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SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE NA  OCENĘ Z RELIGII W KLASIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

Semestr I 

 

Dział 

OCENA 

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 

I.  

Bóg nas  

kocha – 

dziękujemy 

za Jego dary 

 

 potrafi się przedstawić wobec 

całej klasy 

 wie, że katecheza jest spo-

tkaniem z dobrym Bogiem 

 wie, że Bóg jest naszym naj-

lepszym Ojcem 

 wie, że przyroda jest dziełem 

dobrego Boga 

 wie, że można spotykać się z 

Bogiem poprzez piękno przy-

rody 

 wie, że życie jest darem Boga 

przekazywanym przez rodzi-

ców 

 wie, że powinien troszczyć 

się o własne zdrowie i życie 

 wie, że z Jezusem spotykamy 

się na Mszy św. 

 wymienia, co jest dla niego 

skarbem 

 

 

 pamięta imię katechety oraz 

przynajmniej kilku kolegów i ko-

leżanek z klasy 

 wymienia cechy Boga – najlep-

szego Ojca 

 opowiada, jak okazać miłość Bo-

gu Ojcu 

 wie, że świat jest darem kochają-

cego Boga 

 z pomocą katechety wypowiada 

podziękowanie Bogu za piękny 

świat  

 wymienia sposoby okazywania 

Bogu wdzięczności za dzieło 

stworzenia 

 wie, że przez troskę o rośliny i 

zwierzęta okazuje wdzięczność 

Bogu za stworzony świat 

 wymienia dary Boże w przyro-

dzie  

 potrafi podziękować Bogu i ro-

dzicom za dar życia  

 wie, że Jezus jest największym 

darem miłości Boga do ludzi 

 zna przypowieść o skarbie 

 wskazuje, jak pielęgnować przy-

jaźń 

 rozpoznaje podręcznik do religii 

 pamięta, kiedy jest katecheza 

 wyjaśnia, w jaki sposób możemy 

okazać Bogu, że Go kochamy 

 wymienia rodzaje spotkań z Bo-

giem Ojcem  

 pamięta, że dzieła stworzone 

przez Boga służą człowiekowi  

 wyjaśnia, że dzieła stworzone 

przez Boga są dla człowieka po-

żyteczne 

 wskazuje ślady Boże w przyro-

dzie  

 wyjaśnia, dlaczego życie można 

nazwać darem  

 wymienia najważniejsze fakty z 

życia Jezusa 

 określa, co jest jego największym 

skarbem  

 

 

 potrafi zaśpiewać piosenkę 

„Dobrze, że jesteś”  

 wypowiada modlitwę, w której 

dziękuje Bogu za piękny świat  

 potrafi wyrazić modlitwą 

wdzięczność Bogu za Jego dary 

 potrafi wielbić Boga za piękny 

świat modlitwą spontaniczną 

 śpiewa piosenkę z gestami 

„Cieszę się. Alleluja!” 

 wyjaśnia prawdę, że  Pan Jezus 

jest Synem Bożym  

 wyjaśnia, na czym polegają 

postawy koleżeństwa i przyjaź-

ni 

 

 uzasadnia, 

dlaczego 

powinien 

troszczyć się 

o własne 

zdrowie i 

życie  
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II.  

Nasz Bóg 

jest zawsze 

blisko – 

chcemy się  

z Nim  

spotykać 

 

 zna słowa pozdrowienia 

chrześcijańskiego 

 poprawnie wykonuje znak 

krzyża  

 wie, że modlitwa jest roz-

mową z dobrym Bogiem 

 odróżnia postawę modli-

twy na katechezie od in-

nych zachowań 

 wyjaśnia, dlaczego zwra-

camy się do Boga wezwa-

niem „Ojcze” 

 wyraża postawę szacunku 

dla Pisma Świętego  

 wie, że Bóg mówi do nas 

przez słowa Pisma Święte-

go 

 wymienia najbliższych 

członków swojej rodziny  

 wie, że kościół jest domem 

Bożym 

 odróżnia kościół od innych 

budynków 

 wie, że kościół jest uświę-

cony szczególną obecno-

ścią Boga 

 wie, że w kościele spra-

wowana jest Msza św. 

 opowiada o swoich do-

brych czynach, którymi 

sprawił innym radość 

 

 

 wymienia znaki i symbole religij-

ne 

 wie, że ludzie wierzący powinni 

mieć znaki religijne w swoich 

domach  

 wie, czym jest znak krzyża dla 

chrześcijaństwa 

 rozpoznaje ludzi modlących się 

 mówi z pamięci modlitwę „Ojcze 

nasz” 

 wymienia miejsca i wydarzenia, 

podczas których czytane jest Pi-

smo Święte.  

 wskazuje sposoby okazywania 

miłości w rodzinie  

 wie, że Pan Bóg pragnie być od-

wiedzany w swoim domu 

 wskazuje, gdzie w kościele jest 

kropielnica  

 rozpoznaje w kościele ołtarz, 

krzyż i miejsce, gdzie jest Naj-

świętszy Sakrament 

 wymienia sposoby okazywania 

szacunku świętym miejscom i 

znakom 

 pamięta pod jakim wezwaniem 

jest jego parafia (imię patrona) 

 rozpoznaje posługę ministranta 

 wymienia zachowania, którymi 

dziecko sprawia radość Bogu  

 rozumie, że dobre uczynki wobec 

najbliższych są wyrazem miłości 

do Boga 

 rozpoznaje znaki obecności Bożej 

w swoim otoczeniu (kościół, krzyż, 

obraz, kapliczka, medalik) 

 otacza szacunkiem znaki religijne 

 wymienia miejsca i sytuacje, w któ-

rych wykonuje znak krzyża  

 wymienia, za co możemy Bogu 

dziękować i chwalić Go, za co Go 

przepraszamy i o co możemy prosić 

 wie, że Msza św. jest szczególnym 

rodzajem modlitwy 

 wie, że modlitwy „Ojcze nasz” na-

uczył Pan Jezus  

 potrafi z uwagą wysłuchać słowa 

Bożego w czasie niedzielnej liturgii  

 wie, że rodzinna miłość ma swe 

źródło w Bogu  

 opisuje, na czym polega właściwe 

zachowanie się w kościele  

 wyraża postawę szacunku dla 

miejsc świętych  

 podaje nazwy przedmiotów i miejsc 

w kościele, którym okazujemy 

szczególny szacunek  

 wyjaśnia, na czym polega prawidło-

we zachowanie się w kościele i 

przed krzyżem 

 wyjaśnia, w jakim celu ludzie gro-

madzą się w kościele 

 wyjaśnia, jak wygląda Msza św. w 

jego parafii 

 potrafi zaśpiewać piosenkę „Dziec-

kiem Bożym jestem ja”  

