
SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLASY I SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA

według podręcznika „Jestem chrześcijaninem. Wierzę”

zgodnego z programem nauczania „Ku dorosłości” nr AZ-5-01/18

PRZEDMIOT
OCENY

OCENA
celująca bardzo dobra dobra dostateczna dopuszczająca niedostateczna

1. Zeszyt 
przedmiotowy

wszystkie tematy, notatki
prace domowe
staranne pismo
własne materiały, itp.

starannie prowadzony
wszystkie tematy i notatki
prace domowe

zeszyt staranny
luki w zapisach 

(sporadyczne do 5 
tematów)

zeszyt czytelny
braki notatek, prac

domowych (do 
40% tematów)

pismo niestaranne
luki w zapisach 

(do 70% tematów)

brak zeszytu

2. Prace 
domowe

staranne wykonanie
treści wskazujące na 

poszukiwania w różnych 
materiałach

twórcze

merytorycznie zgodne z 
omawianym na lekcji 
materiałem

staranne
czytelne 
rzeczowe

wskazują na 
zrozumienie tematu 

niezbyt twórcze

powiązane z 
tematem

niestaranne

widać próby 
wykonania pracy

na temat

praca nie na 
temat

brak 
rzeczowości w 
pracy

brak pracy

3. Testy i 
sprawdziany

wszystkie polecenia 
wykonane poprawnie

rozwiązane też zadanie 
dodatkowe

75% spełnionych wymagań 
podstawowych (łatwe, 
praktyczne, niezbędne)

75% spełnionych wymagań 
rozszerzających (bardzo trudne i
trudne, teoretyczne, naukowe)

75% zadań 
podstawowych

50%wymagań
rozszerzających

75% wiedzy z 
zakresu wymagań 
podstawowych 
(bardzo łatwe i 
łatwe, niezbędne w
dalszej edukacji)

50% wiedzy  z 
zakresu wymagań 
podstawowych

  poniżej 30% 
odpowiedzi 
dotyczących 
wiedzy 
podstawowej

4. Odpowiedzi 
ustne

wiadomości zawarte w 
podręczniku i zeszycie 
uzupełnione wiedzą spoza 
programu

wypowiedź pełnymi 
zdaniami, bogaty język

używanie pojęć

wiadomości z podręcznika i 
zeszytu prezentowane w sposób 
wskazujący na ich rozumienie, 
informacje przekazywane 
zrozumiałym językiem

odpowiedź pełna nie 
wymagająca pytań dodatkowych

wyuczone na pamięć 
wiadomości

uczeń ma trudności w 
sformułowaniu myśli 
własnymi słowami

potrzebna pomoc 
nauczyciela

wybiórcza 
znajomość 
poznanych treści i 
pojęć

odpowiedź 
niestaranna

częste pytania 
naprowadzające

słabe wiązanie 
faktów i 
wiadomości

chaos myślowy i 
słowny

dużo pytań 
pomocniczych

brak 
odpowiedzi lub
odpowiedzi 
świadczące o 
braku 
wiadomości 
rzeczowych
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5. Aktywność uczeń wyróżnia się 
aktywnością na lekcji 

korzysta z materiałów 
zgromadzonych 
samodzielnie

uczeń zawsze przygotowany do 
lekcji

zgłasza się do odpowiedzi
wypowiada się rzeczowo

stara się być 
przygotowany do lekcji 

chętnie w niej 
uczestniczy

mało aktywny na 
lekcjach 

niechętny udział w
lekcji

 lekceważący 
stosunek do 
przedmiotu i 
wiary

6. Inscenizacje, 
gazetka 
szkolna, praca 
na rzecz 
Kościoła i 
inne

pilnie i terminowo wykonuje
powierzone zadania, dużo 
własnej inicjatywy

uczestniczy w 
przygotowaniu rekolekcji 
szkolnych (ministranci, 
schola itp.)

reprezentuje szkołę w 
olimpiadzie religijnej

starannie wykonuje powierzone 
przez katechetę zadania

przejawia postawę apostolską

niechętnie wykonuje 
zadania poza lekcjami, 
ale nie unika ich 
zupełnie

uczestniczy w 
rekolekcjach szkolnych
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Semestr I

Dział
OCENA

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca
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– wskazuje na źródła koncepcji człowieka i 
świata (A.1.1),
– określa naturę człowieka (A.11.2),
– przedstawia sens ludzkiej płciowości 
(C.15.7),
– wskazuje na rolę odpowiedzialności za 
podejmowane obowiązki zawodowe, 
– podaje podstawowe wiadomości na temat 
Biblii (A.5.1),
– uzasadnia potrzebę czytania Pisma Świętego.
– wskazuje w Piśmie Świętym wybrane 
modlitwy,
– wyjaśnia, że modlitwa jest dialogiem 
człowieka z Bogiem (D.1.1),

– określa wpływ wiary na postawę 
człowieka,
– wyjaśnia chrześcijańską wizję 
człowieka i świata (A.1.2),
– definiuje chrześcijańską wizję 
wolności (C.2.1),
– definiuje natchnienie biblijne 
(A.4.3),
– odróżnia w Biblii czynnik boski od 
własnego wkładu autorów (A.4.4),
– wyjaśnia, jak można modlić się 
słowami Pisma Świętego.

– wymienia czynniki decydujące o 
wielkości człowieka (godność, wolność, 
rozumność),
– wskazuje teksty biblijne ukazujące 
piękno stworzenia,
– charakteryzuje relację między pracą 
zawodową a zadaniem „czynienia sobie 
ziemi poddanej”.
– uzasadnia potrzebę ekologicznego 
podejścia do świata stworzonego.
– opowiada o objawianiu się Boga 
światu (motywach, etapach i formach) 
(A.4.1),
– charakteryzuje różne rodzaje modlitwy
na przykładzie psalmów,



– wskazuje dwa biblijne opisy 
stworzenia człowieka,
– wyjaśnia, jak teorię ewolucji pogodzić 
z biblijną wizją stworzenia świata,
– wartościuje odpowiednio sztukę i kicz,
piękno i brzydotę (A.10.2).
– wyjaśnia, na czym polega 
podobieństwo człowieka do Boga 
rozumiane jako odpowiedź na dar, 
którym jest zapisany w człowieku obraz 
Boży (A.11.1),
– interpretuje wybrane teksty biblijne w 
oparciu o poznane zasady (A.5.2),
– wskazuje na osobisty i wspólnotowy 
charakter psalmów (D.3.2),



– opisuje 
zagrożenia 
ideologii 
gender 
(C.15.13).
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– opisuje grzech jako nieposłuszeństwo 
człowieka wobec Boga (C.7.2),

– odróżnia grzech śmiertelny od 
grzechu powszedniego,

– wymienia przejawy Bożej miłości,
– omawia zbawcze dzieło Chrystusa (A.12.4),
– wskazuje, jak rozpoznać grzech w relacjach 
z Bogiem i z ludźmi,
– charakteryzuje wpływ modlitwy na życie 
chrześcijanina,
– wymienia przykładowe modlitwy Kościoła.
– wymienia formy modlitwy 
(błogosławieństwo i adoracja, modlitwa 
prośby, wstawiennicza, dziękczynienia, 
uwielbienia) (D.8.1),

– wyjaśnia istotę grzechu pierwszych 
rodziców (A.12.1),
– wyjaśnia, czym jest protoewangelia 
(A.12.3),
– wymienia możliwości odpowiedzi 
człowieka na miłość Boga. 
– wyjaśnia pojęcie łaski Bożej 
(A.12.4),
– wyjaśnia zniewalające działanie 
grzechu (uzależnienia, nałogi),
– charakteryzuje modlitwę Jezusa 
(D.4.2),
– omawia formy modlitwy 
(błogosławieństwo i adoracja, 
modlitwa prośby, wstawiennicza, 
dziękczynienia, uwielbienia) (D.8.1),



– poprawnie interpretuje biblijną historię
grzechu pierworodnego (A.12.2),
– omawia działanie Boga ukierunkowane
na ocalenie człowieka (A.12.4),
– charakteryzuje siebie jako człowieka 
odkupionego,
– uzasadnia, jak ofiara Chrystusa jest 
aktualna dzisiaj.
– wskazuje sposoby walki z grzechem i 
wyzwalania się od jego niszczących 
oddziaływań. 
– wskazuje okoliczności modlitwy 
Jezusa w Piśmie Świętym,
– formułuje własną modlitwę.



