
                       Wymagania programowe z religii dla kl. V 

 

Celujący otrzymuje uczeń, który: 

 potrafi zastosować prawo Boże w konkretnych sytuacjach życiowych, 

 referuje wydarzenia i teksty biblijne odnoszące się do podstawowych prawd wiary , 

 wskazuje chrześcijańskie motywy wyborów w codziennym życiu, 

 dostrzega konsekwencje dobra i zła, 

 rozumie, co znaczy być odpowiedzialnym, 

 integruje wydarzenia i teksty biblijne z liturgią , rokiem liturgicznym, 

 wskazuje znaczenie sakramentów w życiu chrześcijanina, 

 wie, jak pracować nad rozwojem sumienia, 

 podaje sposoby realizacji przesłania przypowieści w dzisiejszym życiu, 

 wskazuje, dlaczego chrześcijanin powinien poznawać Objawienie Boże. 

Bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

 podaje definicję grzechu, grzechu pierworodnego, 

 wyjaśnia znaczenie Protoewangelii, 

 wymienia sposoby powrotu do przyjaźni z ludźmi i z Bogiem, 

 wyjaśnia, jakie dary otrzymuje w sakramentach: chrztu, pokuty i Eucharystii, 

 potrafi wykazać związek między Abrahamem a Jezusem Chrystusem, 

 potrafi wyjaśnić znaczenie baranka paschalnego, 

 wie, że Bóg pragnie dialogu z człowiekiem, 

 uzasadnia znaczenie liturgicznego świętowania męki, śmierci i zmartwychwstania 

Jezusa Chrystusa, 

 wyjaśnia, na czym polega zdrowie duszy, 

 zna proroctwa dotyczące posłuszeństwa Sługi Bożego, 

 wyjaśnia, dlaczego Jezus jest Kapłanem, Królem i Prorokiem, 

 wyjaśnia znaczenie Wcielenia dla godności człowieka, 

 zna proroctwa zapowiadające Mesjasza, 

 zna i rozumie symbolikę krzyża, 

 

Dobry otrzymuje uczeń, który: 

 podaje sposoby troski o piękno stworzonego świata, 

 wymienia, jakie zadania otrzymał człowiek, 

 umie warunki sakramentu pokuty, 

 rozumie, że Józef jest figurą Chrystusa, 

 wyjaśnia rolę Mojżesza w dziejach Izraela, 

 zna plagi egipskie, 

 rozumie związek między terminami „przymierze” i „testament”, 

 wie, że Dekalog wyrazem miłości Boga do człowieka, 



 umie i porządkuje wydarzenia z historii zbawienia, 

 wie , czy jest Nowe Przymierze, 

 definiuje pojęcie Wcielenia, 

 podaje przykłady posłuszeństwa Jezusa Ojcu, 

 wymienia błogosławieństwa i potrafi je wyjaśnić, 

 wyjaśnia zbawczy sens śmierci Chrystusa, 

 podaje przykłady dawania świadectwa wiary w życiu codziennym. 

Dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

 zna definicję „Stworzyciel”, „stworzenie”, 

 rozumie symbolikę biblijną opisu kuszenia w raju, 

 wyjaśnia skutki pychy, 

 zna przyczyny przebieg konfliktu miedzy Jakubem a Ezawem, 

 zna historię Józefa, 

 podaje treść obietnicy danej przez Boga Abrahamowi, 

 wyjaśnia pojęcie paschy, 

 dostrzega związek między miedzianym wężem a krzyżem Chrystusa, 

 wie, jak realizować wezwanie do świętości, 

 zna znaczenie imienia Emmanuel, 

 potrafi opowiedzieć o życiu Świętej Rodziny, 

 wymienia cechy Królestwa Bożego, 

 wyjaśnia istotę cudów dokonanych przez Jezusa, 

 uzasadnia związek rozmnożenia chleba z Eucharystią. 

Dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

 wie, że Pan Bóg jest Stwórcą, 

 wie, że każdy zły czyn pociąga konkretne konsekwencje, 

 rozumie, że w sakramencie pokuty doświadcza spotkania z miłosiernym Bogiem, 

 wie , jakim człowiekiem był Noe, 

 wie, że Bóg zawsze przychodzi z pomocą 

 wie, że Abraham nazywany jest ojcem wszystkich wierzących, 

 wie, kim był Mojżesz, 

 wie, że łaska Boża ratuje z niewoli grzechu, 

 wie, na czym polegała niewierność Izraelitów, 

 wie, na czym polegało przymierze zawarte na Synaju, 

 wie, że Jan Chrzciciel przygotowywał naród na przyjście Mesjasza, 

 wyjaśnia na czym polega posłuszeństwo Bogu, 

 wie, jak Jezus postępował wobec potrzebujących, 

 wie, że Eucharystia jest pokarmem na życie wieczne, 

 wie, że Jezus swoją śmiercią zbawił ludzi. 

 