 zgodnie bawi się z kolegami 

 potrafi zaśpiewać piosenkę „Je-

zus jest tu”  

 potrafi zaśpiewać piosenkę  „W 

imię Ojca i Syna” (z gestami)  

 z szacunkiem wykonuje znak 

krzyża 

 układa proste modlitwy uwiel-

bienia, dziękczynienia, prze-

proszenia i prośby 

 wyraża chęć poznawania Boga 

poprzez słuchanie słowa Boże-

go 

 właściwie posługuje się zwro-

tami grzecznościowymi: pro-

szę, przepraszam, dziękuję 

 potrafi prawidłowo się przeże-

gnać korzystając z kropielnicy 

 poprawnie wykonuje gest po-

chylenia głowy (przed krzyżem 

i ołtarzem) oraz przyklęknięcia 

(przed Najświętszym Sakra-

mentem)  

 pamięta imię ks. proboszcza 

 potrafi scharakteryzować za-

chowanie godne dziecka Boże-

go 

 

 przypomi-

na swoim 

kolegom o 

właściwej 

postawie 

w kościele 

  opowiada 

o wyda-

rzeniach 

związa-

nych z  

życiem pa-

rafii 

III.  

Jezus  

 zna pojęcia: Adwent i rora-

ty 

 wie, z jaką nowiną przy-

szedł Gabriel do Maryi 

 podaje liczbę świec na wieńcu 

adwentowym oraz liczbę adwen-

towych niedziel 

 wie, że Adwent jest czasem przy-

 wyjaśnia, na czym polega dobre 

przygotowanie do świąt Bożego 

Narodzenia  

 wyraża pragnienie uczestniczenia w 

 wyjaśnia, kiedy na wieńcu ad-

wentowym zapala się kolejne 

świece 

 potrafi zaśpiewać piosenkę ad-

 chętnie 

opowiada 

o Jezusie  

 aktywnie 
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najwięk-

szym darem 

Ojca – przy-

gotowujemy 

się na spo-

tkanie  

z Jezusem 

(Adwent) 

 

 wie, że prorocy zapowiada-

li przyjście Jezusa 

 wie, że słowa proroków 

zapisane są w Piśmie Świę-

tym 

 dzieli się opłatkiem i skła-

da życzenia  

 opisuje wygląd szopki be-

tlejemskiej (w swojej para-

fii) 

 wymienia dary złożone 

przez Mędrców Panu Jezu-

sowi  

 wie, że kolędy są wyrazem 

radości z przyjścia Jezusa 

gotowania na przyjście Jezusa  

 zna pojęcie „roratka” 

 zna słowa modlitwy „Zdrowaś 

Maryjo”  

 nazwę Betlejem kojarzy z zapo-

wiedzią proroka  (Mi 5,1) i miej-

scem narodzenia się Jezusa 

 zna zapowiedź, że Jezusa urodzi 

Maryja (Iz 7,14)  

 wymienia tradycje i zwyczaje 

świąteczne (wspólna wigilia, 

dzielenie się opłatkiem, żłóbek, 

choinka) 

 zna chrześcijańską wymowę 

zwyczajów świątecznych 

 wie, gdzie urodził się Jezus 

 wie, że świętowanie narodzenia 

Jezusa łączy się z udziałem we 

Mszy św.  

 zna perykopę biblijną o pokłonie 

Trzech Mędrców  

 zna słowa i melodię wybranych 

kolęd 

roratach 

 potrafi modlić się słowami modli-

twy „Zdrowaś Maryjo”  

 wyjaśnia, że prorok to człowiek 

wybrany przez Boga, który mówi w 

Jego imieniu 

 wyjaśnia, jakie zadania do spełnie-

nia miał prorok 

 wyjaśnia, dlaczego opłatek otacza-

my szacunkiem 

 wyjaśnia, dlaczego żłóbek z Dzie-

ciątkiem jest najważniejszym zna-

kiem świąt Bożego Narodzenia 

 zna wydarzenia związane z naro-

dzeniem Jezusa 

 wymienia imiona Mędrców 

 potrafi ocenić swoje dobre uczynki 

jako najpiękniejszy prezent dla Je-

zusa 

 potrafi wyrazić radość z przyjścia 

Pana Jezusa przez wspólny śpiew 

kolęd i udział w przedstawieniu 

wentową 

 opowiada ewangeliczną pery-

kopę o zwiastowaniu 

 potrafi powiązać słowa proro-

ków (Mi 5,1 i Iz 7,14) z naro-

dzeniem Jezusa  

 potrafi śpiewać kolędy  

 wyraża wdzięczność za naro-

dzenie Jezusa w modlitwie 

spontanicznej 

 potrafi zaśpiewać kolędę „Dzi-

siaj w Betlejem”  

 wyjaśnia, że ten, kto jest mą-

dry, szuka Jezusa 

 chętnie składa Jezusowi dary z 

dobrych uczynków 

włącza się 

w przygo-

towanie 

klasowej 

Wigilii 

(np. przy-

gotowanie 

dekoracji, 

recytacja)  

 chętnie 

bierze 

udział w 

przedsta-

wieniu bo-

żonaro-

dzenio-

wym 

VII.  

Katechezy 

okoliczno-

ściowe 

 

 zna symbole i barwy naro-

dowe Polski, 

 pamięta, że Maryja prosi o 

modlitwę na różańcu 

 wymienia imiona wybra-

nych świętych i błogosła-

wionych 

 wie, że po śmierci jest ży-

cie wieczne 

 rozumie, że każdy czło-

wiek może naśladować św. 