– wskazuje na skutki grzechu w życiu 
osobistym i społecznym.
– opisuje doświadczanie miłości Bożej 
we własnym życiu,
– wyjaśnia synowski charakter modlitwy
Jezusa (D.4.1),



– wyjaśnia, 
że modlitwa 
jest darem 
Boga, 
komunią z 
Bogiem,
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– określa potrzebę religii jako przejaw ludzkiej 
natury,
– charakteryzuje siebie jako człowieka 
wierzącego.
– podaje wiadomości na temat najważniejszych 
religii świata (A.3.1),
– wymienia główne podziały wśród chrześcijan.
– wymienia postawy umożliwiające dialog w 
relacjach międzyludzkich,
– podaje zasady dialogu międzyreligijnego (F.2.2),
– wymienia biblijne imiona Boga,
– definiuje pojęcie wcielenie,
– przedstawia wydarzenia od śmierci krzyżowej 
Jezusa do zmartwychwstania (A.16.2), 
– wyjaśnia znaczenie słów „zstąpił do piekieł” 
(A.16.2).
– wymienia sytuacje ukazywania się 
Zmartwychwstałego (A.17.2),
– ukazuje sens i znaczenie zmartwychwstania 
Chrystusa (A.17.1),
– określa, kim jest Duch Święty,
– wymienia sposoby objawiania się Boga 
człowiekowi,
– ukazuje rolę mediów i zasady korzystania z nich 
(C.17.6),



– wyjaśnia zależność między wiarą i 
rozumem (A.6.2),
– wskazuje specyfikę 
chrześcijaństwa na tle innych religii 
(A.3.2),
– wyjaśnia pojęcie ekumenizmu 
(E.8.1),
– charakteryzuje przymioty i imiona 
Boga oraz na ich podstawie omawia 
obraz Boga (A.7.1).
– wyjaśnia podwójną naturę Osoby 
Jezusa Chrystusa (A.13.3),
– odróżnia pojęcie piekieł od piekła 
oznaczającego wieczne potępienie,
– charakteryzuje biblijne dowody 
zmartwychwstania Jezusa.
– definiuje i opisuje Imię, określenia 
i symbole Ducha Świętego (A.19.1),
– rozróżnia objawienie naturalne, 
nadprzyrodzone i prywatne (A.2.2),
– podaje przykłady objawień 
prywatnych,
– wskazuje wartości i zagrożenia 
obecne we współczesnych środkach 
przekazu,



– definiuje pojęcia: ateizm, agnostycyzm,
– ukazuje specyfikę i wartość chrześcijaństwa wobec 
innych religii, zwłaszcza judaizmu, buddyzmu, 
hinduizmu i islamu (F.2.1).
– przedstawia różnice i podobieństwa katolicyzmu i 
pozostałych głównych wyznań chrześcijańskich 
(E.8.2), 
– wymienia cechy wspólne dla wszystkich religii,
– wskazuje podejmowane przez Kościół katolicki 
drogi dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego 
(F.2.3).
– wskazuje teksty Pisma Świętego mówiące o 
przymiotach Boga,
–wskazuje teksty biblijne mówiące o ludzkiej i boskiej
naturze Chrystusa,
– omawia wydarzenia z życia Jezusa od Jego 
zmartwychwstania do wniebowstąpienia,
– przedstawia zmartwychwstanie Chrystusa jako 
podstawę wiary chrześcijańskiej,
– wyjaśnia, że zmartwychwstanie Chrystusa jest 
zapowiedzią naszego zmartwychwstania.
– wskazuje teksty biblijne odnoszące się do Ducha 
Świętego.
– charakteryzuje rangę poszczególnych objawień,
– określa rolę moralności w odbiorze przekazów 
medialnych (C.17.7),

– analizuje znaczenie 
wolności dla wiary bądź 
niewiary człowieka 
(A.6.3),
– wskazuje perspektywy i 
granice ekumenizmu 
(E.8.2), 
– w kontekście 
ekumenizmu wyjaśnia 
pojęcia interkomunii, 
sukcesji apostolskiej, 
konieczności łaski Bożej 
do zbawienia i ukazuje 
miejsce Pisma Świętego w 
życiu chrześcijanina 
(E.8.4),
– charakteryzuje 
współczesne wyobrażenia 
Boga,
– dokonuje rozróżnienia 
między ludzką a boską 
naturą Jezusa.
– wskazuje kryteria 
prawdziwości objawień 
prywatnych.



– dokonuje 
krytycznej 
oceny 
wybranych 
mediów i 
programów.
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– określa, kim są aniołowie (A.9.1),
– prezentuje naukę Kościoła o 
rzeczach ostatecznych,
– wyjaśnia sens i wartość modlitwy za 
zmarłych.
– określa znaczenie pojęć: communio 
sanctorum, Kościół pielgrzymujący, 
pokutujący, chwalebny,
– uzasadnia wartość dążenia do nieba 
zgodnie z nauką chrześcijańską,
– wskazuje teksty biblijne mówiące o 
wniebowstąpieniu Chrystusa,
– prezentuje naukę Kościoła o końcu 
świata i sądzie ostatecznym (A.18.2),
– wylicza przymioty Kościoła 
(A.22.1),
– wymienia sposoby realizacji 
chrześcijańskiego powołania,

– podaje biblijne przykłady działania aniołów 
(A.9.2),
– uzasadnia potrzebę modlitwy do Anioła Stróża,
– uzasadnia katolicki sens grzebania zmarłych 
(B.9.2),
– podaje przykłady form łączności z Kościołem 
chwalebnym i pokutującym (modlitwa za zmarłych, 
kult świętych),
– wskazuje teksty biblijne charakteryzujące 
rzeczywistość nieba,
– wyjaśnia prawdę wiary o zasiadaniu Chrystusa „po
prawicy Ojca”,
– charakteryzuje potoczną i chrześcijańską wizję 
czasów ostatecznych,
– charakteryzuje parafię jako podstawową komórkę 
w Kościele powszechnym.
– wymienia wspólnoty i grupy religijne istniejące w 
Kościele parafialnym,
– określa swoje miejsce i zadania w Kościele.



– na podstawie tekstów biblijnych 
charakteryzuje zadania aniołów. 
– na podstawie tekstów biblijnych uzasadnia 
wiarę w życie wieczne, 
– wymienia warunki odpustu, który może 
ofiarować za zmarłych,
– prezentuje postać swojego patrona.
– wskazuje sposoby działania Chrystusa w 
Kościele.
– uzasadnia konieczność dobrego życia w 
każdym kolejnym dniu.
– określa, co to znaczy, że Kościół jest jeden i 
święty,
– wyjaśnia, na czym polega powszechność 
Kościoła,
– uzasadnia, dlaczego Kościół jest apostolski,
– podaje przykłady angażowania się w życie 
Kościoła,

– wypowiada tekst modlitwy
do Michała Archanioła, 
– wyjaśnia wzajemne relacje 
pomiędzy członkami 
Kościoła pielgrzymującego, 
chwalebnego i pokutującego,
– interpretuje życie 
chrześcijanina jako realizację
powszechnego powołania do 
świętości, 
– interpretuje biblijne obrazy
nieba,
– interpretuje biblijne teksty 
dotyczące wniebowstąpienia 
Chrystusa,
– interpretuje teksty biblijne 
o końcu świata,



– interpretuje 
dzieła sztuki 
obrazujące 
niebo.
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– podaje treść I przykazania Bożego,
– wyjaśnia pojęcie bałwochwalstwa,
– określa praktyki okultystyczne jako wykroczenia
przeciw pierwszemu przykazaniu,
– wymienia zagrożenia płynące z praktyk 
okultystycznych,
– podaje treść drugiego przykazania Bożego,
– wskazuje właściwe i niewłaściwe sytuacje, w 
których wzywane jest imię Boga (C.11.1),
– określa, co to jest akt strzelisty,
– podaje przykłady aktów strzelistych,
– określa niedzielę jako dzień Pański,
– wskazuje elementy chrześcijańskiego 
świętowania,
– podaje treść III przykazania Bożego i I 
przykazania kościelnego, 



– formułuje zasady wynikające z I 
przykazania Bożego (C.10.1),
– podaje przykłady praktyk 
okultystycznych,
– uzasadnia, iż nie da się pogodzić 
ezoteryki z wiarą chrześcijańską 
(C.10.4).
– odróżnia modlitwę aktem strzelistym
od wzywania imienia Bożego 
nadaremno,
– na podstawie wybranych tekstów 
biblijnych wyjaśnia, że niedziela jest 
dla chrześcijanina dniem świętym,
– wymienia święte dni, w które 
Kościół nakazuje uczestnictwo we 
Mszy św.,

– interpretuje zachowanie I 
przykazania w kontekście budowania
dobrej relacji osobowej z Bogiem,
– charakteryzuje grzechy przeciw 
drugiemu przykazaniu.
– wskazuje teksty Pisma Świętego 
dotyczące modlitwy,
– interpretuje niedzielę jako czas 
świętowania z Panem Bogiem i 
rodziną (B.3),
– krytycznie ocenia przypadki 
naruszania prawa do niedzielnego 
odpoczynku.
– uzasadnia sens oddania czci Bogu 
oraz odpoczynku w dni święte.



