
Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z religii  

Klasa VIII 

 Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

Wychowanie 

liturgiczne. 

Uczeń: 

- wie, co to jest Adwent 
Boże Narodzenie, Wielki 
Post, Wielkanoc, 
Zesłanie Ducha 
Świętego, 

Wniebowstąpienie;  
- wie, jakie znaczenie ma 
sakrament małżeństwa i 
co się z nim wiąże; 
- wie, że Sakramenty są 
skutecznym działaniem 
Chrystusa w Kościele; 

- rozumie istotę roku 
liturgicznego; 
- potrafi wymienić 
najważniejsze Święta i 
Uroczystości; 
- zna podstawowe kwestie 
związane z sakramentem 
małżeństwa  

- zna główne okresy roku 
liturgicznego oraz 
najważniejsze Święta i 
Uroczystości przewidziane 
w programie; 
- wyjaśnia najważniejsze 
kwestie związane z 
sakramentem 
małżeństwa(czystość, 
nierozerwalność, 
prokreacja, wychowanie 
dzieci, radzenie sobie z 
problemami i cierpieniem); 
- ukazuje prawdę, że 
Sakramenty są skutecznym 
działaniem Chrystusa w 
Kościele; 

- zna i omawia główne 
okresy roku liturgicznego 
oraz najważniejsze Święta i 
Uroczystości przewidziane 
w programie; 
- potrafi omówić sakrament 
małżeństwa i wytłumaczyć 
konsekwencje płynące z 
sakramentu małżeństwa; 
- uzasadnia prawdę, że 
Sakramenty są skutecznym 
działaniem Chrystusa w 
Kościele; 

 

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

zdobytą wiedzą, 

Formacja 

moralna. 

Uczeń: 

- wie, dlaczego ważna 
jest czystość 
przedmałżeńska; 
- wie, dlaczego miłość w 
ujęciu chrześcijańskim 
różni się od fałszywych 
obrazów miłości; 
 

- zna patrona roku; 
- zna podstawowe pojęcia 
etyczne: powinność moralna 

sumienie, prawo naturalne, 
prawo Boże, wartości i ich 
hierarchia 
- rozumie, czym miłość w 
ujęciu chrześcijańskim różni 
się od fałszywych obrazów 

- potrafi scharakteryzować 
patrona roku; 
- wie, czym jest i czym się 

charakteryzuje miłość w 
ujęciu chrześcijańskim; 
 

- wyjaśnia, czym jest i 
czym się charakteryzuje 
miłość w ujęciu 

chrześcijańskim; 
- wyjaśnia istotę płciowości 
człowieka, jako dar i 
wyzwanie; 
- przedstawia wszystkie 
elementy związane z 

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

zdobytą wiedzą, 

 



miłości; funkcjonowaniem rodziny 
chrześcijańskiej (cele, 
zadania problemy, 
odpowiedzialność); 
 

Wychowanie do 

modlitwy. 

Uczeń: 

  

 

- wyjaśnia różne formy 
modlitwy wspólnotowej; 

- ukazuje modlitwę, jako 
centrum życia 
chrześcijańskiego; 

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

Wychowanie do 

życia 

wspólnotowego. 

Uczeń: 

- zna podstawowe 
pojęcia związane z 
Kościołem; 

 

- rozumie, czym jest 
Kościół; 
- zna patronów Polski; 
- zna podstawowe fakty 
związane z historią 
Kościoła: 
- reformacja francuska, 
reforma katolicka 
- prześladowanie Kościoła 
w czasie rewolucji 

francuskiej; 
- sobór trydencki 

- potrafi omówić 
podstawowe zagadnienia 
związane z 

funkcjonowaniem rodziny 
chrześcijańskiej; 
- przedstawia 
najważniejsze zagadnienia 
związane z Kościołem; 
- zna zagadnienia związane 
z historią Kościoła: 
 Wskazuje, przyczyny i 
główne idee reformacji 
oraz reformy katolickiej; 
- opowiada o faktach 
związanych z 
prześladowaniami 
Kościoła w okresie 

rewolucji francuskiej; 
- przedstawia główne treści 
nauczania Kościoła w 
trakcie soboru 
trydenckiego. 
 

- wyczerpująco przedstawia 
zagadnienia związane z 
Kościołem ( początki, cel, 

cechy, struktura Kościoła, 
formy działania i 
zaangażowania, liturgia, 
postawy i gesty 
liturgiczne); 
- dokładnie omawia 
zagadnienia związane z 

historią Kościoła:  
- wskazuje, przyczyny 
przebieg i główne idee 
reformacji oraz reformy 
katolickiej; 
- opisuje przebieg 
prześladowań Kościoła w 

okresie rewolucji 
francuskiej; 
- przedstawia w sposób 
syntetyczny rozwój 
nauczania Kościoła w 
trakcie soboru trydenckiego 

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

zdobytą wiedzą, 

 