Mikołaja 

 wie, co oznaczają słowa ślubo-

wania  

 definiuje pojęcie „różaniec” 

 potrafi modlić się do Matki Bożej  

 wymienia cechy charakterystycz-

ne osoby świętej  

 pamięta słowa modlitwy „Wiecz-

ny odpoczynek”  

 opowiada o postaci i życiu św. 

Mikołaja 

 podaje, jak można naśladować 

św. Mikołaja w dobroci 

 wyjaśnia znaczenie ślubowania w 

klasie pierwszej  

 przyjmuje prawidłową postawę w 

czasie hymnu  

 wymienia modlitwy odmawiane na 

różańcu  

 potrafi modlić się do swojego świę-

tego patrona 

 wyjaśnia, dlaczego zapalamy znicze 

na grobach  

 potrafi dzielić się z innymi 

 

 zna słowa „Katechizmu pol-

skiego dziecka”, 

 potrafi zaśpiewać pieśń: „Zawi-

taj Królowo różańca święte-

go...” 

 podaje godzinę, o której odby-

wają się nabożeństwa różańco-

we  

 wyjaśnia, w jaki sposób można 

zostać świętym  

 opowiada o wskrzeszeniu córki 

Jaira  

 chętnie pomaga swoim rodzi-

com, kolegom 

 chętnie 

uczestni-

czy w uro-

czysto-

ściach ob-

chodów 

świąt 
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SEMESTR II     

 

DZIAŁ 

OCENA 

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 

IV.  

Jezus jest 

naszym 

Przyjacie-

lem  

i Nauczycie-

lem –  

chcemy Go 

naśladować 

 

 wymienia osoby Świętej 

Rodziny 

 wie, komu Jezus okazywał 

posłuszeństwo  

 wie, co to znaczy być 

uczniem Jezusa  

 pamięta, że chrzest jest 

sakramentem szczególnej 

więzi z Chrystusem 

 wymienia uczynki miłości 

wobec najbliższych  

 wie, że Jezus uzdrawiał 

chromych, niewidomych i 

niemych  

 wie, że ludzie chorzy po-

trzebują pomocy  

  

 zna nazwę rodzinnego miasta 

Jezusa 

 podaje przykłady okazywania 

miłości w rodzinie  

 wie, że Jezus powołuje uczniów 

 podaje przykłady jak zachowują 

się przyjaciele  

 wymienia przedmioty związane z 

chrztem (chrzcielnica, woda, pas-

chał, świeca...)  

 zna treść Ewangelii Mk 10,46-52  

 wymienia, kto zajmuje się ludźmi 

chorymi  

 podaje przykłady, jak może po-

magać chorym 

 wyjaśnia, na czym polega posłu-

szeństwo 

 potrafi modlić się za swoją rodzinę  

 opowiada scenę powołania uczniów 

przez Jezusa 

 wyjaśnia, co to znaczy być przyja-

cielem i dobrym kolegą 

 stara się być życzliwy i koleżeński  

 wyjaśnia, w jaki sposób należy pie-

lęgnować przyjaźń z Jezusem 

 szanuje pamiątki związane z jego 

chrztem 

 potrafi zaśpiewać piosenkę „Sercem 

kocham Jezusa”  

 potrafi prosić Boga o pomoc w by-

ciu dobrym (modlitwa)  

 opowiada, o uzdrowieniach nad 

Jeziorem Galilejskim (Mt 15,29-31)  

 

 wyjaśnia, dlaczego wzajemna 

miłość w rodzinie jest źródłem 

szczęścia 

 potrafi zaśpiewać piosenkę 

„Pan Jezus także mamę miał” 

 chętnie naśladuje Jezusa w po-

słuszeństwie i pomocy najbliż-

szym  

 potrafi opisać cechy ucznia 

Chrystusowego  

 potrafi przez modlitwę wyrazić 

wdzięczność za sakrament 

chrztu  

  wyjaśnia, dlaczego dobro czy-

nione najbliższym cieszy Pana 

Jezusa  

 

 

 świadczy 

uczynki 

miłości 

wobec 

bliźnich  

 wyjaśnia, 

w jaki spo-

sób Jezus 

pomaga 

chorym 

obecnie 

 

V.  

Jezus dla 

nas umiera  

i zmar-

twychwstaje 

– dla Jezusa 

chcemy 

zmieniać 

 wymienia zewnętrzne 

oznaki Wielkiego Postu w 

kościele  

 wie, że męka Pana Jezusa 

jest znakiem szczególnej 

miłości do ludzi 

 okazuje szacunek wobec 

krzyża  

 wie, że za zło należy Pana 

Jezusa przepraszać 

 rozumie, że przyznanie się 

do winy jest pierwszym 

krokiem w naprawieniu zła  

 pamięta, że spotkanie z 

 wie, że Pan Jezus spotkał się ze 

swoimi uczniami na wieczerzy  

 wie, że Pan Jezus przemienił 

chleb i wino w swoje Ciało i 

Krew 

 kojarzy hostię (biały chleb) z 

obecnością Jezusa 

 zna słowa Jezusa „Bierzcie i 

jedzcie, to jest Ciało moje” 

 wie, że Pan Jezus umarł  

w Wielki Piątek 

 wie, że w Wielki Piątek ludzie 

gromadzą się w kościele, by roz-

ważać mękę Pana Jezusa i ado-

 wie, że Ostatnia Wieczerza była w 

Wielki Czwartek 

 opowiada o Ostatniej Wieczerzy 

Jezusa z apostołami 

 wyraża szacunek wobec Pana Jezu-

sa obecnego w Najświętszym Sa-

kramencie 

 wyjaśnia, na czym polega adoracja 

krzyża  

 potrafi zaśpiewać piosenkę „Prze-

praszam Cię, Boże”  

 potrafi wyrazić wdzięczność Bogu 

za dar zbawienia (modlitwa)  

 opowiada, jak wygląda Boży grób 

 mówi z pamięci modlitwę 

„Któryś za nas cierpiał rany”  

 wymienia osoby, które Pan 

Jezus spotkał na swojej drodze 

krzyżowej  

 potrafi zaśpiewać piosenkę 

„Rysuję krzyż”  

 potrafi przepraszać Pana Jezusa 

za złe myśli, słowa i uczynki 

(modlitwa) 

 potrafi przedstawić w insceni-

zacji scenę przeproszenia 

  wyjaśnia, dlaczego przynosi-

my palmy do kościoła, 

 chętnie 

podejmuje 

dobre po-

stanowie-

nia na czas 

Wielkiego 

Postu  

 adoruje 

krzyż w 

klasie  

 wyjaśnia, 

dlaczego 

grób Pana 

Jezusa nie 
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swoje życie 

(Wielki 

Post) 

