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Wymagania z Religii dla klasy ósmej. 

 

W klasie ósmej jest realizowany następujący materiał: 

 

Pierwsze półrocze: Jaki jest zamysł Boga względem człowieka, co daje prawdziwe szczęście 

i gdzie tego szczęścia szukać, odnaleźć Boga we wspólnocie Kościoła i swoje miejsce w nim, 

docenić wartość narodzin Jezusa dla naszego zbawienia, poznać poszczególne sakramenty i 

ich działanie oraz skutki w życiu człowieka, kształtować własne sumienie w oparciu o prawo 

moralne i etyczne. 

 

Drugie półrocze: Odrywać drogowskazy jakie Bóg pozostawił dla człowieka, aby odkrywać 

drogę prowadzącą do świętości, zaznajomić się z przykazaniem miłości oraz Dekalogiem, 

zwrócić uwagę na przemijalność czasu i wspominanie misterium Chrystusa w ogólności oraz 

poprzez poszczególne okresy liturgiczne. 

 

Wymagania ogólne 

 

Uczeń: 

• Posługuję się podstawowymi wiadomościami dotyczącymi religii w ogólności. 

• Posługuję się podstawowym zasobem środków językowych. 

• Rozumie i wyjaśnia proste kwestie dotyczące zgłębiania wiary katolickiej. 

• Samodzielnie formułuje krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustnie oraz pisemne. 

• Zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie wymagań szczegółowych. 

 

Wymagania szczegółowe 

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków leksykalnych, umożliwiających 

opisanie i realizację w zakresie: podróżowania (środki transportu), kultury (tradycje, święta i 

obrzędy). 

 

2. Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne: reaguje na polecenia, określa główną myśl 

wypowiedzi lub jej fragmentu. 

 

3. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne: określa główną myśl tekstu lub fragmentu 

tekstu; znajduje w tekście określone informacje, układa informacje w określonym porządku. 

 

4. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne: opisuje ludzi, 

przedmioty, miejsca. 

 

5. Uczeń reaguje ustnie w typowych sytuacjach: nawiązuje kontakty towarzyskie, uzyskuje 

informacje, wyraża uczucia i emocje (np. radość, smutek, niezadowolenie, zdziwienie, 

nadzieję, obawę, współczucie), stosuje zwroty i formy grzecznościowe. 

 

6. Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomość, SMS, e-mail) w 

typowych sytuacjach: nawiązuje kontakty towarzyskie, uzyskuje informacje, wyraża uczucia i 

emocje (np. radość, smutek, niezadowolenie, zdziwienie, nadzieję, obawę, współczucie), 

stosuje zwroty i formy grzecznościowe, prosi o radę i udziela rady. 

 

7. Uczeń przetwarza prosty tekst ustnie lub pisemnie: prezentacje multimedialne. 

 



8. Uczeń posiada: bardzo podstawową wiedzę o podejmowanych kwestiach moralnych i 

etycznych, potrafi łączyć i wyciągnąć wnioski pomiędzy kulturą własną a obcą (w odniesiemy 

do poznawanych prawd moralnych). 

 

9. Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad zagadnieniami 

moralno-etycznymi. Korzystając ze źródeł np. encyklopedie, leksykony, słowniki. 

 

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen 

 

Ocena niedostateczna: 

• pomimo działań wspomagających i zapobiegawczych ze strony nauczyciela nie 

spełnia kryteriów oceny dopuszczającej; ignoruje obowiązki ucznia 

• jest bierny, odmawia wszelkiej współpracy 

• uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie 

opanował podstawowej wiedzy i nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu 

trudności nawet z pomocą nauczyciela. 

 

Ocena dopuszczająca  

• nie wypełnianie obowiązków uczniowskich wynikających z Statutu Szkoły (np. 

spóźnianie się na lekcję, ucieczka z lekcji, wulgaryzm języka,  itp.) i nałożonych przez 

nauczyciela religii (podręcznik, karty pracy itp.), choć w rozmowach indywidualnych 

przyjmuje do wiadomości uwagi i obiecuje poprawę. 

• brak zaangażowania ucznia w przedsięwzięcia szkolne i poza szkolne związane z 

religijnością (np. konkursy, uroczystości religijne i patriotyczne, nie uczestniczy w 

rekolekcjach itp.) oraz  brak aktywności  w czasie lekcji. Uczeń przeszkadzający w 

sensie celowym a nie wynikającym z jego dysfunkcji. 

• uczeń nie zna podstawowych treści wiary, choć obiecuje, że się nauczy. 

