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Wymagania edukacyjne z religii w klasie 7. 

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca 

 

UCZEŃ: 

- Wymienia przykazania 

Dekalogu i mówi tekst 

Modlitwy Pańskiej. 

 

- Wyjaśnia co to jest Pismo 

Święte. 

 

- Wyjaśnia czym jest 

Adwent, Boże Narodzenie, 

Wielki Post, Wielkanoc. 

 

- Wyjaśnia, co to znaczy 

być uczniem Jezusa. 

 

- Tłumaczy, czym jest 

błogosławieństwo. 

 

- Wyjaśnia, czym jest 

Sakrament Bierzmowania. 

 

- Wymienia 3 informacje  

o patronie klasy 7. 

 

- Wyjaśnia czym jest Pismo 

Święte oraz umie się nim 

posługiwać. 

 

- Wskazuje podstawowe 

znaki Chrystusa. 

 

− Wymienia przykazania 

Dekalogu i podstawowe 

informacje na temat 

Dekalogu. 

 

− Wyjaśnia czym 

jestAdwent, Boże 

Narodzenie, Wielki Post 

(Triduum Paschalne), 

Wielkanoc. 

 

− Wyjaśnia, dlaczego 

Osiem Błogosławieństw jest 

drogą prowadzącą do 

- Krótko charakteryzuje 

patrona klasy 7. 

 

- Wymienia główne okresy 

roku liturgicznego. 

 

- Omawia podstawowe 

zagadnienia dotyczące 

Pisma Świętego. 

 

- Wymienia główne znaki 

Jezusa. 

 

- Wymienia przykazania 

Dekalogu i potrafi wyjaśnić 

sens każdego przykazania. 

 

 

- Recytuje z pamięci tekst 

Modlitwy Pańskiej; 

wskazuje sens i warunki 

modlitwy; dostrzega 

bogactwo Modlitwy 

Pańskiej 

- Charakteryzuje patrona 

klasy 7. 

 

- Wyjaśnia czym jest 

Pismo Święte. 

 

- Wymienia etapy 

powstawania Biblii oraz 

gatunki literackie. 

 

- Wyjaśnia jakie jest 

miejsce Chrystusa w 

historii Zbawienia. 

 

- Wymienia poszczególne 

okresy roku liturgicznego. 

 

-  Dekalog; potrafi 

wyjaśnić treść i sens 

każdego przykazania 

 

- Wymienia 8 

Błogosławieństw oraz je 

dokładnie wyjaśnia. 

- Wymienia okresy 

liturgiczne i wyjaśnia  ich 

znaczenie w kontekście 

biblijnymi życia 

chrześcijańskiego. 

 

 - Sprawnie posługuje się 

Pismem Świętym; 

 

 - Wyjaśnia sens 

kształtowania własnego 

sumienia, osobowości, 

charakteru w oparciu  

o prawo Boże. 

 

- Wyjaśnia znaczenie  

Dekalogu jako 

podstawowych zasad 

moralnych i drogowskazów 

dla każdego człowieka. 

 

- Wyjaśnia znaczenie  

8 Błogosławieństw jako 

drogi prowadzącej do 



szczęścia. 

 

- Mówi z pamięci Modlitwę 

Pańską. 

 

- Wymienia  8 

Błogosławieństw. 

 

- Wymienia podstawowe 

zagadnienia z historii 

Kościoła. 

 

- Mówi z pamięci 

Modlitwę Pańską; 

wskazuje sens i warunki 

modlitwy; tłumaczy 

bogactwo Modlitwy 

Pańskiej. 

 

- Dokładnie omawia 

zagadnienia związane  

z historią Kościoła 

 

szczęścia. 

- Wyjaśnia istotę modlitwy  

i dostrzega bogactwa 

Modlitwy Pańskiej. 

 

 - Wykazuje się 

umiejętnością 

rozwiązywania trudnych 

sytuacji w duchu 

chrześcijańskim. 

 

- Wyjaśnia istotę powołania 

dla każdego człowieka. 

 

 - Wyjaśnia sens 

kształtowania prawdziwego 

obrazu siebie. 

 

 -  Wyraża własne myśli  

i opinie, zachowując 

szacunek w stosunku  

do rozmówcy. 

 

 