 

Jezusem pomaga w stawa-

niu się lepszym 

 opisuje wygląd palmy  

 wie, że Jezus umarł na 

krzyżu z miłości do nas 

 pamięta, że w Wielką So-

botę ciało Pana Jezusa spo-

czywało w grobie 

 

rować krzyż 

 rozumie, że najważniejszym ele-

mentem grobu Bożego jest mon-

strancja – miejsce obecności Je-

zusa eucharystycznego 

w kościele parafialnym 

 
 potrafi zaśpiewać pieśń „Krzy-

żu Chrystusa”  

 

 

jest smut-

ny 

VI.  

Jezus zmar-

twychwstały 

jest z nami – 

żyjemy w 

radości 

zmartwych-

wstałego Je-

zusa 

 

 wie, że zmartwychwstanie 

Jezusa świętujemy w Nie-

dzielę Wielkanocną  

 wie, że zmartwychwstanie 

Jezusa jest wielką radością 

 wie, że kapłan słowami 

„Pan z wami” ogłasza 

obecność Jezusa na Mszy 

św.  

 wie, że z Jezusem spoty-

kamy się na Mszy św.  

 rozpoznaje strój liturgiczny 

celebransa 

 wie, że podczas Mszy św. 

czytane są fragmenty z 

księgi Pisma Świętego 

 rozumie prawdę, że spo-

tkamy Jezusa w Komunii 

św.  

 pamięta, że Pan Jezus 

wstąpił do nieba  

 wie, że podczas uroczysto-

ści Bożego Ciała Pan Jezus 

odwiedza miasta i wioski 

 

 

 wie, że każda niedziela jest pa-

miątką zmartwychwstania Chry-

stusa  

 wie, że słowa „alleluja” śpiewane 

są podczas Mszy św  

 zna obietnicę Jezusa Mt 28,20b 

 podaje przykłady obecności Pana 

Jezusa wśród nas 

 . wskazuje na ilustracji ołtarz i 

tabernakulum, poprawnie wypo-

wiada te wyrazy 

 poprawnie wykonuje postawy i 

gesty liturgiczne (klękanie, bicie 

się w piersi)  

 wie, że Jezus mówi do nas w li-

turgii słowa 

 poprawnie wykonuje potrójny 

znak krzyża na czole, ustach i 

sercu  

 pamięta, że podczas Mszy św. 

kapłan powtarza słowa Jezusa: 

„Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało 

moje” wypowiedziane podczas 

Ostatniej Wieczerzy 

 pamięta, że Pan Jezus jest obecny 

na ołtarzu w znakach chleba i wi-

na 

 potrafi wykonać znak pokoju 

 rozumie, że Pan Jezus przygoto-

wał dla wszystkich miejsce w 

 potrafi opowiedzieć wydarzenia 

związane ze zmartwychwstaniem 

Pana Jezusa (Mt 28,1-8) 

 potrafi śpiewać wybrane pieśni o 

zmartwychwstaniu Jezusa  

 śpiewem wyraża radość ze zmar-

twychwstania Jezusa  

 wyjaśnia, jak rozumie obietnicę, że 

Jezus żyje i jest wśród nas aż do 

końca świata 

 wie, że Msza św. jest najwspanial-

szą Pamiątką Pana Jezusa  

 wie, że do spotkania z Jezusem po-

trzebna jest wiara  

 włącza się we wspólną modlitwę, 

śpiew  

 wie, że do przyjęcia nauki Jezusa 

potrzebna jest wiara  

 potrafi identyfikować słyszane sło-

wo Boże z osobą Jezusa 

 wymienia przedmioty używane 

podczas liturgii (kielich, wino, 

chleb-hostia)  

 odróżnia znaczenie podania dłoni 

na znak pokoju od podania dłoni na 

powitanie  

 potrafi wyjaśnić, czym jest niebo  

 potrafi odmówić modlitwę dosto-

sowaną do tematu  

 wymienia znaki Chrystusa 

zmartwychwstałego (bara-

nek,wymienia sposoby okazy-

wania miłości Jezusowi obec-

nemu w Najświętszym Sakra-

mencie  

  paschał) 

 potrafi zaśpiewać pieśń „Jezus 

Chrystus jest Panem”  

 wyjaśnia, co oznacza okrzyk 

„alleluja” 

 potrafi dostrzec obecność Pana 

Jezusa w codziennym życiu  

 wymienia gesty wykonywane 

przez kapłana na początku 

Mszy św. (pokłon i ucałowanie 

ołtarza)  

  

 wyjaśnia, dlaczego wstajemy 

na czas czytania Ewangelii 

 opowiada, w jaki sposób ludzie 

przyjmują Komunię św. 

 opowiada o wierze w powtórne 

przyjście Jezusa  

 

 wymienia 

sposoby 

okazywa-

nia miłości 

Jezusowi 

obecnemu 

w Naj-

świętszym 

Sakramen-

cie  

 z szacun-

kiem wy-

konuje li-

turgiczne 

gesty  
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niebie 

 pamięta słowa anioła o powtór-

nym przyjściu Jezusa 

 zna pojęcia: procesja, monstran-

cja 

 opowiada, jak wygląda procesja 

Bożego Ciała 

 

VII.  