– charakteryzuje postawy świętych 
wyznających wiarę w jednego Boga 
(C.10).
– uzasadnia, dlaczego imię Boga jest 
święte,
– samodzielnie układa swoje krótkie 
modlitwy.
– charakteryzuje niedzielę jako pierwszy 
dzień tygodnia,
– odczytuje w świętowaniu niedzieli 
zachętę do odpoczynku i kontemplacji 
świata (A.10.3),
– wyjaśnia różnice między świeckim 
pojmowaniem świętowania a 
świętowaniem chrześcijańskim 
(religijnym),
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– opowiada o początkach chrześcijaństwa 
(E.1.1),
– podaje przykłady prześladowań chrześcijan 
(E.1.5),
– wymienia sobory, na których precyzowano 
formuły wiary,
– definiuje pojęcia: monastycyzm, reguła 
zakonna, benedyktyni,
– podaje znaczenie sentencji „Ora et labora”,
– definiuje pojęcia: patriarcha, schizma, 
prawosławie, ikona, cerkiew,
– ocenia przyczyny i skutki schizmy wschodniej,
– podaje, kim był Grzegorz VII i czego 
dotyczyły wydane przez niego dekrety 
reformatorskie,
– definiuje pojęcia: inwestytura, symonia, 
ekskomunika.
– określa ramy czasowe i cele wypraw 
krzyżowych,
– wymienia uniwersytety średniowiecznej 
Europy,
– wymienia zakonny żebracze i ich założycieli,
– definiuje pojęcia: inkwizycja i herezja,
– wymienia nazwy największych zgromadzeń 
zakonnych i ich najważniejszych 
przedstawicieli,
– podaje datę chrztu Mieszka I oraz imię jego 
żony,
– wymienia pierwsze biskupstwa na ziemiach 
polskich,
– podaje fakty z życia św. Stanisława i datę jego 
śmierci,
– podaje fakty z życia św. Jadwigi Królowej 
(E.6),
– określa trudności, jakie napotyka w modlitwie,
– podaje przykłady świętych stanowiących 
wzory modlitwy (D.9.1),

– wskazuje najważniejsze ośrodki 
związane z działalnością apostołów,
– opowiada o starożytnych 
prześladowaniach chrześcijan (E.1.1),
– odróżnia Skład Apostolski o mszalnego 
Credo,
– prezentuje koleje życia św. Benedykta z 
Nursji,
– wymienia owoce reformy gregoriańskiej,
– określa zasięg arabskiej ekspansji na 
przełomie pierwszego i drugiego 
tysiąclecia,  
– wymienia zakony rycerskie i określa cele
ich powstania,
– charakteryzuje wkład ludzi wierzących 
w rozwój ludzkiej wiedzy.
– definiuje pojęcia: zakon żebraczy, habit, 
kwesta,
– uzasadnia religijny sens ubóstwa,
– wymienia przyczyny powstania 
inkwizycji,
– charakteryzuje działania podejmowane 
przez różne zakony na przestrzeni dziejów,
– przedstawia motywy osobiste i 
polityczne przyjęcia chrztu przez Mieszka 
I,
– podaje datę liturgicznej uroczystości św. 
Wojciecha,
– relacjonuje wpływ męczeńskiej śmierci 
św. Stanisława na późniejsze zjednoczenie 
kraju,
– podaje datę liturgicznego wspomnienia 
św. Stanisława,
– wymienia zasługi św. Jadwigi dla 
chrześcijaństwa,
– uzasadnia, że skuteczność modlitwy 
zależy od woli Bożej (D.12.3).



– charakteryzuje postawę św. Szczepana,
– omawia powody zwoływania soborów w 
pierwszych wiekach chrześcijaństwa,
– wyjaśnia poszczególne artykuły wyznania 
wiary.
– omawia zakonne życie benedyktynów,
– uzasadnia wybór św. Benedykta na 
głównego patrona Europy.
– wykazuje podobieństwa i różnice między 
Kościołem rzymskokatolickim i 
prawosławnym,
– krytycznie ocenia stosunki państwo – 
Kościół przed reformą gregoriańską,
– charakteryzuje główne założenia reformy,
– charakteryzuje społeczne, polityczne i 
religijne skutki wypraw krzyżowych.
– prezentuje dziedziny wiedzy studiowane w 
średniowieczu,
– podaje nazwiska wierzących ludzi nauki ze 
średniowiecza (M. Kopernik, M. Trąba, S. 
Hozjusz, Z. Oleśnicki),
– wskazuje współczesne sposoby 
pozyskiwania dóbr nawiązujące do 
franciszkańskiego żebractwa.
– charakteryzuje metody walki z heretykami 
stosowane przez inkwizycję,
– omawia zasługi cystersów dla rozwoju 
kultury i gospodarki,
– uzasadnia znaczenie chrztu dla historii 
Polski (E.6.1),
– omawia życie i działalność św. Wojciecha 
jako patrona Polski (E.6.2),
– uzasadnia doniosłość zjazdu 
gnieźnieńskiego.
– charakteryzuje rolę królowej Jadwigi w 
krzewieniu wiary chrześcijańskiej.
– podaje datę jej wspomnienia liturgicznego.

– prezentuje działalność i 
męczeństwo św. Ignacego 
Antiocheńskiego.
– charakteryzuje 
benedyktyńską regułę 
zakonną, ukazując jej 
aktualność dla 
współczesnego człowieka,
– podaje przykłady działań
ekumenicznych Kościoła 
prawosławnego i 
katolickiego
– wyjaśnia znaczenie 
reformy Grzegorza VII dla 
Kościoła w Europie 
zachodniej i w Polsce.
– prezentuje dorobek św. 
Tomasza z Akwinu,
– przedstawia spór o 
ubóstwo (E.2.4),
– ukazuje wartość 
rezygnacji z dóbr 
materialnych na rzecz 
wzrostu duchowego.
– ocenia okoliczności 
powstania i działalność 
inkwizycji (E.2.6).
– uzasadnia, że powstanie 
zakonów było odpowiedzią
na potrzeby czasu.
– wymienia i 
charakteryzuje rodzaje 
duchowości 
chrześcijańskiej 
starożytności i 
średniowiecza oraz ich 
przedstawicieli (D.10.1),

– charakteryzuje 
efekt starcia się 
wielkich 
cywilizacji 
chrześcijaństwa i 
islamu,
– wskazuje 
elementy 
duchowości 
poznanych 
świętych, z 
których może 
skorzystać dla 
ubogacenia 
własnej modlitwy.
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– nazywa poszczególne okresy roku 
liturgicznego,
– wskazuje sposoby oddawania czci 
świętym,
– omawia wydarzenia związane z 
Bożym Narodzeniem i ich kontekst 
(A.15.1),
– podaje nazwy świąt upamiętniających 
wydarzenia z dziecięctwa i młodości 
Jezusa, 
– wymienia okoliczności wydarzeń 
Wielkiego Tygodnia, 
– wyjaśnia, że Wielkanoc jest 
największym świętem chrześcijan,
– określa istotę chrześcijańskiego 
świętowania dnia Wszystkich Świętych,
– wymienia najważniejsze wyznania 
chrześcijańskie,

– podaje święta, w których uobecniają się 
ważniejsze wydarzenia z historii zbawczej,
– poprawnie korzysta z planszy z wykresem roku 
liturgicznego.
– uzasadnia kult świętych w obchodach roku 
liturgicznego (B.11.1),
– wymienia obchody ku czci największych świętych 
Kościoła (B.11.2),
– wyjaśnia, dlaczego Bóg stał się człowiekiem,
– wskazuje teksty biblijne odnoszące się do 
dziecięctwa i młodości Jezusa,
– określa istotę Triduum Paschalnego,
– wyjaśnia różnicę między uroczystością 
Wszystkich Świętych a pogańskim świętem 
Halloween.
– definiuje pojęcie ekumenizmu,
– podaje datę obchodów Tygodnia Modlitw o 
Jedność Chrześcijan.



