
 

Dostosowanie Kryteriów oceniania z Religii 

Dla uczniów z opiniami Z PPP 
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RELIGIA 

 

Znajomości Liturgii 

Mszy Świętej (budowa 

liturgii, części mszy 

świętej oraz 

pojęcie ofiary Jezusa 

złożonej za ludzi) 

 

Znajomości różańca 

Świętego 

 

Umiejętności 

modlitwy osobistej i 

wspólnotowej. 

Znajomości Życia 

Jezusa Chrystusa 

(wybrane wydarzenia 

i postacie biblijne) 

Poziom na ocenę 6 

(celujący) 

Uczeń spełnia warunki dotyczące poniższych poziomów oraz: 
 
 

  Uczeń wie że w Ewangelii zawarta jest Dobra Nowina o Panu Jezusie i zna 
historię uciszenia burzy, zna perykopę o uzdrowieniu niewidomego,  

         .   Uczeń pomaga w  organizacji nabożeństw liturgicznych. 

Poziom na ocenę 5 

(bardzo dobry) 
Uczeń spełnia wszystkie kryteria na poziom podstawowy i dopełniający 

oraz: 

  Uczeń zna szczegółowo części Mszy Świętej i potrafi wyjaśnić ich sens 
. 

  Wie że Jezus jest Synem Bożym prawdziwym Bogiem , równym Bogu 
Ojcu. 

  Uczeń zna różnicę pomiędzy rokiem liturgicznym a kalendarzowym . 

  Uczeń wie że w adwencie przygotowujemy się na powtórne przyjście 
Jezusa, zna pojęcie Adwentu i jego sens. 

  Uczeń zna biblijne fakty związane z narodzeniem Zbawiciela. 

  Uczeń wie jakie znaczenie ma działanie Boga i pracy ludzi w powstawaniu 
chleba i wina 

  Uczeń wie ze Masz Święta jest wyrazem naszej radości i wdzięczności 
 



 
    

Uczeń wie ze Masz Święta jest wyrazem naszej radości i wdzięczności 

Uczeń potrafi powiedzieć jaki jest cel Wielkiego Postu 

Uczeń potrafi opowiedzieć o Ostatniej Wieczerzy i jej związku z Mszą 
Świętą 

Uczeń potrafi powiązać ofiarę na krzyżu z ofiarą Mszy Świętej 

Uczeń potrafi powiedzieć co znaczy słowo „Eucharystia” oraz „hosanna” 

  Potrafi wyjaśnić czym jest „stół słowa Bożego” i „stół Ciała Pańskiego” 
 

. 

Poziom na ocenę 4 

(dobry) 

Uczeń spełnia wszystkie kryteria na poziom dopełniający oraz: 

  Uczeń rozumie, że wezwanie Ojcze nasz wyraża naszą wspólnotę Dzieci 
Bożych 

 

  Uczeń zna części różańca świętego  

  Uczeń wie kim jest apostoł i wie ilu było apostołów. 

  Uczeń potrafi powiedzieć jak można zrezygnować z przemocy Uczeń wie, 
że Bogu zależy na naszym nawróceniu 

  Uczeń wie ze sam Jezus ustanowił eucharystię podczas ostatniej 
wieczerzy 

  Uczeń wie ze sam Jezus ustanowił eucharystię podczas ostatniej 
wieczerzy 
 



 
     Uczeń potrafi powiedzieć dlaczego czcimy Maryję 

Poziom ocenę 3 

(dostateczny) 

 

  Uczeń wie jak zachować się w czasie poszczególnych części Mszy świętej, 
potrafi zaprezentować postawy liturgiczne.   

 

  Uczeń wie ze Jezus swoją naukę przekazał apostołom. 

  Uczeń zna Ewangelię o pojmaniu i skazaniu na śmierć Jezusa 

Poziom na ocenę 2 

   (dopuszczający) 
  Uczeń Wie czym jest Pismo Święte, zna jego podstawowy podział. 

  Uczeń zna siedem sakramentów świętych 

  Uczeń potrafi modlić się na różańcu. 

Brak umiejętności Uczeń nie spełnia warunków potrzebnych do osiągnięcia poziomu 

koniecznego. 

 


