
               WYMAGANIA  EDUKACYJNE  Z  RELIGII  DLA  KLASY VIII 

Uczeń jest zobowiązany do posiadania podręcznika, zeszytu i zeszytu ćwiczeń oraz 

do systematycznego uzupełniania w nich zadawanych prac domowych . 

Tytuł podręcznika: 

           Z TOBĄ IDĘ PRZEZ ŻYCIE– Redaktor: ks. Paweł Mąkosa 

WIADOMOŚCI 

1. Uczeń wyjaśnia znaczenie każdego sakramentu 

2. Uczeń interpretuje przykazania Dekalogu i umie je zastosować w życiu 

3. Uczeń zna historię Kościoła w Polsce 

4. Uczeń zna pojęcie kotrreformacji i zna historię Kościoła powszechnego 

tamtego okresu 

 

Ocena CELUJĄCA  

Uczeń: 

• Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą 

• Samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych  

• Angażuje się w prace poza lekcyjne, np. montaże sceniczne,  konkursy, występy, 

jasełka  

• Jego postawa moralno-etyczna, pilność, systematyczność, zainteresowanie, 

stosunek do     przedmiotu nie budzi żadnych zastrzeżeń. 

  

Ocena BARDZO DOBRA  

Uczeń:  

• Spełnia wymagania na ocenę dobrą 

• Umiejętnie wykorzystuje wiadomości poznane na lekcji w teorii i praktyce bez 

ingerencji nauczyciela  

• Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe  

• Aktywnie uczestniczy w zajęciach  

• Jego postępowanie nie budzi żadnych zastrzeżeń  

• Jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem, odpowiedzialnie włącza 

się w dynamikę i przeżycie roku liturgicznego 

Ocena DOBRA  

Uczeń: 

• Spełnia wymagania na ocenę dostateczną 

• Stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych podanych przez 

nauczyciela 

• W zeszycie ćwiczeń oraz w zeszycie ma wszystkie notatki i prace domowe  

• Jest zainteresowany przedmiotem i systematycznie uczestniczy w zajęciach  

• Stara się być aktywny podczas lekcji 

• Postawa ucznia nie budzi wątpliwości  



Ocena DOSTATECZNA  

Uczeń: 

• Wykazuje się podstawowymi wiadomościami zdobytymi na zajęciach  

• Potrafi stosować wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy     

nauczyciela  

• W zeszycie ćwiczeń lub w zeszycie posiada sporadyczne braki notatek, zadań  

• Prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem  

• Zna modlitwę do św. Michała Archanioła 

  

Ocena DOPUSZCZAJĄCA 

Uczeń: 

• Nie potrafi stosować wiedzy zdobytej na zajęciach, nawet przy pomocy 

nauczyciela 

• Prowadzi zeszyt  

• Wykazuje poprawny stosunek do katechezy  

Ocena NIEDOSTATECZNA 

Uczeń: 

• Odznacza się zupełnym brakiem umiejętności stosowania wiedzy zdobytej na 

zajęciach 

• Nie posiada zeszytu bądź zeszytu ćwiczeń lub bardzo często go nie przynosi 

• Ma lekceważącą postawę wobec  przedmiotu  

• Nieodpowiednio zachowuje się na lekcji 

• Wyraża lekceważący stosunek do wartości religijny 