– wyjaśnia, że rok liturgiczny streszcza całą 
historię zbawienia,
– prezentuje duchową sylwetkę osobistego 
patrona,
– prezentuje teksty modlitw dotyczących 
orędownictwa świętych.
– wskazuje w Jezusie cechy Boskie i 
ludzkie,
– omawia wydarzenia z lat dziecięcych 
Jezusa,
– omawia przebieg wydarzeń związanych z 
męką i śmiercią Jezusa (A.16.1), 
– przyporządkowuje wydarzenia z życia 
Chrystusa do liturgii trzech dni paschalnych.
– wskazuje inicjatywy ekumeniczne 
podejmowane w Kościele katolickim i 
innych kościołach oraz wspólnotach 
chrześcijańskich (E.8.3),

– wykazuje związek 
wybranych świąt z 
wydarzeniami z historii 
zbawienia,
– charakteryzuje postawy 
świętych, które uważa za 
godne naśladowania,
– charakteryzuje 
regionalne tradycje 
bożonarodzeniowe.
– z postawy młodego 
Jezusa odczytuje 
wskazania dla 
doskonalenia swoich 
umiejętności i duchowego 
wzrostu.
– omawia historię 
obchodzenia Halloween,

– charakteryzuje 
symbole 
okultystyczne 
dnia Halloween,
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SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLASY II SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA

według podręcznika „Jestem chrześcijaninem. Żyję nadzieją” nr AZ-52-01/18-KI-12/21
zgodnego z programem nauczania „Ku dorosłości” nr AZ-5-01/18

PRZEDMIOT
OCENY

OCENA
celująca bardzo dobra dobra dostateczna dopuszczająca niedostateczna

1. Zeszyt 
przedmioto-
wy

wszystkie tematy, notatki
prace domowe
staranne pismo
własne materiały, itp.

starannie prowadzony
wszystkie tematy i notatki
prace domowe

zeszyt staranny
luki w zapisach (spo-

radyczne do 5 tema-
tów)

zeszyt czytelny
braki notatek, prac 

domowych (do 40% 
tematów)

pismo niesta-
ranne

 luki w zapisach
(do 70% tema-
tów)

brak zeszytu

2. Prace do-
mowe

staranne wykonanie
treści wskazujące na poszukiwania 

w różnych materiałach
twórcze

merytorycznie zgodne z oma-
wianym na lekcji materiałem

staranne
czytelne 
rzeczowe

wskazują na zrozu-
mienie tematu 

niezbyt twórcze

powiązane z tema-
tem

niestaranne

widać próby 
wykonania pra-
cy

na temat

praca nie na te-
mat

brak rzeczowo-
ści w pracy

brak pracy

3. Testy i 
sprawdzia-
ny

wszystkie polecenia wykonane po-
prawnie

rozwiązane też zadanie dodatkowe

75% spełnionych wymagań 
podstawowych (łatwe, praktycz-
ne, niezbędne)

75% spełnionych wymagań roz-
szerzających (bardzo trudne i 
trudne, teoretyczne, naukowe)

75% zadań podstawo-
wych

50%wymagań
rozszerzających

75% wiedzy z za-
kresu wymagań 
podstawowych (bar-
dzo łatwe i łatwe, 
niezbędne w dalszej 
edukacji)

50% wiedzy  z 
zakresu wyma-
gań podstawo-
wych

  poniżej 30% 
odpowiedzi do-
tyczących wie-
dzy podstawo-
wej

4. Odpowie-
dzi ustne

wypowiedź pełnymi zdaniami, bo-
gaty język

prawidłowe używanie pojęć

wiadomości z podręcznika i ze-
szytu prezentowane w sposób 
wskazujący na ich rozumienie, 
informacje przekazywane zro-
zumiałym językiem

odpowiedź pełna nie wymagają-
ca pytań dodatkowych

wyuczone na pamięć 
wiadomości

uczeń ma trudności w 
sformułowaniu myśli 
własnymi słowami

potrzebna pomoc na-
uczyciela

wybiórcza znajo-
mość poznanych tre-
ści i pojęć

odpowiedź niesta-
ranna

częste pytania na-
prowadzające

słabe wiązanie 
faktów i wiado-
mości

chaos myślowy
i słowny

dużo pytań po-
mocniczych

brak odpowie-
dzi lub odpo-
wiedzi świad-
czące o braku 
wiadomości 
rzeczowych

5. Aktyw-
ność

uczeń wyróżnia się aktywnością na 
lekcji 

korzysta z materiałów zgromadzo-
nych samodzielnie

uczeń zawsze przygotowany do 
lekcji

zgłasza się do odpowiedzi
wypowiada się rzeczowo

stara się być przygo-
towany do lekcji 

chętnie w niej uczest-
niczy

mało aktywny na 
lekcjach 

niechętny 
udział w lekcji

lekceważący 
stosunek do 
przedmiotu i 
wiary

6. Insceniza-
cje, gazet-
ka szkolna,
praca na 
rzecz Ko-
ścioła i 
inne

pilnie i terminowo wykonuje po-
wierzone zadania, dużo własnej ini-
cjatywy

uczestniczy w przygotowaniu reko-
lekcji szkolnych (ministranci, scho-
la itp.)

reprezentuje szkołę w olimpiadzie 

starannie wykonuje powierzone 
przez katechetę zadania

przejawia postawę apostolską

niechętnie wykonuje 
zadania poza lekcja-
mi, ale nie unika ich 
zupełnie

uczestniczy w reko-
lekcjach szkolnych
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Semestr I
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dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca
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 podaje przykłady nawróceń (F.1.5),
 charakteryzuje posłuszeństwo na wzór

postaci biblijnych (C.1.1),
 uzasadnia, że Jezus Chrystus jest Sy-

nem Bożym,
 wymienia motywacje do pracy nad 

sobą,
  wyjaśnia, czym są cnoty i wymienia 

je (C.6.1),
 podaje definicję prawdy i krzywo-

przysięstwa (C.17.1),
  podaje przykłady osób, które oddały 

życie za prawdę (C.17.4).

 opisuje, czym jest wiara rozu-
miana jako postawa całego ży-
cia (A.6.1), 

 uzasadnia wartość posłuszeń-
stwa Bogu (C.1.2),

 uzasadnia obowiązek dawania 
świadectwa przez uczniów 
Chrystusa (F.1.3),

 omawia modlitwę Mojżesza 
jako modlitwę wstawienniczą 
(D.2.2),

 podaje cechy charakterystyczne
dla sekt,

 uzasadnia właściwą postawę 
chrześcijanina wobec sekt 
(F.2.5).

 wskazuje Boże pochodzenie 
świata i sens jego istnienia 
(A.8.1),

wskazuje na związek modlitwy z 
wiarą i nadzieją (Abraham) 
(D.2.1),

 charakteryzuje cnoty Boskie i 
kardynalne,

  omawia trudności związane z 
modlitwą i sposoby ich przezwy-
ciężania (D.13.1),

 wyjaśnia różnice między sektą i 
nowymi ruchami religijnymi,

wskazuje miejsca pomocy dla 
osób zniewolonych przez sekty.

podaje znaczenie tytułów me-
sjańskich (A.12.5),

 uzasadnia potrzebę cnót w 
ludzkim życiu,

uzasadnia wartość niezależnej 
od podmiotu prawdy obiektyw-
nej w życiu osoby i społeczno-
ści (C.2.3).

 charaktery-
zuje pod-
stawy inte-
lektualne 
oświecenia 
(deizm, ra-
cjonalizm, 
moder-
nizm) 
(E.4.1),

 interpretuje
biblijny na-
kaz trwania
na modli-
twie* 
(D.11.1).
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uzasadnia zamiar Boga wobec czło-
wieka (A.11.4),

  wymienia sposoby poszanowania ży-
cia i godności człowieka (zdrowie, in-
tegralność cielesna) (C.14.4),

charakteryzuje dobrodziejstwa związa-
ne z krwiodawstwem i oddawaniem 
narządów po śmierci,

wskazuje teksty biblijne mówiące o 
życiu wiecznym,

 uzasadnia wyjątkowy charakter nie-
dzieli dla chrześcijan (C.12.3),

wyjaśnia potrzebę niedzielnego odpo-
czynku dla życia i zdrowia.

wskazuje związek między sek-
sualnością a godnością ludzką 
(C.15.4),

 wyjaśnia, że życie ludzkie jest 
święte (C.14.2),

 przedstawia i uzasadnia naukę 
Kościoła nt. in vitro (C.14.5),

 omawia zasady poszanowania 
życia i godności człowieka 
(przeszczepy narządów, krwio-
dawstwo) (C.14.4),

wskazuje sytuacje naruszania 
zasad poszanowania życia i 
godności człowieka.

 omawia konsekwencje stworze-
nia człowieka mężczyzną i ko-
bietą (A.11.3),

omawia zasady duchowej adopcji
dziecka poczętego,

 prezentuje nauczanie Kościoła na
temat krwiodawstwa i przeszcze-
pów,

  omawia zasady poszanowania 
życia i godności człowieka – ba-
dania prenatalne, badania nauko-
we, in vitro (C.14.4).

wyjaśnia, kiedy przeszczep jest 
niezgodny z prawem moralnym,

podaje naukę Kościoła dotyczą-
cą życia wiecznego i podaje 
przykłady zastosowania jej we 
własnym życiu (A.24.1),

wymienia różnice w świętowa-
niu szabatu i chrześcijańskiej 
niedzieli.

opisuje za-
grożenia 
ideologii 
gender, od-
nosząc je do
niewłaści-
wie definio-
wanej rela-
cji natura – 
kultura 
(C.15.13).
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 określa czym jest liturgia (podaje defini-
cję),

 wymienia podstawowe postawy i gesty li-
turgiczne,

 wymienia grupy sakramentów,
 wymienia warunki pełnienia funkcji 

chrzestnego,
 wyjaśnia, kto może być świadkiem bierz-

mowania,
 prezentuje strukturę Mszy Świętej,
 wymienia czynności wykonywane pod-

czas liturgii Mszy Świętej (B.5.2),
 określa pojęcie cudu eucharystycznego,
 uzasadnia wartość adoracji Najświętsze-

go Sakramentu,
omawia warunki i skutki dobrej spowie-

dzi,
wyjaśnia, dla kogo przeznaczony jest sa-

krament namaszczenia,
 wymienia przymioty małżeństwa sakra-

mentalnego,
wymienia znaki i symbole obecne w litur-

gii sakramentu święceń,
uzasadnia, że Jezus wysłuchuje modlitwy 

pełnej wiary (D.5.2).