Katechezy 

okoliczno-

ściowe 

 

 wie, że maj jest miesiącem 

szczególnie poświęconym 

Maryi  

 wyjaśnia, dlaczego szanu-

jemy nasze matki  

 wie, że Jezus kocha ludzi i 

jest dla nich dobry  

 wie, co to są „wakacje z 

Bogiem” 

 

 wie, że figurki i kapliczki są wy-

razem szczególnej czci Matki 

Bożej  

 potrafi modlić się litanią wspólnie 

z innymi  

 wymienia sposoby okazywania 

miłości i wdzięczności swojej 

mamie  

 wyjaśnia, dlaczego czcimy Serce 

Jezusa 

 wie, że kochać to być dobrym dla 

innych  

 odkrywa prawdę o religijnym 

przeżywaniu wakacji 

 podaje godzinę nabożeństw majo-

wych w swojej parafii  

 potrafi zaśpiewać pieśń „Chwalcie 

łąki umajone”  

 opowiada, jak można okazywać 

miłość i wdzięczność swojej mamie 

 wyraża szacunek i wdzięczność 

wobec matek 

  opisuje serce ludzkie podobne do 

Serca Jezusowego  

 dostrzega obecność Boga w róż-

nych sytuacjach życiowych 

 wyraża szacunek wobec przy-

drożnych kapliczek i figurek 

Matki Bożej 

. chętnie 

angażuje 

się w 

utrzymanie 

porządku 

przy przy-

drożnych 

kaplicz-

kach  

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA OCENĘ Z RELIGII W KLASIE II SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

według podręcznika „Idziemy do Jezusa” nr AZ-12-01/12-KI-3/12 

zgodnego z programem nauczania „W rodzinie dzieci Bożych” nr AZ-1-01/1SEMESTR I 
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Dział 
OCENA 

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 

I.  

Ja i mój Bóg 

 

 rozumie, że Jezus jest Nauczy-

cielem, którego Bóg posłał do 

ludzi 

 potrafi wskazać przedmioty 

przypominające o obecności 

Boga w naszych domach 

 rozumie, że Jezus jest zawsze 

z nami  

 rozumie, że Pismo Święte 

jest listem Boga do ludzi 

 zna pojęcia: stworzyć, Stwo-

rzyciel 

 wie, że Bóg stworzył świat z 

miłości 

 pamięta, że Bóg stworzył 

człowieka 

 podaje, w jaki sposób Bóg 

objawia się w przyrodzie 

 wie, że Bóg stworzył anioły 

 wie, czym jest modlitwa 

 podaje, kiedy powinniśmy się 

modlić 

 wie, czym jest kościół i zna 

jego określenia 

 wie, w jakim celu przycho-

dzimy do kościoła 

 rozumie, że Bóg w czasie 

chrztu św. czyni nas swoimi 

dziećmi 

 rozumie, że Kościół jest ro-

dziną Bożą 

 podaje moment, w którym 

stajemy się dziećmi Bożymi 

 rozumie, że Jezus czyni cuda, 

aby pomóc ludziom i okazać 

swą miłość 

 rozumie potrzebę Bożego błogo-

sławieństwa w roku szkolnym 

 potrafi dzielić się wspomnieniami 

z wakacji 

 określa, czym jest modlitwa, 

 rozumie, że krzyż jest znakiem 

obecności Pana Jezusa w klasie, 

szkole, w domu oraz innych miej-

scach 

 potrafi wyjaśnić, kiedy jego za-

chowanie w szkole jest dobre 

 pamięta dialog z Mszy Świętej: 

„Oto słowo Boże – Bogu niech bę-

dą dzięki” 

 w skupieniu słucha słowa Bożego 

 wymienia elementy świata stwo-

rzonego przez Boga 

 wie, na czym polega podobień-

stwo człowieka do Boga 

 pamięta słowa hymnu „Święty, 

Święty” 

 pamięta tekst modlitwy do Anioła 

Stróża 

 okazuje szacunek dla modlitwy 

własnej i innych 

 wyraża szacunek w miejscu prze-

bywania Boga – kościele 

 pamięta słowa, jakie wypowiada 

kapłan w momencie udzielania 

chrztu św. 

 rozumie, że Eucharystia jednoczy 

wszystkie dzieci Boże 

 pamięta treść perykopy J 6,5.8-13 

 rozumie istotę cudu dokonujące-

go się na Mszy Świętej 

 podaje motywy przejawów do-

 wypowiada modlitwę dziękczyn-

ną związaną z przeżytymi waka-

cjami i rozpoczynanym rokiem 

szkolnym  

 pamięta słowa modlitwy „Ojcze 

nasz 

 starannie wykonuje znak krzyża 

św., 

 stara się dobrze zachowywać w 

szkole, aby podobać się Bogu 

 potrafi opowiedzieć, jak powinni-

śmy słuchać słowa Bożego na ka-

techezie i w kościele 

 pamięta słowa modlitwy: „Wie-

rzę w Boga, Ojca wszechmogą-

cego, Stworzyciela nieba i ziemi” 

 dba o czystość i piękno swego 

otoczenia. 

 potrafi zaśpiewać piosenkę 

„Chwalę Ciebie, Panie” 

 wyraża wdzięczność Bogu i ro-

dzicom za dar życia, 

 potrafi sformułować wezwania 

modlitwy uwielbienia Boga za 

piękny świat 

 potrafi wyjaśnić, dlaczego anio-

łów nie możemy zobaczyć 

 potrafi zaśpiewać z odpowiednimi gestami 

piosenkę „Jezus o poranku” 

 potrafi opisać, jak powinniśmy 

się zachowywać w kościele 

 potrafi opowiedzieć, jak odbywa 

się sakrament chrztu św., 

 potrafi opisać poznane cuda Pana 

Jezusa 

 potrafi narysować wybrany z cu-

 potrafi w indywidualnej modli-

twie prosić Boga o błogosła-

wieństwo 

 potrafi opisać, co pomaga w do-

brej modlitwie, a co w niej prze-

szkadza 

 śpiewem uwielbia Boga 

 potrafi wyrazić modlitwą 

wdzięczność Jezusowi za Jego 

obecność 

 potrafi wyjaśnić, jak możemy 

odpowiadać Panu Bogu na Jego 

słowa skierowane do nas 

 potrafi narysować kilka Bożych 

stworzeń 

 potrafi opisać, jak powinniśmy 

troszczyć się o świat stworzony 

przez Boga 

 potrafi wyjaśnić, co to znaczy, 

że Bóg stworzył nas na swój 

obraz i podobieństwo 

 wyraża wdzięczność Bogu za 

dzieło stworzenia 

 potrafi opisać rolę Anioła Stró-

ża w życiu ludzi 

 potrafi ułożyć krótkie modlitwy 

prośby, dziękczynienia, uwiel-

bienia i przeproszenia Boga 

 umie nazwać przedmioty zwią-

zane z wnętrzem kościoła 

 potrafi określić, co jest używa-

ne do udzielenia sakramentu 

chrztu 

 dostrzega potrzeby drugiego czło-

wieka 

 potrafi 

wyjaśnić 

porówna-

nie Ko-

ścioła do 

rodziny 

 potrafi 

wyjaśnić 

sens po-

znanych 

cudów 

 potrafi wy-

jaśnić sens 

przykazania 

miłości 
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 podaje przykłady w jaki spo-

