradycji. 

 Rozumie, że nieuczciwość, krzywoprzysięstwo mają negatywny wpływ na życie religijne człowieka i 
uzasadnia, dlaczego człowiek uczciwy zasługuje na szacunek. 

 Wie, że przeżywane emocje mogą wpływać na nasze relacje i podejmowane przez nas decyzje  

 Potrafi wyjaśnić pojęcie: autorytet. 

 Podaje przykłady sytuacji, gdy człowiek odpowiedzialnie korzysta z daru wolności. 

   Potrafi ocenić krytycznie przejawy źle rozumianej tolerancji (akceptowanie zła, hołdowanie ludzkiej 
słabości czy skłonnościom do złego). 

 Wie, że wymagania chrześcijańskiej etyki seksualnej mają na celu prawidłowy rozwój człowieka, 
szczególnie w sferze emocjonalnej i duchowej. 

 Potrafi wskazać, w jaki sposób dba o dobrą organizację czasu wolnego w ciągu dnia. 
 

Zna podstawowe modlitwy tzw. Małego Katechizmu: Credo, Dziesięć Przykazań, Sakramenty św., 

Warunki Spowiedzi.  

 

Ocena dopuszczająca:  

 Rozumie pojęcie Ewangelia.  

 Potrafi, z pomocą nauczyciela, odszukać wersety z Pisma Świętego. 

 Zna rodzaje modlitwy.  

  Z pomocą nauczyciela potrafi wyjaśnia przykazania Dekalogu. 

  Wie, kim byli Abraham i Mojżesz.  
 Zna pojęcie kościoła domowego; 

 Z pomocą nauczyciela wyjaśnia rolę sakramentów świętych w życiu chrześcijanina; 

 Rozumie sens Świat Liturgicznych: Boże Narodzenie, Zmartwychwstanie, Zesłanie Ducha 
Świętego.  

 Właściwie ocenia rzeczywistość, nazywając zło złem, a dobro dobrem. 

 Z pomocą nauczyciela, potrafi określić, na czym polega istota świętowania w nauczaniu Kościoła, 
krytycznie ocenia przypadki naruszania prawa do niedzielnego odpoczynku. 

 Zna znaki i symbole liturgii paschalnej: Paschał, Figura Jezusa Zmartwychwstałego.  

  Wie, że do Triduum Paschalnego należą: Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota i Wielka 
Niedziela.  

 Wie, w którym roku był Chrztu Polski. 

 Wie, że duchowieństwo odegrało doniosłą role w odzyskaniu niepodległości przez Polskę.  

 Zna podstawowe fakty z życia: kardynała Stefana Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Bł. Ks. Jerzego 
Popiełuszki. 

 Wie, że nieuczciwość, krzywoprzysięstwo mają negatywny wpływ na życie religijne człowieka. Potrafi 
wyjaśnić, dlaczego człowiek uczciwy zasługuje na szacunek. 

 Potrafi wyjaśnić pojęcie: autorytet. 

 Wie, jakie są przejawy źle rozumianej tolerancji: akceptowanie zła, hołdowanie ludzkiej słabości czy 
skłonnościom do złego. 

 Potrafi wskazać, w jaki sposób dba o dobrą organizację czasu wolnego w ciągu dnia. 
 

Zna podstawowe modlitwy tzw. Małego Katechizmu: Credo, Dziesięć Przykazań, Sakramenty św., 

Warunki Spowiedzi.  

 



 

Ocena niedostateczna:  

Uczeń nie przyswoił wiadomości na ocenę dopuszczającą.  Nie bierze udziału w lekcji. Nie prowadzi 

zeszytu z notatkami. Nie zna podstawowych modlitw z Małego katechizmu.  

 

Sposoby kontroli: prace klasowe, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace plastyczne, gry dydaktyczne, 

prezentacje komputerowe.  

 