argumentuje, że uczestnictwo 
w liturgii jest pogłębieniem 
osobistej relacji z Jezusem i 
Kościołem (B.4.2),

przyporządkowuje postawy i 
gesty liturgiczne do odpo-
wiednich momentów Mszy 
Świętej,

podaje definicję sakramentu.
wyjaśnia, że chrzest jest sa-

kramentem wtajemniczenia 
chrześcijańskiego (B.5.1),

wyjaśnia, że bierzmowanie 
jest sakramentem wtajemni-
czenia chrześcijańskiego 
(B.5.1),

wyjaśnia, że Eucharystia jest 
sakramentem wtajemniczenia 
chrześcijańskiego (B.5.1),

 wymienia najbardziej znane 
cuda eucharystyczne, 

 wskazuje biblijny tekst usta-
nowienia sakramentu pokuty i
pojednania,

 wskazuje tekst biblijny doty-
czący namaszczenia chorych,

omawia znaczenie i skutki sa-
kramentu małżeństwa,

omawia znaki i symbole obec-
ne w liturgii sakramentu świę-
ceń.

 uzasadnia związek postaw i gestów litur-
gicznych z relacją do Boga,

 uzasadnia, że sakramenty zostały ustano-
wione przez Jezusa Chrystusa (B.4.1), 

 interpretuje czynności wykonywane pod-
czas liturgii chrztu (B.5.2), 

 charakteryzuje zadania i obowiązki rodzi-
ców chrzestnych,

 uzasadnia wartość nadawania imion 
chrześcijańskich na chrzcie świętym 
(C.11.2),

 interpretuje czynności wykonywane pod-
czas liturgii bierzmowania (B.5.2),

 interpretuje znaki i symbole pojawiające 
się podczas Eucharystii (B.5.4), 

 wskazuje na mapie przykładowe miejsca 
cudów eucharystycznych,

 wskazuje w najbliższym otoczeniu miej-
sca stałej adoracji Najświętszego Sakra-
mentu,

 prezentuje historię wybranego cudu eu-
charystycznego,

 omawia sposób udzielania sakramentu 
namaszczenia chorych,

 interpretuje znaki i symbole obecne w li-
turgii sakramentu małżeństwa,

 interpretuje wybrane teksty z liturgii sa-
kramentu święceń,

 wymienia modlitwy wchodzące w skład 
liturgii godzin.

 określa rodzaj łaski 
otrzymywanej w da-
nym sakramencie,

 wyjaśnia, że Euchary-
stia jest źródłem i 
szczytem życia Ko-
ścioła (B.4.4),

 charakteryzuje wpływ 
cudów eucharystycz-
nych na przeżywanie 
Mszy Świętej,

 przedstawia teologię 
sakramentu pokuty i 
pojednania (B.6.1),

 przedstawia teologię 
sakramentu namasz-
czenia chorych (B.6.1),

 charakteryzuje teologię
sakramentu małżeń-
stwa (B.7.1), 

 charakteryzuje teologię
sakramentu święceń 
(B.7.1),

wyjaśnia wartość mo-
dlitwy brewiarzowej 
dla duchowości indy-
widualnej.

 wyjaśnia 
działanie 
Boga Ojca 
w liturgii 
(B.1.1),

 omawia 
dzieło 
Chrystusa w
liturgii 
(B.1.2),

opisuje dzia-
łanie Ducha 
Świętego w 
liturgii 
(B.1.3).
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 definiuje, czym jest Kościół 
(A.20.1),

 charakteryzuje sposoby spotka-
nia z Jezusem w liturgii i w co-
dziennym życiu,

 wymienia stopnie hierarchii ko-
ścielnej,

 wymienia okresy w roku litur-
gicznym,

 wymienia najważniejsze uro-
czystości i święta kościelne 
(B.3.2),

 podaje przykłady sakramenta-
liów,

 opowiada historię Maryi 
(A.14.1),

 wylicza przykazania kościelne 
(A.27.1),

 omawia treść Modlitwy Pań-
skiej (D.14.1).

 wymienia biblijne obrazy Kościoła,
charakteryzuje swoje zadania we wspólno-

cie Kościoła,
 wyjaśnia, kto, jak, kiedy i gdzie celebruje 

liturgię (B.2.1),
wyjaśnia znaczenie sakramentaliów w ży-

ciu chrześcijanina,
 wyjaśnia rolę Maryi w życiu Kościoła, 

świata i chrześcijanina (A.14.1),
 omawia sposoby obecności Maryi w po-

bożności ludowej i polskiej tradycji kato-
lickiej (B.10.1),

 omawia przykazania kościelne (A.27.1),
wskazuje okoliczności przekazania Modli-

twy Pańskiej (D.14.1).

 wymienia etapy powstawania Kościo-
ła, 

 wyjaśnia porównanie Kościoła do 
owczarni, ciała Chrystusa, winnicy, 
Bożej budowli,

 wyjaśnia rolę Ducha Świętego w ży-
ciu Kościoła i swoim własnym,

 przedstawia najważniejsze fakty z hi-
storii oraz życia swojej diecezji i para-
fii (E.8.5),

 wyjaśnia, że Eucharystia jest źródłem 
i szczytem życia Kościoła (B.4.4),

 przyporządkowuje obchody poszcze-
gólnych uroczystości i świąt do okre-
su liturgicznego,

 omawia istotę sakramentaliów i wy-
mienia ich cechy charakterystyczne 
(B.8.1),

 omawia cztery dogmaty maryjne: 
Boże Macierzyństwo, wieczyste Dzie-
wictwo, Niepokalane Poczęcie i wnie-
bowzięcie (A.14.2),

 definiuje macierzyńską rolę Maryi 
wobec Kościoła i każdego wierzącego
(A.23.2),

 uzasadnia wartość przykazań kościel-
nych dla wspólnoty (A.27.2),

 omawia strukturę Modlitwy Pańskiej i
jej siedem próśb (D.14.3).

 charakteryzuje etapy 
powstawania Kościoła,

 poprawnie wyjaśnia 
znaczenie wstąpienia 
Jezusa do nieba i Jego 
jednoczesne pozosta-
nie ze swoim Kościo-
łem (A.18.1), 

 wyjaśnia specyfikę za-
dań i funkcji w Koście-
le, a także wynikającej 
z niej odpowiedzialno-
ści (A.22.2),

 charakteryzuje obcho-
dy wybranych świąt w 
swojej parafii/specyfi-
kę obchodów wyda-
rzeń roku liturgiczne-
go,

 charakteryzuje postać 
Maryi – Służebnicy 
Pańskiej jako wzoru 
modlitwy chrześcijań-
skiej (D.7.1),

charakteryzuje wspól-
notowy charakter Mo-
dlitwy Pańskiej.

 wyjaśnia 
znaczenie 
tytułów Ma-
ryi dotyczą-
cych Jej 
wstawienni-
czej roli 
(D.7.2).
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 wymienia różne wyznania w Rzeczypo-
spolitej Obojga Narodów,

  wyjaśnia, dlaczego Polskę w okresie 
XVI–XVIII w. nazywano „azylem herety-
ków”,

ukazuje rolę Maryi w historii Polski dla 
zachowania wolności i tożsamości chrze-
ścijańskiej: obrona Jasnej Góry, ogłosze-
nie Maryi Królową Polski przez Jana Ka-
zimierza, odsiecz wiedeńska (E.6.3).

wskazuje przyczyny, przebieg i głów-
ne idee reformacji oraz reformy kato-
lickiej,

omawia genezę unii brzeskiej,
 wymienia rodzaje duchowości chrze-

ścijańskiej od czasów odrodzenia 
(D.10.1),

wymienia najważniejszych przedsta-
wicieli głównych nurtów/kierunków 
chrześcijańskiej duchowości (D.10.1).

 przedstawia postać św. 
Tomasza Morusa (E.3.1),

ocenia dokonania Soboru 
Trydenckiego,

charakteryzuje działania 
głównych postaci szerzą-
cych ideę tolerancji,

charakteryzuje postawę 
męczenników unickich.

 ocenia inicjatywy na rzecz jed-
ności Kościoła i tolerancji reli-
gijnej podejmowane na zie-
miach polskich (E.6.5), 

 charakteryzuje specyfikę 
wschodnich Kościołów katolic-
kich,

charakteryzuje rodzaje ducho-
wości chrześcijańskiej od cza-
sów odrodzenia (D.10.1).