• słabo opanował wiadomości, określone programem katechezy, podczas ich 

prezentowania pojawiają się błędy i znaczne braki. 

• niesystematycznie prowadzi zeszyt i realizuje zadania domowe, pojawiają się    w tym 

względzie częste braki. 

• na zajęciach nie wykazuje aktywności. 

• nie posiada podręcznika, nie posiada zeszytu, choć przyrzeka, że przyniesie, 

• nie wypełniania obowiązków dyżurnego, spóźnia się na lekcje, rzadko opuszcza 

lekcje, których nie usprawiedliwia, z zachowania otrzymał ocenę  nieodpowiednią 

 

Ocena dostateczna 

• ogólna znajomość przerobionego materiału posiłkowana podstawowymi treściami 

wiary. 

• nie posiada podręcznika, zeszyt posiada jednak prowadzi  niestarannie z licznymi 

brakami zapisów, który bardziej przypomina brudnopis, zapomina o wypełnianiu 

obowiązków dyżurnego, często spóźnia się na lekcje, z zachowania otrzymał ocenę  

poprawną 

• nie bierze  udziału w konkursach, w  rekolekcjach nie uczestniczy w stu procentach, 

jest nieobecny na uroczystościach z okazji świąt 

• słabo opanował wiadomości, określone programem katechezy, podczas ich 

prezentowania pojawiają się błędy i znaczne braki. 

• rozwiązuje tylko typowe – bez jakiejkolwiek złożoności, zadania praktyczne          i 

teoretyczne o średnim stopniu trudności. 



• niesystematycznie prowadzi zeszyt i realizuje zadania domowe, pojawiają się    w tym 

względzie częste braki. 

• na zajęciach nie wykazuje aktywności. 

 

Ocena dobra 

• opanowanie przerobionego materiału w stopniu dobrym, jednak podczas ich 

prezentowania pojawiają się niewielkie błędy lub braki. 

• podczas rozwiązywania zadań praktycznych o wyższym stopniu złożoności  popełnia 

drobne błędy lub nie doprowadza do całkowitego rozwiązania. 

• przejawia wybiórczą aktywność na katechezie. Nie zawsze do zajęć bieżących  jest 

przygotowany 

• posiada podręcznik, choć sporadycznie zapomina przynieść go na lekcje, zeszyt 

prowadzi choć  niestarannie, zapomina o wypełnianiu obowiązków dyżurnego jednak 

po zwróceniu uwagi przeprasza, zdarzają się spóźnia się na lekcje, z zachowania 

otrzymał ocenę dobrą 

• o udziału w konkursach, rekolekcjach, uroczystościach z okazji świąt decyduje się po 

długich pertraktacjach 

• prowadzenie zeszytu i realizacja zadań domowych nie budzi zastrzeżeń;  

 

Ocena bardzo dobra 

• opanowanie przerobionego materiału w stopniu bardzo dobrym. 

• posiada podręcznik, zeszyt prowadzi choć posiada cechy niestaranności, wypełnia 

obowiązki dyżurnego, zdarzają się spóźnia się na lekcje, z zachowania otrzymał 

bardzo dobrą 

• do udziału w konkursach, rekolekcjach, uroczystościach z okazji świąt decyduje się po 

namowach 

• opanował zakres wiedzy i umiejętności określonych programem katechezy, potrafi  ją 

samodzielnie objaśnić i powiązać w całość. 

• sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu zadań 

teoretycznych i praktycznych z programu nauczania religii. 

• wykazuje się  aktywnością podczas katechezy. 

• wywiązuje się z obowiązków dotyczących prowadzenia zeszytu, wykonywania zadań 

domowych. 

 

Ocena celująca 

• opanowanie przerobionego materiału w stopniu bardzo dobrym lub stopniu 

wykraczającym, co wskazuje na zainteresowania ucznia przedmiotem. 

• samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. 

• sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych i praktycznych z programu nauczania religii, proponuje rozwiązania 

nietypowe. 

• z obowiązków dotyczących prowadzenia zeszytu i wykonywania zadań domowych 

wywiązuje się w zakresie postawionych wymagań. 

• wyróżnia się twórczą aktywnością w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i 

praktycznych w grupie katechetycznej. 

• posiada podręcznik, zeszyt prowadzi starannie, wypełnia obowiązki dyżurnego, nie 

spóźnia się na lekcje, z zachowania otrzymał ocenę wzorową 

• bierze czynny udział w konkursach, rekolekcjach, uroczystościach z okazji świąt, 

reprezentuje godnie szkołę na zewnątrz 