sób można czynić dobro 

broci Jezusa 

 stara się czynić dobro w swoim 

środowisku, 

dów Pana Jezusa 

 potrafi narysować swój dobry 

uczynek 
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II.  

Jezus 

przycho-

dzi do 

nas 

 wie, że Maryja jest Matką Je-

zusa 

 potrafi wyjaśnić określenie 

Adwent 

 podaje przykłady, jak możemy 

przygotować się na przyjście 

Jezusa 

 wie, że spełnianie dobrych 

uczynków jest przygotowaniem 

się na przyjście Jezusa 

 rozumie, że Jezus przychodzi 

do każdego człowieka 

 podaje datę świąt Bożego Na-

rodzenia 

 rozumie sens świąt Bożego 

Narodzenia 

 wymienia postacie z szopki 

bożonarodzeniowej 

 wymienia dary Mędrców 

 pamięta i rozumie prawdę, że 

przez chrzest św. staliśmy się 

dziećmi Bożymi 

 podaje przykłady okazywania 

miłości rodzicom 

 rozumie, co to znaczy przeba-

czyć 

 pamięta tekst Jezusowego 

przykazania miłości 

 podaje przykłady naśladowania 

Jezusa w miłości i ofiarności 

 pamięta, że Jezus jest przyja-

cielem każdego człowieka 

 zna scenę Zwiastowania Maryi zapisaną 

w Piśmie Świętym 

 pamięta nazwę Mszy Świętej adwento-

wej 

 wymienia symbole adwentowe i rozu-

mie ich znaczenie 

 potrafi wyjaśnić pojęcie nawrócenie 

 pamięta symbole adwentowe i ich zna-

czenie 

 pamięta i rozumie tradycje chrześcijań-

skiej Wigilii 

 rozumie, że kochając Jezusa tworzymy 

wspólnotę miłości w domu i w szkole 

 podaje, gdzie urodził się Pan Jezus 

 rozumie, że na Mszy Świętej witamy 

Pana Jezusa, który narodził się w Betle-

jem 

 rozumie, że Jezus przychodzi do nas w 

znaku chleba 

 pamięta imiona Mędrców 

 podaje datę i nazwy święta upamiętniają-

cego omawiane wydarzenie biblijne 

 rozumie, że Jezus jest umiłowanym Sy-

nem Boga 

 wie, kto jest Ojcem i Matką Jezusa, a 

kto Jego opiekunem 

 pamięta i rozumie treść perykop: Łk 

17,3-4; Łk 23,33-34 

 pamięta słowa aktu pokuty: „Panie, 

zmiłuj się nad nami” i fragmentu „Spo-

wiedzi powszechnej” 

 chętnie przeprasza 

 dostrzega potrzeby drugiego człowieka 

 rozumie słowa J 15,13-15 

 potrafi opisać, w jaki sposób 

Bóg wybrał Maryję na Matkę 

Jezusa 

 potrafi w formie plastycznej 

przedstawić scenę Zwiasto-

wania 

 potrafi wyjaśnić, na czym 

polega dobre przygotowanie 

do świąt Bożego Narodzenia 

 potrafi określić zmianę za-

chowania na podstawie opo-

wiadania 

 potrafi złożyć życzenia świą-

teczne kolegom w klasie 

 potrafi zaśpiewać kolędę 

„Wśród nocnej ciszy” 

 opisuje okoliczności pokłonu 

Mędrców 

 potrafi omówić obrzędy 

związane z uroczystością Ob-

jawienia Pańskiego 

 potrafi opowiedzieć o chrzcie 

Pana Jezusa 

 potrafi wymienić, z jakich 

osób składa się Święta Ro-

dzina 

 potrafi wskazać słowa modli-

twy Pańskiej dotyczące prze-

baczenia 

 wyraża gotowość do przeba-

czenia 

 potrafi opowiedzieć przypo-

wieść o miłosiernym Samary-

taninie 

 

 potrafi wyjaśnić symbolikę 

roratki 

 potrafi ułożyć postanowienia na 

czas Adwentu 

 potrafi sformułować postano-

wienia adwentowe i wyjaśnić, 

dlaczego je czynimy 

 potrafi wyjaśnić sens dzielenia 

się opłatkiem 

 potrafi powiedzieć, czym jest 

hostia 

 potrafi opisać świąteczny wy-

gląd ołtarza w swoim kościele 

parafialnym 

 wyjaśnia znaczenie darów ofia-

rowanych Jezusowi przez Mę-

drców 

 umie wyjaśnić symbolikę białej 

szaty i paschału 

 potrafi powiedzieć o czci i sza-

cunku do rodziców 

 potrafi wskazać, w jakim mo-

mencie Mszy Świętej Jezus 

okazuje nam miłosierdzie 

 potrafi wyjaśnić, co to znaczy 

miłować się wzajemnie 

 potrafi wyjaśnić, dlaczego mo-

żemy zwracać się do Jezusa z 

prośbą o pomoc 

 chętnie 

pomaga 

innym i 

jest ofiar-

ny, 

 włącza się 

w przygo-

towanie 

klasowej 

wigilii 

VI.  

