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Wymagania edukacyjne z religii w klasie 8. 

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca 

 

UCZEŃ: 

- Wyjaśnia co to jest Adwent, 

Boże Narodzenie, Wielki 

Post, Wielkanoc, Zesłanie 

Ducha Świętego, 

Wniebowstąpienie. 

 

− Wyjaśnia, dlaczego miłość 

w ujęciu chrześcijańskim 

różni się od  fałszywych 

obrazów miłości. 

 

- Wyjaśnia, dlaczego ważna 

jest czystość przedmałżeńska; 

jakie znaczenie ma sakrament 

małżeństwa i co się z nim 

wiąże. 

 

- Wyjaśnia i rozumie, czym 

jest Kościół. 

 

- Wyjaśnia, że Sakramenty  

są skutecznym działaniem 

Chrystusa w Kościele. 

 

- Wymienia 3 informacje 

dotyczące patrona roku. 

 

- Wyjaśnia istotę roku 

liturgicznego; potrafi 

wymienić najważniejsze 

Święta i Uroczystości. 

 

- Wyjaśnia, czym miłość w 

ujęciu chrześcijańskim różni 

się od fałszywych obrazów 

miłości. 

 

- Wymienia podstawowe 

kwestie związane z 

sakramentem małżeństwa 

(czystość, nierozerwalność, 

prokreacja, wychowywanie 

dzieci, radzenie sobie 

z problemami i cierpieniem). 

 

- Wymienia podstawowe 

pojęcia związane  

z Kościołem. 

- Potrafi krótko 

scharakteryzować  

patrona roku. 

 

- Wymienia główne 

okresy roku 

liturgicznego oraz 

najważniejsze Święta 

i Uroczystości 

przewidziane w 

programie. 

 

- Wyjaśnia, czym jest  

i czym się charakteryzuje  

miłość w ujęciu  

chrześcijańskim. 

 

- Wyjaśnia  

najważniejsze  

kwestie związane  

z sakramentem  

małżeństwa 

 

 

- Potrafi scharakteryzować 

patrona roku. 

 

- Przedstawia i omawia 

poszczególne okresy roku 

liturgicznego oraz 

najważniejsze Święta  

i Uroczystości przewidziane 

w programie. 

 

- Wyjaśnia, czym jest i czym 

się charakteryzuje miłość w 

ujęciu chrześcijańskim. 

 

- Potrafi omówić sakrament 

małżeństwa i wytłumaczyć 

konsekwencje płynące z 

sakramentu małżeństwa. 

 

- Wyjaśnia istotę płciowości 

człowieka jako dar i 

wyzwanie. 

 

 

- Potrafi wymienić wszystkie 

okresy liturgiczne, 

Uroczystości i Święta oraz 

omówić ich znaczenie  

w kontekście biblijnym  

i życia chrześcijańskiego. 

 

- Wyjaśnia w jaki sposób 

można kształtować własną 

postawę moralną w oparciu  

o Przykazanie Miłości. 

 

- Wyjaśnia istotę prawdziwej 

miłości, wolnej od egoizmu. 

  

- Wyjaśnia i rozumie wagę 

sakramentu małżeństwa oraz 

konsekwencji z niego 

płynących. 

 

- Wyjaśnia i rozumienie 

tajemnicę Kościoła – 

wspólnoty miłości, której 

początkiem jest Chrystus. 



- Wyjaśnia, że Sakramenty 

są skutecznym działaniem 

Chrystusa w Kościele. 

 

- Wymienia patronów Polski 

oraz podstawowe fakty 

związane z historią Kościoła. 

 

 

- Potrafi omówić  

podstawowe  

zagadnienia związane  

z funkcjonowaniem  

rodziny  

chrześcijańskiej. 

 

- Przedstawia najważniejsze  

zagadnienia związane  

z Kościołem. 

 

- Potrafi wyjaśnić,  

dlaczego Sakramenty  

są skutecznym działaniem  

Chrystusa w Kościele 

 

- Wymienia ważne  

zagadnienia związane  

z historią Kościoła. 

 

- Przedstawia wszystkie 

elementy związane z 

funkcjonowaniem rodziny 

chrześcijańskiej (cele, 

zadania, problemy, 

odpowiedzialność). 

 

- Wyczerpująco przedstawia 

zagadnienia związane  

z Kościołem (początki, cel, 

cechy, struktura Kościoła, 

formy działania i 

zaangażowania, liturgia, 

postawy i gesty liturgiczne). 

 

- Przedstawia i uzasadnia 

prawdę, że Sakramenty  

są skutecznym działaniem 

Chrystusa w Kościele. 

 

- Dokładnie omawia 

zagadnienia związane  

z historią Kościoła. 

 

- Wskazuje, dlaczego 

sakramenty są skutecznym 

działaniem Chrystusa  

w Kościele. 

 

- Dokładnie omawia 

zagadnienia związane  

z historią Kościoła. 

 

- Wyszukuje informacje 

dotyczące  prawdy 

historycznej Kościoła. 

 

- Wskazuje własne zadania 

we wspólnocie parafialnej, 

rodzinnej, kościelnej, 

koleżeńskiej czy szkolnej. 

 

- Wyrażania własne opinii 

zachowując szacunek  

w stosunku do rozmówcy. 

 

 


