PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII
Klasa VII
Ocena celująca
• uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej;
• wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program;
• wyróżnia się aktywnością w grupie;
• angażuje w prace poza lekcyjne i twórczo uczestniczy w życiu parafii;
• uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej;
• biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu
problemów teoretycznych i praktycznych, potrafi je zastosować we
własnym życiu, służy radą innym.
Ocena bardzo dobra
• uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych
programem nauczania, a więc:
- wyjaśnia – co to jest teologia, czym jest wiara, na czym polega
zaufanie do Boga, w jaki sposób w historii Bóg objawiał się ludziom,
co to jest szabat, na czym polega opis stworzenia świata, opis
stworzenia człowieka, co to jest grzech pierworodny, skutki grzechu
pierworodnego, opis biblijnego potopu, czym są systemy totalitarne i
jakie jest nauczanie Kościoła w tej sprawie (wieża Babel), ogólny
zarys dziejów narodu izraelskiego, czym dla Żydów jest Pascha a
czym jest dla chrześcijan, co znaczy imię Boga Jahwe, kim byli
Mojżesz i Jozue, czym był przybytek Pański i Arka Przymierza,
historię Machabeuszów, jak powstały Ewangelie, czym jest prawo
naturalne, co to jest ekskomunika, czym jest ekumenizm;
- potrafi - dokonać dokładnego rozbioru ksiąg Pisma Świętego,
wyróżnić rodzaje literackie i środki stylistyczne w Biblii, odszukać
wybrany fragment w Piśmie Świętym, zinterpretować historię Kaina
i Abla, opowiedzieć historię biblijnych patriarchów, wyjaśnić na
czym polegało zaufanie Abrahama, wymienić imiona biblijnych
proroków, zinterpretować Magnificat, przybliżyć osoby historyków
starożytnych piszących o Jezusie i ich dzieła, opowiedzieć życiorysy
ewangelistów, zinterpretować osiem błogosławieństw, modlić się
koronkę do Bożego miłosierdzia;
• posiada uzupełniony zeszyt, odrabia zadania domowe;
• potrafi samodzielnie objaśnić i powiązać w całość wiadomości z programu
nauczania;
• zna podstawowe modlitwy (Skład Apostolski, Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo,
Aniele Boży, Wierzę w Boga Ojca, Pod Twoja obronę, Anioł Pański,
tajemnice różańca świętego, stacje drogi krzyżowej);

• posiada biegłą znajomość katechizmu (X Przykazań Bożych, 5 przykazań
kościelnych, 6 prawd wiary, 5 warunków dobrej spowiedzi, 7 sakramentów,
7 darów Ducha Świętego, 7 grzechów głównych, 5 przykazań kościelnych,
święta nakazane);
• bierze czynny udział w katechezie, jest aktywny;
• biegle posługuje się Pismem świętym.
Ocena dobra
• uczeń opanował wiadomości i umiejętności, które pozwalają na rozumienie
większości relacji między elementami wiedzy religijnej, a więc:
- opisuje stworzenie świata i człowieka, powołanie człowieka do życia
z Bogiem, na czym polegała wiara Abrahama, przebieg biblijnego
potopu, rozumie co to jest wiara i na czym polega zaufanie do Boga,
wyróżnia rodzaje literackie i środki stylistyczne w Biblii, zna
życiorysy ewangelistów, zna osiem błogosławieństw i koronkę do
Bożego miłosierdzia;
- potrafi posługiwać się Pismem świętym, opowiedzieć historie
patriarchów izraelskich, wyjaśnić czym jest grzech pierworodny i
jakie są jego skutki, zna nauczanie Kościoła w sprawie systemów
totalitarnych, wyjaśnić co to jest Pascha, przybytek Pański i Arka
Przymierza, zinterpretować Magnificat, dokonać rozbioru ksiąg
biblijnych;
• posiada uzupełniony zeszyt, odrabia zadania domowe;
• zna podstawowe modlitwy (Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Aniele Boży,
Wierzę w Boga Ojca, Pod Twoja obronę, Anioł Pański);
• zna katechizm (X Przykazań Bożych, 6 prawd wiary, 5 warunków dobrej
spowiedzi, 7 sakramentów świętych, 7 darów Ducha Świętego, 7 grzechów
głównych);
• bierze czynny udział w katechezie, jest aktywny.
Ocena dostateczna
• uczeń opanował wiadomości i umiejętności, umożliwiające zdobywanie
dalszej wiedzy;
• dysponuje przeciętną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego
programem, a więc:
- potrafi – wymienić księgi biblijne i imiona ewangelistów,
opowiedzieć historie Abrahama, Mojżesza i wieży Babel, dokonać
podstawowego rozbioru ksiąg biblijnych, opowiedzieć o skutkach
grzechu pierworodnego, wie co to jest Arka Przymierza, zna koronkę
do Bożego miłosierdzia;
- z pomocą nauczyciela potrafi posługiwać się Pismem świętym;
• zna podstawowe modlitwy (Wierzę w Boga Ojca, Ojcze nasz, Zdrowaś
Maryjo, Aniele Boży);

• posiada znajomość katechizmu (X Przykazań Bożych, 5 warunków dobrej
spowiedzi, 7 darów Ducha Św., 7 sakramentów, 7 grzechów głównych);
• prezentuje przeciętną pilność i systematyczność;
• wykonanie zadań domowych budzi zastrzeżenia.
Ocena dopuszczająca
• uczeń dysponuje minimalną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego
programem, a więc:
- potrafi – dokonać najbardziej podstawowego rozbioru ksiąg
biblijnych, wymienić imiona ewangelistów, opowiedzieć historie
Abrahama, Mojżesza i wieży Babel, , opowiedzieć o grzechu
pierworodnym, zna koronkę do Bożego miłosierdzia;
• słabo posługuje się Pismem świętym;
• zna najbardziej podstawowe modlitwy (Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo,
Aniele Boży);
• posiada najbardziej podstawową znajomość katechizmu (X Przykazań
Bożych, 5 warunków dobrej spowiedzi, 7 sakramentów);
• prowadzi zeszyt, ale ma w nim duże braki, nie odrabia zadań domowych.
Ocena niedostateczna
• uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą;
• odmawia wszelkiej współpracy;
• posiada lekceważący stosunek do przedmiotu.