Dział OCENA

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca

V
I.

Z
aa

ng
aż

o
w

an
ie

K
oś

ci
oł

a 
w

p
ro

bl
em

y
św

ia
ta

uzasadnia wyższość prawa Bożego 
nad stanowionym (C.13.7),

 podaje argumenty odnoszące się do 
kary śmierci, wynikające z nauczania 
Kościoła (C.14.11),

 omawia znaczenie pokoju jako warto-
ści w życiu człowieka i społeczeństwa
(C.14.8),

podaje datę Światowego Dnia Modli-
twy o Pokój,

wymienia przykłady działań podejmo-
wanych na rzecz potrzebujących w 
swojej okolicy,

przytacza najważniejsze fakty z życia 
Jana Pawła II (E.5.3),

 wyjaśnia, czym są ŚDM,
przytacza najważniejsze wydarzenia z 

życia kard. Stefana Wyszyńskiego 
(E.7.6).

uzasadnia, dlaczego czło-
wiek nie powinien decy-
dować o życiu i śmierci 
kogokolwiek z ludzi,

opisuje przebieg prześla-
dowań Kościoła w okre-
sie rewolucji francuskiej 
(E.4.3),

wymienia kilka przykła-
dowych miejsc, w któ-
rych odbywały się ŚDM,

opisuje związek Kościoła
z życiem narodu polskie-
go w okresie niewoli 
(E.7.1).

 wymienia kodeksy praw regulujące życie społecz-
ne, 

 podaje przykłady nawrócenia sprawców najcięż-
szych przestępstw i zbrodni, 

wykazuje, że najważniejszą troską Kościoła jest 
wieczne zbawienie grzeszników, za których Chry-
stus oddał swoje życie,

 definiuje pojęcie „wojna sprawiedliwa”, przeciw-
stawiając je określeniu „wojna prewencyjna” 
(C.14.9),

wyjaśnia pojęcie „masoneria” (E.4.2),
 omawia wysiłki na rzecz rozwoju nauki i szkol-

nictwa, wychowania, opieki nad biednymi, jedno-
ści chrześcijan i wolności religijnej (E.6.4),

 wymienia przykładowe miejsca pielgrzymek Jana 
Pawła II,

  wskazuje główne tematy jego nauczania (E.5.3).
 podaje genezę Światowych Dni Młodzieży,
prezentuje postaci i zaangażowanie polskich świę-

tych i błogosławionych (E.7.2
 charakteryzuje działania Prymasa Tysiąclecia.

dokonuje oceny czynów 
ludzkich pod kątem pra-
wa stanowionego i Boże-
go,

uzasadnia potrzebę zaan-
gażowania się w sprawy 
społeczne w duchu 
Ewangelii (C.16.10),

charakteryzuje wybrane 
papieskie przesłania kie-
rowane do młodych,

 charakteryzuje proble-
matykę stosunków pań-
stwa i Kościoła (E.2.5),

wyjaśnia pojęcia: „seku-
laryzacja”, „konkordat”, 
„laicyzacja” (E.4.2).
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charakteryzuje okoliczności wy-
powiedzenia hymnu Magnificat 
przez Maryję,

 wymienia najważniejsze wyda-
rzenia z publicznej działalności 
Jezusa (A.15.1),

 wymienia swoje sukcesy i poraż-
ki w minionym roku,

wymienia stacje drogi krzyżowej,
wymienia okoliczności wydarzeń 

Wielkiego Tygodnia, omawia 
przebieg wydarzeń męki i śmierci
Jezusa (A.16.1),

 podaje przykłady świętych 
świadków Bożego miłosierdzia 
(A.25.5),

  wyjaśnia, w jaki sposób odma-
wia się Koronkę do miłosierdzia 
Bożego,

 wyjaśnia, kto ma prawo do po-
grzebu (B.9.3),

charakteryzuje tytuł: sługa Boży, 
święty (kanonizowany); błogosła-
wiony,

 wymienia patronów Polski,
charakteryzuje sposoby misyjne-

go zaangażowania ludzi świec-
kich.

wymienia motywy przyjścia 
Boga na ziemię (A.13.2),

 interpretuje najważniejsze wy-
darzenia z publicznej działalno-
ści Jezusa (A.15.1),

wskazuje sposoby oddawania 
Bogu zwykłych czynności życia
codziennego,

określa cele, które chce osią-
gnąć,

 podaje okoliczności powstania 
nabożeństwa gorzkich żali,

wyjaśnia znaczenie nadziei dla 
codziennego życia chrześcijani-
na,

wyjaśnia naukę Kościoła doty-
czącą kremacji zwłok,

 wyjaśnia terminy: wyznawca, 
męczennik, heroiczność cnót, 
beatyfikacja, kanonizacja, reli-
kwie,

podaje daty obchodów ku czci 
świętych patronów Polski 
(B.11.2),

 wymienia dni w roku liturgicz-
nym poświęcone szczególnej 
trosce o misje,

 omawia treść hymnu Magnificat (D.6.1),
 podaje przykłady uświęcania życia zawo-

dowego i towarzyskiego,
  interpretuje życie zawodowe jako drogę 

osobistego uświęcenia,
 podaje przykłady hierarchii życiowych ce-

lów, 
 wymienia charakterystyczne elementy li-

turgii poszczególnych dni Wielkiego Tygo-
dnia,

  wyjaśnia znaczenie uczestnictwa w liturgii 
Wielkiego Tygodnia,

wskazuje elementy nadziei w liturgii uro-
czystości Zmartwychwstania Pańskiego,

 przedstawia formy kultu Bożego miłosier-
dzia (A.25.4), 

 wymienia formy obrzędów pogrzebu 
(B.9.4), 

 wymienia charakterystyczne elementy 
Mszy Świętej beatyfikacyjnej i kanoniza-
cyjnej, 

 uzasadnia rolę patronów w budowaniu 
chrześcijańskiej cywilizacji Polski,

 charakteryzuje sposoby oddawania czci 
świętym (uroczystości, święta i wspomnie-
nia liturgiczne, cześć dla relikwii, sanktu-
aria, procesje, pielgrzymki),

podaje przykłady wspólnot i organizacji 
działających na terenach misyjnych.

charakteryzuje adwentowy 
wymiar życia ludzkiego,

charakteryzuje solidarność 
Boga z człowiekiem obja-
wioną w tajemnicy wciele-
nia,

uzasadnia konieczność co-
dziennej, systematycznej 
pracy w dążeniu do wyższe-
go celu,

 omawia istotę roku litur-
gicznego jako rozwinięcia 
różnych aspektów jedynego 
Misterium Paschalnego 
(B.3.1),

 interpretuje zmartwych-
wstanie Chrystusa jako źró-
dło chrześcijańskiej nadziei,

charakteryzuje przesłanie 
obrazu Jezusa Miłosiernego,

wymienia pieśni, modlitwy 
stosowane podczas obrzę-
dów pogrzebu,

charakteryzuje znaczenie 
procesu beatyfikacji i kano-
nizacji,

uzasadnia kult świętych w 
obchodach roku liturgiczne-
go (B.11.1).

wyjaśnia, że
pobożność 
wiernych i 
religijność 
ludowa są 
drogą prze-
kazu trady-
cji (B.8.3).
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PRZEDMIOT
OCENY

OCENA
celująca bardzo dobra dobra dostateczna dopuszczająca niedostateczna

1. Zeszyt 
przedmioto-
wy

wszystkie tematy, notatki
prace domowe
staranne pismo
własne materiały, itp.

starannie prowadzony
wszystkie tematy i notatki
prace domowe

zeszyt staranny
luki w zapisach (spo-

radyczne do 5 tema-
tów)

zeszyt czytelny
braki notatek, prac 

domowych (do 40% 
tematów)

pismo niesta-
ranne

 luki w zapisach
(do 70% tema-
tów)

brak zeszytu

2. Prace do-
mowe

staranne wykonanie
treści wskazujące na poszukiwania 

w różnych materiałach
twórcze

merytorycznie zgodne z oma-
wianym na lekcji materiałem

staranne
czytelne 
rzeczowe

wskazują na zrozu-
mienie tematu 

niezbyt twórcze

powiązane z tema-
tem

niestaranne

widać próby 
wykonania pra-
cy

na temat

praca nie na te-
mat

brak rzeczowo-
ści w pracy

brak pracy

3. Testy i 
sprawdzia-
ny

wszystkie polecenia wykonane po-
prawnie

rozwiązane też zadanie dodatkowe

75% spełnionych wymagań 
podstawowych (łatwe, praktycz-
ne, niezbędne)

75% spełnionych wymagań roz-
szerzających (bardzo trudne i 
trudne, teoretyczne, naukowe)

75% zadań podstawo-
wych

50%wymagań
rozszerzających

75% wiedzy z za-
kresu wymagań 
podstawowych (bar-
dzo łatwe i łatwe, 
niezbędne w dalszej 
edukacji)

