
WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V  

RELIGIA 

Uczeń: 

– określa, że Biblia zawiera słowo kochającego Boga, który chce się z nami spotykać 

– odróżnia twórcze działanie człowieka od stwórczego dzieła Boga 

– wyjaśnia pojęcie grzechu pierworodnego 
– uzasadnia, dlaczego należy systematycznie przystępować do sakramentu pokuty i pojednania 
– dostrzega związek między mądrym korzystaniem z darów przyrody, a zdrowiem i szczęściem człowieka 
– potrafi ocenić, co nam pomaga, a co przeszkadza w osiąganiu świętości 
– rozpoznaje obraz przedstawiający Michała Archanioła, wskazując jego atrybuty 
– wymienia przejawy miłości rodziców do dziecka 

– wymienia formy zaangażowania świeckich w życie parafii 

– wymienia sytuacje, w których przydaje się pomoc dziadka lub babci, oraz te, w których dziadkowie potrzebują pomocy 

wnuków 

– opisuje obietnicę, jaką Bóg dał Abrahamowi, i historię jej wypełnienia 

– uzasadnia potrzebę i sens wytrwałej modlitwy 
– omawia relacje Józefa z jego braćmi podkreślając znaczenie przebaczenia w tych relacjach  

– wymienia okoliczności powołania Mojżesza 

– określa, że sędziowie byli przywódcami Izraelitów, powołanymi przez Boga, by wyzwolić ich z ucisku nieprzyjaciół 

– wymienia źródła duchowej mocy człowieka 
– wymienia, do czego Bóg nas powołuje 
– podaje przykłady męstwa Dawida i jego wiary w Bożą pomoc 

– omawia przesłanie modlitwy Salomona o mądrość 

– określa, kim był prorok 

– podaje prawdę, że Bóg pragnie nawrócenia grzeszników 

– podaje przykłady proroctw mesjańskich 
– omawia nauczanie proroka Jeremiasza 
– podaje przykłady zapominania o tradycjach religijnych i zaniedbywania ich przez współczesnych chrześcijan 
– wskazuje, czego uczy nas Hiob swoim cierpieniem 
– wymienia powody ludzkiej radości 
– z szacunkiem odnosi się do ludzi ubogich 
– okazuje szacunek ludziom w podeszłym wieku 
– podaje, że prawdziwym Ojcem Pana Jezusa jest Bóg, a św. Józef był Jego wzorowym opiekunem 

– wymienia, do czego nawoływał Jan Chrzciciel 
– podaje prawdę, że pójście za Jezusem oznacza zostanie Jego uczniem 
– podaje własną definicję wiary 
– wyjaśnia rolę wiary przy uzdrowieniach i wskrzeszeniach 
– określa, że modlitwa jest dialogiem między Bogiem i człowiekiem 
– wskazuje sposoby naśladowania postawy Marty i Marii 

– charakteryzuje postawę Jezusa wobec kusiciela 
– określa, że pomoc potrzebującym jest chrześcijańskim obowiązkiem 
– określa, w czym się przejawia Boże miłosierdzie 
– omawia treść orędzia z Lourdes 

– wymienia najważniejsze fakty z życia św. Piotra 

– wymienia główne wątki pontyfikatu Jana Pawła II 
– podaje najważniejsze fakty z życia św. Wojciecha 

– wymienia, w czym możemy go naśladować 
– wymienia cechy charakteru św. Stanisława, które warto naśladować 

– podaje, że kardynał Wyszyński, będąc w przymusowym odosobnieniu, przygotował plan obchodów Tysiąclecia Chrztu 

Polski oraz tekst Ślubów Jasnogórskich 

 

 

 

 

 

 



Oceny cząstkowe, semestralne i końcoworoczne stawia się według skali: 

– celujący (6), 

– bardzo dobry (5), 

– dobry (4), 

– dostateczny (3), 

– dopuszczający (2), 

– niedostateczny (l). 

 Do tych ocen mogą być dołączone znak „ +” bądź „–” , gdzie „+” to podwyższenie oceny, które oznacza, że 

uczeń przekroczył wymagania z określonego poziomu, ale nie osiągnął poziomu wyższego oraz „–”, który oznacza 

niewielkie braki w osiągnięciu danego poziomu. 

 Podczas oceniania sprawdzianów, kartkówek i prac punktowanych stosuje się następujące przeliczenie na 

oceny: 

 100% - 91% – bardzo dobry 

   90% - 71% – dobry 

   70% - 51% – dostateczny 

   50% - 31% – dopuszczający 

   30% - 0%   – niedostateczny 

Wartości górne w przedziałach oznaczają podwyższenie oceny o „+” zaś dolna granica, to obniżenie oceny przez 

dostawienie „–”. 

 

ZASADY WYSTAWIANIA OCENY SEMESTRALNEJ LUB ROCZNEJ 

 

 Podstawą do wystawienia oceny kończącej określony etap nauki są oceny cząstkowe skupione w 

następujących grupach: 

I. Prace pisemne, odpowiedzi ustne (wiadomości bieżące, cytaty, pojęcia); 
II. Sprawdziany i testy; 
III. Zeszyt przedmiotowy; 
IV. Modlitwy, 
V. Praca w grupach, aktywność,  
VI. Udział w konkursach, apelach,  
VII. Dodatkowe zadania 
 

Przy wystawianiu oceny rocznej bierze się również pod uwagę ocenę z półrocza. 

Wszystkie oceny są jawne, obiektywne, wskazujące na pojawiające się braki i motywujące do poprawy i dalszej 

pracy. W ciągu roku szkolnego pojawią się różne formy i rodzaje kontroli. Na początku kontrola wstępna, aby 

zorientować się jaką wiedzę i umiejętności uczeń posiada, w ciągu roku bieżące sprawdzanie wyników, wreszcie 

kontrola końcowa, by ocenić osiągnięcia i ewentualne porażki. Nie każda kontrola musi kończyć się wstawieniem 

oceny do dziennika. Oceny umieszczane są w dzienniku elektronicznym oraz w zeszycie ucznia. 

 

  



 

 


