
Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z religii  

Klasa VII 

Zadania 

katechezy: 

Ocena dopuszczają-

ca 

Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

Rozwijanie 

poznania  

wiary. 

Uczeń: 

- tłumaczy, czym jest 
wiara, 
- wie, co to jest Pismo 
Święte, 

 

- umie posługiwać się 
Pismem Świętym, 
- zna Dary Ducha 
Świętego. 

- opisuje proces 
formowania się ksiąg 
biblijnych, 
- zna języki biblijne, 

- wie, co to jest 
natchnienie biblijne, 
 - zna gatunki 
literackie występujące 
w Biblii 
 
 

- uzasadnia znaczenie wiary i jej 
przymiotów w życiu człowieka, 
- ukazuje trudności w wierze oraz  
sposoby ich przezwyciężania, 

- charakteryzuje związek między 
Pismem Świętym i Tradycją, 
- wskazuje przykłady gatunków 
literackich w księgach biblijnych; - 
uzasadnia konieczność określenia 
gatunków literackich dla właściwej 
interpretacji tekstów biblijnych, 

- zna języki biblijne i księgi w nich 
napisane, 

- przedstawia argumenty, które 
pomagają człowiekowi 
wytrwać w wierze i 
przezwyciężyć trudności z nią 

związane, 
- spełnia wymagania na ocenę 
bardzo dobrą, 
- biegle posługuje się zdobytą 

wiedzą, 

Wychowanie 

liturgiczne. 

Uczeń: 

- Wie, co to jest 
Adwent, Boże 
Narodzenie, Wielki 

Post, Wielkanoc, 
- Wie, co to jest 
Sakrament 
Bierzmowania, 

 - zna główne okresy 
roku liturgicznego, 
- opisuje obrzędy 

bierzmowania, 

- zna poszczególne okresy roku 
liturgicznego, 
- charakteryzuje skutki i 

konsekwencje egzystencjalne 
bierzmowania w życiu 
chrześcijanina, 

- spełnia wymagania na ocenę 
bardzo dobrą, 
- biegle posługuje się zdobytą 

wiedzą, 



Formacja 

moralna. 

Uczeń: 

- zna Dekalog  
- ilustruje właściwe 
zachowania dzieci 
względem rodziców, 
- wyjaśnia wartość 

czystości w różnych 
okresach życia, 
- wie, co to jest 
błogosławieństwo,  
- wie, kto jest patronem 
roku, 

- zna podstawowe 
informacje na temat  
Dekalogu, 
- opisuje wykroczenia 
przeciwko, 

poszczególnym 
przykazaniom Bożym, 
- rozumie, dlaczego 8 
Błogosławieństw jest 
drogą prowadzącą do 
szczęścia 
 
 

 
 
 
 
 
 

- Potrafi wyjaśnić sens 
każdego przykazania 
Dekalogu, 
- potrafi wymienić 8 
Błogosławieństw 

- uzasadnia świętość 
życia ludzkiego 
- potrafi 
scharakteryzować 
patrona roku 

- Potrafi wyjaśnić treść i sens 
każdego przykazania Dekalogu: 
- charakteryzuje relację Bóg – 
człowiek, 
-charakteryzuje obowiązki 

wynikające z poszczególnych 
przykazań Bożych, 
- potrafi dokładnie wyjaśnić 8 
Błogosławieństw; 
- uzasadnia koncepcję szczęścia 
zawartą w Ośmiu 
Błogosławieństwach, 
- analizuje wpływ zabobonu, 

bałwochwalstwa, wróżbiarstwa, 
magii na budowanie właściwej 
relacji między Bogiem, a 
człowiekiem, 
- ocenia postawy moralne związane 
z przeżywaniem niedzieli, 
 

- interpretuje rozumienie 
pojęcia prawdziwej miłości w 
różnych aspektach życia 
ludzkiego,  
- wykazuje związek między 

życiem Błogosławieństwami, a 

życiem w łasce Bożej,  

- spełnia wymagania na ocenę 
bardzo dobrą, 
- biegle posługuje się zdobytą 
wiedzą, 
 

Wychowanie 

do życia 

wspólnotowe

go. 

Uczeń: 

 - zna podstawowe 
zagadnienia z historii 
Kościoła: 
 

- opisuje na podstawie 
tekstów biblijnych 
etapy powstawania 
Kościoła 
- opisuje początki 

chrześcijaństwa, 
pierwsze 
prześladowania 
chrześcijan 
-wie, co to jest 
schizma wschodnia, 
- wie, kim był św. 
Benedykt, 

- wie, co to była 

- dokładnie omawia zagadnienia 
związane z historią Kościoła, 
- charakteryzuje najważniejsze 
obrazy biblijne Kościoła, 
- prezentuje przyczyny i przebieg  

Schizmy wschodniej, 
- charakteryzuje problematykę 
stosunków państwa i Kościoła, 
- wskazuje aktualność idei 
benedyktyńskiej i franciszkańskiej, 
- ocenia na podstawie wybranych 
tekstów źródłowych oraz 
współczesnych dokumentów 

Kościoła okoliczności powstania i 

- spełnia wymagania na ocenę 
bardzo dobrą, 
- biegle posługuje się zdobytą 
wiedzą, 
 



inkwizycja,  

 

działalność inkwizycji, 

Wychowanie 

do modlitwy. 

Uczeń: 

- zna Modlitwę Pańską,  - dostrzega bogactwo 
Modlitwy Pańskiej;  
 - wskazuje sens i 
warunki modlitwy 

- tłumaczy bogactwo Modlitwy 
Pańskiej, 
- odczytuje przesłanie wypływające 
z Modlitwy Pańskiej, 

- uzasadnia wartość modlitewnej i 
samodzielnej lektury Biblii 
- uzasadnia wartość Modlitwy 
Pańskiej, jako programu życia 
Chrześcijanina; 
 

- spełnia wymagania na ocenę 
bardzo dobrą, 
- biegle posługuje się zdobytą 
wiedzą, 

 

 