50% wiedzy  z 
zakresu wyma-
gań podstawo-
wych

  poniżej 30% 
odpowiedzi do-
tyczących wie-
dzy podstawo-
wej

4. Odpowie-
dzi ustne

wypowiedź pełnymi zdaniami, bo-
gaty język

prawidłowe używanie pojęć

wiadomości z podręcznika i ze-
szytu prezentowane w sposób 
wskazujący na ich rozumienie, 
informacje przekazywane zro-
zumiałym językiem

odpowiedź pełna nie wymagają-
ca pytań dodatkowych

wyuczone na pamięć 
wiadomości

uczeń ma trudności w 
sformułowaniu myśli 
własnymi słowami

potrzebna pomoc na-
uczyciela

wybiórcza znajo-
mość poznanych tre-
ści i pojęć

odpowiedź niesta-
ranna

częste pytania na-
prowadzające

słabe wiązanie 
faktów i wiado-
mości

chaos myślowy
i słowny

dużo pytań po-
mocniczych

brak odpowie-
dzi lub odpo-
wiedzi świad-
czące o braku 
wiadomości 
rzeczowych

5. Aktyw-
ność

uczeń wyróżnia się aktywnością na 
lekcji 

korzysta z materiałów zgromadzo-
nych samodzielnie

uczeń zawsze przygotowany do 
lekcji

zgłasza się do odpowiedzi
wypowiada się rzeczowo

stara się być przygo-
towany do lekcji 

chętnie w niej uczest-
niczy

mało aktywny na 
lekcjach 

niechętny 
udział w lekcji

lekceważący 
stosunek do 
przedmiotu i 
wiary

6. Insceniza-
cje, gazet-
ka szkolna,
praca na 
rzecz Ko-
ścioła i 
inne

pilnie i terminowo wykonuje po-
wierzone zadania, dużo własnej ini-
cjatywy

uczestniczy w przygotowaniu reko-
lekcji szkolnych (ministranci, scho-
la itp.)

reprezentuje szkołę w olimpiadzie 

starannie wykonuje powierzone 
przez katechetę zadania

przejawia postawę apostolską

niechętnie wykonuje 
zadania poza lekcja-
mi, ale nie unika ich 
zupełnie

uczestniczy w reko-
lekcjach szkolnych
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 wskazuje na granice wolności indywidu-
alnej. 

 podaje przykłady uzależnień,
 rozróżnia prawo naturalne i objawione,
 uzasadnia potrzebę respektowania obiek-

tywnych  norm  moralnych (C.3.3),
 przedstawia pojęcie sumienia zgodnie z 

KKK (C.5.1),
 definiuje pojęcie grzechu (C.7.1),
 różnicuje grzechy według przedmiotu i 

ciężaru (C.7.1),
 wymienia grzechy przeciwko Duchowi 

Świętemu,

 wyjaśnia relacje pomiędzy 
wolnością a odpowiedzial-
nością (C.2.2),

 definiuje pojęcia uzależnie-
nia i współuzależnienia,

 określa, czym jest prawo 
moralne (A.26.1),

 uzasadnia, że czyny ludzkie 
podlegają ocenie moralnej 
(C.3.1),

 wskazuje tekst biblijny mó-
wiący o grzechu przeciwko 
Duchowi Świętemu,

uzasadnia konieczność ukierun-
kowania na prawdę i dobro w dą-
żeniu do wolności,

 definiuje/charakteryzuje łaskę 
Bożą jako niezbędną pomoc do 
zbawienia (A.26.1),

 wymienia rodzaje sumienia 
(C.5.2),

wyjaśnia działanie dobrze 
ukształtowanego sumienia.

wyjaśnia destrukcyjne działanie 
grzechu.

 nazywa etapy w procesie uza-
leżnienia,

rozpoznaje sytuacje zagrażające
wolności w swoim środowisku.

 charakteryzuje kryteria oceny 
moralnej czynu ludzkiego 
(C.3.2),

wskazuje i opisuje skutki odrzu-
cenia obiektywnych  norm  mo-
ralnych (C.3.4).

 uzasadnia, że grzech 
narusza/osłabia/niszczy relacje 
miłości,
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wyjaśnia, na czym polega społeczna natu-
ra człowieka,

 charakteryzuje nauczanie Kościoła doty-
czące natury i powołania kobiety,

 wyjaśnia, na czym polega patriotyzm 
(E.7.4),

podaje przykłady osób oraz świętych kie-
rujących się miłością (C.15.3).

 wyjaśnia, czym jest dobro wspólne 
(E.12.1),

 uzasadnia konieczność dbania o środowi-
sko naturalne,

wymienia zasady życia społecznego,
 omawia obowiązki chrześcijanina wobec 

władzy państwowej i przełożonych 
(C.13.4),

omawia obowiązki chrześcijanina wobec 
państwa (C.13.6).

 interpretuje przypowieść o synu marno-
trawnym (A.25.3),

 podaje przykłady kobiet, 
które miały istotny wpływ 
na losy Kościoła,

krytycznie ocenia styl życia 
promujący „walkę płci”.

wyjaśnia, na czym polega 
patriotyzm (w kontekście 
dobra wspólnego) (E.7.4),

omawia działania ekologicz-
ne w swoim środowisku.

 wymienia pożądane cechy 
ludzi sprawujących władzę,

 omawia wpływ społecznej natury
człowieka na życie jednostki i 
społeczeństwa,

 wskazuje teksty biblijne dowar-
tościowujące kobietę na tle ów-
czesnych relacji społecznych,

wyjaśnia i wskazuje, jakie nie-
bezpieczeństwa niesie szowi-
nizm, ksenofobia, antysemityzm, 
rasizm, kosmopolityzm (E.7.5),

 definiuje działalność polityczno-
społeczną jako dążenie do dobra 
wspólnego (E.12.2),

wymienia skutki braku poszano-
wania dobra wspólnego w życiu 
społecznym (E.12.4).

 charakteryzuje władzę jako służ-
bę na rzecz społeczeństwa,

wyjaśnia relację między miłosier-
dziem a sprawiedliwością Boga 
(A.25.2),

analizuje związki pomiędzy 
cnotami boskimi i kardynalny-
mi (C.6.2).

 wyjaśnia, na czym polega 
„chrześcijański feminizm”,

uzasadnia, że miłość mężczy-
zny i kobiety wymaga uznania 
wzajemnej komplementarności, 
potrzebowania siebie nawza-
jem,

charakteryzuje przesłanie ency-
kliki Franciszka Laudato si’,

 charakteryzuje zasadę dobra 
wspólnego, solidarności i po-
mocniczości oraz personali-
zmu,

ocenia rzeczywistość pod kątem
respektowania zasad życia spo-
łecznego.

 wskazuje teksty biblijne doty-
czące władzy,
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 podaje treść przykazania miłości,
wskazuje na miłość jako źródło 

szczęścia,
 definiuje i opisuje uczucia ludzkie 

(C.4.1),
 określa, czym jest praca,
 definiuje pojęcie kultury,
uzasadnia potrzebę prawdy w rela-

cjach międzyludzkich i przekazie 
medialnym,

dowodzi konieczności związku 
modlitwy z czynami i czynów z 
modlitwą (D.12.2).

 wyjaśnia, na czym polega świadec-
two chrześcijańskiego życia 
(F.1.1),

wyjaśnia, kiedy uczucia 
nabierają wartości moral-
nej (C.4.2).

wyjaśnia sens pracy ludz-
kiej (C.16.7),

omawia wpływ kultury na 
rozwój człowieka,

 prezentuje istotę wspólno-
ty ekumenicznej z Taizé,

uzasadnia obowiązek da-
wania świadectwa przez 
uczniów Chrystusa (F.1.3),

 charakteryzuje dojrzałą miłość samego 
siebie,

 rozpoznaje i nazywa doświadczane i 
obserwowane u innych stany emocjo-
nalne,

 omawia wpływ bezrobocia na życie 
człowieka.

 ocenia przykładowe wytwory kultury 
adresowane do młodzieży,

 wymienia techniki manipulacji,
 wskazuje elementy dialogu międzykul-

turowego i międzyreligijnego w działal-
ności wspólnoty z Taizé,

 uzasadnia potrzebę zaangażowania 
chrześcijanina w dzieło misyjne (F.1.4),

 uzasadnia związek dążenia do 
szczęścia z prawdą i posłuszeń-
stwem Bogu (C.1.2).

 omawia i ocenia różne sposoby 
pozyskiwania dóbr (C.16.8),

 wyjaśnia zaangażowanie chrześci-
jan w tworzenie kultury (F.2.4).

 rozpoznaje manipulację obecną w 
przekazie medialnym.

 wyjaśnia rolę Ducha Świętego 
podczas głoszenia słowa Bożego.
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 podaje przykłady grup społecz-
nych,

 wyjaśnia, na czym polega patrio-
tyzm (E.7.4),

 definiuje powołanie (C.9.1),
 wymienia sakramenty w służbie 

wspólnoty,
 wymienia rodzaje zakonów,

 uzasadnia religijną war-
tość miłości do Ojczyzny.

