Wymagania edukacyjne z religii dla klasy IV Szkoły Podstawowej
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Dzieła Boga, który objawił się człowiekowi
1. Uczeń wie, że Bóg zaprasza nas do jedności ze sobą poprzez spowiedź,
przystępowanie do Komunii Świętej, lekturę Pisma Świętego, modlitwę i udział w
katechezie
2. Omawia strukturę Pisma Świętego oraz potrafi samodzielnie znaleźć wskazane
fragmenty biblijne
3. Wyjaśnia, dlaczego Biblia jest wyjątkową księgą, omawia problem jej autorstwa.
Charakteryzuje pojęcia” natchnienia” oraz „prawdy biblijne”
4. Wskazuje różnice pomiędzy rozumieniem historii jako nauki a historią biblijną.
Interpretuje sens sformułowania „historia zbawienia”
5. Omawia geograficzne i przyrodnicze realia Ziemi Świętej oraz przedstawia
kulturę i religię jej mieszkańców
Dzieła Boga, który stwarza
1. Zna prawdę o stworzeniu świata oraz człowieka. Rozumie, że jego opis nie ma
charakteru historycznego, lecz zbawczy
2. Zna prawdę o stworzeniu aniołów oraz o buncie niektórych spośród nich.
Wymienia imiona archaniołów
3. Wyjaśnia znaczenie opisu stworzenia człowieka, ukształtowanego na
podobieństwo Boże
4. Opowiada historię pierwotnej harmonii życia w raju i określa rolę szatana w
upadku pierwszych rodziców
5. Odnajduje i interpretuje fragment mówiący o skutkach grzechu oraz o obietnicy
przyszłego wybawienia
6. Wskazuje, że przez grzech ludzie oddalają się od siebie. Interpretuje historię Kaina
i Abla
Dzieła Boga, który budzi wiarę
1. Omawia historię potopu i przybliża postać Noego
2. Analizuje opowieść o wieży Babel, jako znaku pychy i podziału pomiędzy ludźmi
3. Prezentuje drogę powołania Abrahama i wyjaśnia definicję patriarchy
4. Wyjaśnia sens topiczny ofiary Abrahama
5. Przybliża problem grzechu w odniesieniu do historii zagłady Sodomy i Gomory
6. Wyjaśnia znaczenie gestu ofiary złożonej przez Melchizedeka
7. Opowiada historię Jakuba
8. Wskazuje, w jaki sposób Pan Bóg opiekuje się Józefem, synem Jakuba
9. Charakteryzuje postawę Józefa, który potrafi przebaczać swoim braciom
10. Uzasadnia znaczenie aktu błogosławieństwa udzielanego przez głowę rodu
Dzieła Boga, który wyzwala
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Przybliża historię życia i powołania Mojżesza
Interpretuje opis plag egipskich jako walkę Boga o wyzwolenie swego ludu
Opisuje noc paschalną i wyjście Izraela z Egiptu
Wyjaśnia wydarzenia związane z przejściem Izraela przez Morze Czerwone
Omawia sens przymierza Boga zawartego na Górze Synaj
Podaje przykłady troski Boga o Naród Wybrany w czasie jego wędrówki przez
pustynię- manna, woda ze skały, wąż miedziany. Wskazuje na wychowawcze i
symboliczne znaczenie tych wydarzeń
7. Przybliża okoliczności, jakie towarzyszyły wejściu Izraela do Ziemi Obiecanej
Dzieła Boga, który broni i jest mocą w walce
1. Wyjaśnia sens określenia „sędzia Izraela” i przybliża postaci wybranych sędziówDebora i Barak, Gedeon, Samson
2. Analizuje historię powołania Samuela i podkreśla jego umiejętności słuchania
głosu Boga. Przybliża definicję proroka
3. Opowiada historię króla Dawida. Wskazuje na jego umiłowanie prawa Bożego
oraz na grzech niewierności
4. Charakteryzuje postać króla Salomona
Dzieła Boga, który przemawia przez proroków
1. Przybliża dzieje podziału królestwa po śmierci Salomona
2. Omawia historię powołania proroka Eliasza
3. Przedstawia sylwetkę i misję proroka Elizeusza
4. Wyjaśnia na czym polega mesjański charakter proroctwa Izajasza
5. Przybliża działalność proroka Jeremiasza i przesłanie jego proroctwa dotyczące
losu narodu
6. Wskazuje na przykładzie proroka Ezechiela, że Pan Bóg przemawia także do
Izraela w ziemi wygnania
7. Omawia historię proroka Daniela
8. Ukazuje wyzwoleńcze działanie Boga w perspektywie powrotu Izraela z niewoli
babilońskiej oraz obudowy świątyni
Dzieła Bożej mądrości
1. Charakteryzuje postać wiernego Hioba poddanego próbie cierpienia
2. Opowiada historię Tobiasza i jego misji
3. Omawia opowieść o królowej Esterze i wyprowadza przesłanie o nagrodzie,
jaką otrzymują ufający Bogu
4. Przybliża wybrane teksty z księgi Przysłów, Koheleta, Mądrości i Mądrości
Syracha
5. Wyjaśnia przesłanie Księgi Jonasza
6. Prezentuje dzieje walki Narodu Wybranego pod przywództwem Machabeusza
7. Przybliża historię Izraela pod panowaniem Rzymu