Kateche-

 zna części różańca świętego 

 wie, czym są misje 

 wie, kim jest misjonarz 

 wie, że podczas tej modlitwy rozważa-

my życie Jezusa i Maryi 

 wymienia sposoby niesienia pomocy 

misjonarzom 

 potrafi wymienić modlitwy, 

które są odmawiane na ró-

żańcu 

 potrafi opisać, na czym pole-

 potrafi modlić się na różańcu 

 potrafi zachęcić innych do po-

mocy misjonarzom 

 potrafi opisać, jak należy po-

potrafi na-

śladować 

dobroć wo-

bec innych 



 

Zasady oceniania  
1

0

 

zy oko-

liczno-

ściowe 

 

 podaje datę uroczystości 

Wszystkich Świętych 

 wymienia imiona kilku świętych 

 pamięta prawdę, że istnieje 

życie wieczne 

 wie, jak żył św. Mikołaj 

 umie podać, jakimi cechami charaktery-

zuje się święty 

 wie, czym jest czyściec 

 podaje datę wspomnienia Wszystkich 

Wiernych Zmarłych 

 rozumie, że dzisiaj św. Mikołaj działa 

przez różnych ludzi 

ga praca misjonarza 

 potrafi opowiedzieć o św. 

Dominiku Savio 

 potrafi powiedzieć modlitwę 

„Wieczny odpoczynek” 

 potrafi opowiedzieć wyda-

rzenia z życia św. Mikołaja 

 

stępować, aby być świętym 

 potrafi wyjaśnić, dlaczego mo-

dlimy się za zmarłych, 

, 

na wzór św. 

Mikołaja 

SEMESTR II     

 

DZIAŁ 

OCENA 

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 

III.  

Jezus uczy 

nas posłu-

szeństwa 

Ojcu 

 

 podaje nazwę dnia rozpo-

czynającego Wielki Post 

 wie, jak długo trwa Wielki 

Post 

 pamięta tekst modlitwy 

„Któryś za nas...”  

 wymienia cierpienia, jakich 

doświadczył Pan Jezus 

 wymienia, komu powinien 

okazywać posłuszeństwo 

 pamięta słowo dnia „Droga 

krzyżowa” 

 wie, co to jest procesja 

 wymienia najważniejsze 

wydarzenia, które miały 

miejsce w czasie Ostatniej 

Wieczerzy 

 zna wydarzenia Wielkiego 

Piątku 

 wymienia pokarmy niesio-

ne do poświęcenia 

 pamięta treść perykopy Łk 7,36-

38.48-50 

 pamięta słowa towarzyszące posypa-

niu głów popiołem 

 podaje określenie Wielkiego Postu 

 pamięta treść perykopy Łk 4,1-13 

 rozumie, że wybierając w życiu to, co 

trudne, łączymy się z cierpiącym Je-

zusem 

 pamięta i rozumie treść modlitwy 

Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym 

 rozumie, że posłuszeństwo jest wyra-

zem miłości 

 rozumie, że cierpienie i śmierć Pana 

Jezusa są dowodem Jego miłości do 

ludzi 

 wie, w jaki sposób może pomóc cier-

piącemu Jezusowi 

 pamięta treść perykopy o wjeździe 

Jezusa do Jerozolimy (Mt 21,1-10) 

 pamięta słowa ustanowienia Euchary-

stii 

 podaje sposoby wyrażenia wdzięcz-

ności Panu Jezusowi za Jego Mękę na 

krzyżu 

 potrafi wyjaśnić, co oznacza 

pojęcie nawrócenie 

 potrafi sformułować wielko-

postne postanowienia 

 wyraża pragnienie poprawy 

życia, podejmując wielkopost-

ne postanowienia 

 potrafi uzasadnić, dlaczego Pan 

Jezus cierpiał 

 potrafi sformułować proste we-

zwanie modlitwy dziękczynnej 

i prośby 

 potrafi podać nazwy wybra-

nych stacji drogi krzyżowej 

 potrafi wyjaśnić, co znaczy 

określenie „Niedziela Palmo-

wa” 

 potrafi wykonać palmę 

 potrafi opowiedzieć o wyda-

rzeniach Wielkiego Czwartku 

 potrafi opowiedzieć o wyda-

rzeniach Wielkiego Piątku 

 potrafi opowiedzieć o błogo-

sławieństwie pokarmów i litur-

gii Wigilii Paschalnej 

 potrafi wyjaśnić sens obrzędu 

posypania głów popiołem 

 potrafi wyjaśnić, jak przeży-

wamy okres Wielkiego Postu 

 potrafi ocenić swoją postawę 

wobec napotkanych trudności i 

cierpień, porównując ją z po-

stawą Jezusa 

 potrafi zaśpiewać pieśni; „Któ-

ryś za nas...”  

 potrafi wymienić nabożeństwa 

wielkopostne i pamięta ich 

terminy 

 potrafi wyjaśnić, co chrześcija-

nie wyrażają uczestnicząc w 

procesji Niedzieli Męki Pań-

skiej 

 umie zaśpiewać pieśń „Chry-

stus Wodzem, Chrystus Kró-

lem”, 

 potrafi wymienić sakramenty 

ustanowione przez Jezusa w 

czasie Ostatniej Wieczerzy. 

 umie zaśpiewać wybrane pieśni 

wielkopostne 

 chętnie 

włącza się 

w przygo-

towanie i 

przebieg 

klasowej 

procesji z 

palmami 
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 podaje nazwę świecy symbolizującej 

zmartwychwstałego Chrystusa 

 potrafi opisać, jak wygląda 

grób Pana Jezusa 
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IV.  