 wymienia i charakteryzuje
drogi realizacji powołania 
(C.9.2),

 podaje przykłady ról spo-
łecznych uwarunkowa-
nych płciowo (C.15.6).

 charakteryzuje wybrane 
drogi powołania chrześci-
jańskiego (C.9.3),

 uzasadnia potrzebę zaan-
gażowania chrześcijanina 
w dzieło misyjne (F.1.4).

 uzasadnia potrzebę przynależności do 
grup społecznych dla realizacji wspól-
notowego powołania osoby ludzkiej,

 charakteryzuje uczestnictwo chrześcija-
nina w życiu społecznym (E.11.1).

 uzasadnia, że święcenia i małżeństwo są
sakramentami w służbie drugiemu czło-
wiekowi (B.7.2),

 charakteryzuje śluby zakonne,
 wyjaśnia, na czym polega konsekracja 

dziewic i wdów,
 wyjaśnia, na czym polega powszechne 

przeznaczenie dóbr,

 omawia obecność wątków religij-
nych w kulturze narodu polskiego 
(literatura, muzyka, pieśni, sztuka, 
malarstwo) i rolę religii w kształ-
towaniu patriotyzmu i postaw spo-
łecznych (E.7.3),

 omawia działalność zakonów i ich 
rolę w dziejach Kościoła (E.5.2).

 uzasadnia sens konsekracji dziewic
i wdów.

 podaje przykłady działań niwelują-
cych nierówności społeczne,
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charakteryzuje sposoby okazywania miło-
ści rodzicom,

 uzasadnia, że Bóg jest Panem życia 
(C.14.1),

omawia zabójstwo zamierzone jako wy-
kroczenie przeciwko V przykazaniu 
(C.14.10).

 omawia problem autoagresji (samookale-
czenie i samobójstwo) jako wykroczenia 
przeciwko V przykazaniu (C.14.10),

podaje przykłady pracy nad czystością 
serca (C.15.10),

 podaje naukę Kościoła na temat homo-
seksualizmu,

wymienia czyny, które są kradzieżą (ma-
terialną i intelektualną) (C.16.12).

 podaje definicje prawdy i krzywoprzysię-
stwa (C.17.1),

 definiuje pojęcia: miłość, 
wdzięczność i szacunek w kon-
tekście IV przykazania (C13.1),

wymienia i omawia wykrocze-
nia przeciwko V przykazaniu 
(aborcja, eutanazja) (C.14.10).

podaje przykłady zaangażowa-
nia w obronę życia (C.14.7),

 opisuje, na czym polega czy-
stość i jej wartość przed mał-
żeństwem i w małżeństwie 
(C.15.8),

 wskazuje teksty biblijne mó-
wiące o homoseksualizmie,

 wymienia rodzaje własności 
(C.16.4),

 wymienia osoby, którym należny jest 
społeczny szacunek,

 interpretuje teksty biblijne: Mt 5,21-26 i
Mk 7,21,

 wylicza zagrożenia życia i przypadki 
uprawnionej obrony (C.14.6),

 wymienia instytucje i formy pomocy 
dla osób przeżywających problemy ży-
ciowe.

 opisuje grzechy przeciw VI i IX przy-
kazaniu (nierząd, prostytucja, gwałt, 
pornografia, erotomania) (C.15.12).

 rozróżnia skłonność i akt homoseksual-
ny,

 przedstawia reguły postępowania wo-
bec cudzej własności (także intelektual-
nej) (C.16.5),

 przedstawia destrukcyjne działanie 
kłamstwa (C.17.5).

 odróżnia wyrażanie 
wdzięczności od łapów-
karstwa.

 przedstawia i uzasadnia 
naukę Kościoła na temat
in vitro (C.14.5),

 omawia zasady Ruchu 
Czystych Serc,

 uzasadnia, dlaczego 
czyn homoseksualny jest
grzechem,

 wyjaśnia, na czym pole-
ga sprawiedliwość i soli-
darność społeczna 
(C.16.6),

 streszcza naukę Jezusa 
na temat przysięgania 
(C.17.2),
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definiuje pojęcia: wierność, czysta miłość 
(C.15.2).

 wyjaśnia, że dziecko jest darem Boga i 
owocem miłości rodziców (C.15.11),

wymienia obowiązki rodziców wobec 
dzieci (C.13.3, E.13.1).

 wymienia cechy dojrzałego mężczyzny,
 definiuje pojęcia: miłości, wdzięczności i 

szacunku w kontekście IV przykazania 
(C.13.1),

omawia sposoby postępowania w sytuacji
naruszenia strefy intymnej,

omawia prawidłowe sposoby przeżywania
niedzieli (C.12.4).

 definiuje pojęcie odpowiedzial-
nego rodzicielstwa,

wymienia naturalne metody pla-
nowania rodziny,

podaje przykłady męskich 
wzorców osobowych,

wymienia obowiązki dzieci wo-
bec rodziców, wiążąc je z czcią,
jaka należy się samemu Bogu 
(C.13.3, E.13.1),

 definiuje pojęcia: wstyd, wsty-
dliwość (C.15.2) oraz prze-
strzeń osobista, strefa intymna, 
molestowanie seksualne,

 opisuje istotę miłości małżeńskiej i jej 
cechy (C.15.1),

 omawia naturalne metody planowania 
rodziny,

 charakteryzuje zgodnie z nauką Kościo-
ła rolę mężczyzny w małżeństwie i ro-
dzinie.

 wyjaśnia, na czym polega i kiedy obo-
wiązuje posłuszeństwo wobec rodzi-
ców.

 ma świadomość, że molestowanie sek-
sualne jest przestępstwem.

 wymienia elementy liturgii Kościoła 
domowego (B.4.3),

 analizuje zadania rodzi-
ny w Bożym planie 
stworzenia (C.13.2),

 uzasadnia wartość stoso-
wania metod natural-
nych.

 wymienia formy pomo-
cy dla osób, które do-
świadczyły molestowa-
nia seksualnego,

  uzasadnia potrzebę 
sprawowania liturgii Ko-
ścioła domowego 
(B.4.3),
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 wymienia najważniejsze uroczy-
stości i święta maryjne (B.10.2),

podaje daty Światowego Dnia 
Ubogich oraz Międzynarodowego 
Dnia Walki z Ubóstwem,

 wymienia patronów Europy,
 definiuje pojęcia: wolontariusza, 

wolontariatu,
uzasadnia potrzebę zaangażowania 

chrześcijanina w dzieło misyjne 
(F.1.4).

omawia wydarzenia związane z 
Bożym narodzeniem i ich kontekst 
(A.15.1).

podaje przykłady cudów Jezusa,
omawia przebieg wydarzeń męki i 

śmierci Jezusa (A.16.1).
 definiuje pojęcia: stygmatów, styg-

matyków,

podaje przykłady inicjatyw zwią-
zanych z modlitwą różańcową 
(Żywy Różaniec, Jasnogórska 
Rodzina Różańcowa, Różaniec 
do Granic).

podaje daty obchodów ku czci 
świętych patronów Europy 
(B.11.2),

 wymienia cechy wolontariusza,
wymienia kilku znanych stygma-

tyków,
 ukazuje rolę Maryi w historii 

Polski dla zachowania wolności i
tożsamości chrześcijańskiej: 
hymn Bogurodzica, obrona Ja-
snej Góry, ogłoszenie Maryi 
Królową Polski przez Jana Kazi-
mierza, odsiecz wiedeńska 
(E.6.3).

docenia wartość pobożności ludowej 
(B.8.c),

 wymienia organizacje zajmujące się 
walką z głodem na świecie,

charakteryzuje problemy uchodź-
ców.

uzasadnia kult świętych w obcho-
dach roku liturgicznego (B.11.1).

 wymienia rodzaje i formy wolonta-
riatu,

uzasadnia obowiązek dawania świa-
dectwa przez uczniów Chrystusa 
(F.1.3),

 analizuje wybrane perykopy biblijne
mówiące o cudach,

wymienia okoliczności wydarzeń 
Wielkiego Tygodnia (A.16.1).

 wskazuje duchowe owoce życia 
stygmatyków,

 wyjaśnia, że pobożność wier-
nych i religijność ludowa są 
drogami przekazu tradycji 
(B.8.3),

 uzasadnia rolę patronów w bu-
dowaniu podstaw kultury euro-
pejskiej,

 wyjaśnia chrześcijańską moty-
wację zaangażowania w wolon-
tariat,

opowiada o współczesnych cu-
dach potwierdzonych przez Ko-
ściół.

 wyjaśnia dar stygmatów jako 
zaproszenie do udziału w 
zbawczej męce Chrystusa,

charakteryzuje szczególną więź 
świętych stygmatyków z Chry-
stusem.
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