Przeżywamy 

radość z Je-

zusem zmar-

twychwsta-

łym 

 

 pamięta, że Pan Jezus 

zmartwychwstał trzeciego 

dnia po swojej śmierci 

 podaje, kiedy obchodzimy 

uroczystość Miłosierdzia 

Bożego 

 rozumie i pamięta, że Msza 

Święta to czas naszego 

spotkania z Jezusem 

 wie, że w Piśmie Świętym 

są słowa Boga 

 rozumie, że trzeba żyć 

zgodnie z tym, czego nau-

cza nas Jezus 

 wie, w jaki sposób powsta-

je chleb 

 rozumie, że Pan Jezus 

zmartwychwstały jest 

obecny w Chlebie Eucha-

rystycznym 

 wie, że Msza Święta jest 

Ofiarą Jezusa Chrystusa i 

Kościoła 

 wie, że modlitwa jest roz-

mową z Bogiem 

 wie, że Jezus objawia nam 

Boga jako dobrego Ojca 

 rozumie, że Pan Jezus 

zmartwychwstały jest 

obecny w drugim człowie-

ku 

 wie, co to jest niebo 

 zna symbole wielkanocne i ich zna-

czenie 

 wie, że śmierć jest tylko przejściem z 

życia ziemskiego do życia wiecznego 

 wskazuje elementy świętowania nie-

dzieli 

 wie, kim była św. Faustyna Kowalska 

 rozumie, że zmartwychwstały Jezus 

jest obecny w naszym życiu 

 wymienia miejsca i sposoby spotkania 

z Jezusem 

 wie, gdzie można usłyszeć słowa Je-

zusa 

 wie, że słów Jezusa należy słuchać w 

ciszy i skupieniu 

 wyraża postawę szacunku do czyta-

nego Bożego słowa 

 rozumie, dlaczego Pan Jezus nazywa 

siebie Chlebem Życia 

 wie, że Pan Jezus przychodzi do 

człowieka w czasie Mszy Świętej pod 

postacią chleba, w Komunii świętej 

 pamięta słowa, które należy odpowie-

dzieć na wezwanie księdza w liturgii 

eucharystycznej 

 mówi z pamięci modlitwę „Ojcze 

nasz” 

 zna treść fragmentu biblijnego Dz 

2,42-47 

 zna biblijną scenę wniebowstąpienia 

Pana Jezusa (Mt 28,16-20) 

 pamięta i rozumie, że Jezus przyjdzie 

powtórnie na ziemię 

 potrafi opisać wydarzenie 

zmartwychwstania na podsta-

wie Ewangelii 

 wyjaśnia związek między 

zmartwychwstaniem Jezusa a 

świętowaniem niedzieli 

 potrafi opisać obraz Jezusa Mi-

łosiernego 

 opisuje spotkanie Jezusa z 

uczniami idącymi do Emaus 

 poprawnie odpowiada na wy-

brane wezwania kapłana pod-

czas liturgii słowa 

 potrafi wyjaśnić potrzebę kar-

mienia się Ciałem Pana Jezusa 

 potrafi wymienić dary niesione 

do ołtarza podczas Mszy Świę-

tej 

 opowiada o modlitwie Jezusa 

 potrafi wskazać osoby potrze-

bujące pomocy 

 potrafi opowiedzieć o wniebo-

wstąpieniu Pana Jezusa 

  

 potrafi ustawić według hierar-

chii wartości obowiązki nie-

dzielne chrześcijanina 

 wyjaśnia podstawowe znaki i 

symbole liturgiczne 

 wyjaśnia, co to znaczy, że Bóg 

jest miłosierny 

 potrafi dostrzec znaki obecno-

ści Jezusa zmartwychwstałego 

wśród ludzi 

 potrafi wykonać właściwe ge-

sty i zachować odpowiednie 

postawy 

 potrafi słowami piosenki wyra-

zić swoją modlitwę 

 potrafi wskazać, jak może się 

przygotować na przyjęcie Pana 

Jezusa w Komunii św. 

 potrafi wymienić duchowe da-

ry, jakie może złożyć w ofierze 

Panu Bogu 

 potrafi zaprezentować postawę 

modlitewną 

 potrafi uzasadnić, dlaczego 

powinniśmy sobie nawzajem 

pomagać 

 potrafi zaśpiewać piosenkę 

„Mój Zbawiciel, On bardzo ko-

cha mnie” 

 

 wyraża 

pragnienie 

niesienia 

pomocy 

innym i 

podejmuje 

konkretne 

działania 

V.  

Z Jezusem i 

Jego Matką 

 zna wyrażenie „litania” 

 wymienia znaki Ducha 
Świętego 

 wie, że Bóg jest jeden, ale 

w trzech Osobach 

 zna treść perykopy biblijnej, w której 

Jezus oddaje nam swoją Matkę 

 wie, że Jasna Góra jest duchową sto-

licą Polaków 

 rozumie rolę Ducha Świętego w życiu 

 potrafi ułożyć wezwanie lita-

nijne do Maryi 

 potrafi opowiedzieć o zesłaniu 

Ducha Świętego na apostołów 

 poprawnie wykonuje znak 

 

 potrafi zaśpiewać pieśń „Duchu 

Święty przyjdź” 

 potrafi przyporządkować Oso-

bom Trójcy Świętej ich symbo-

potrafi uza-

sadnić, że 

Matka Jezu-

sa jest rów-

nież naszą 

Matką 
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  pamięta słowa modlitwy 

„Niechaj będzie pochwalo-

ny Przenajświętszy Sakra-

ment...” 

 wie, w jakim miesiącu od-

prawiane są nabożeństwa 

ku czci Serca Pana Jezusa 

 wie, że po trudach nauki 

nadchodzi czas odpoczyn-

ku 

 wie, że w czasie odpo-

czynku należy chwalić Bo-

ga 

człowieka 

 pamięta pierwszą zwrotkę pieśni 

„Duchu Święty przyjdź” 

 rozumie, że znak krzyża jest uwiel-

bieniem Trójcy Świętej 

 pamięta prawdę wiary zawartą w sło-

wie dnia 

 wie, co oznaczają określenia: mon-

strancja i tabernakulum 

 zna wydarzenia, w których Jezus oka-

zuje miłość ludziom 

 pamięta główne prawdy wiary, po-

znane w czasie roku katechetycznego 

  

krzyża świętego 

 potrafi wyjaśnić, dlaczego ta-

bernakulum zajmuje ważne 

miejsce w kościele parafialnym 

 potrafi opowiedzieć treść wer-

setu J 19,34 

 umie dobrze wypoczywać 

  

le 

 potrafi opisać, jak odbywa się 

procesja Bożego Ciała 

 potrafi opisać obraz Serca Pana 

Jezusa 

 potrafi wypoczywać wspólnie z 

całą rodziną 
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I.  

Oczeku-

jemy na 

przyjście 

Pana Je-

zusa 

 

 podaje przykłady 

obecności Boga po-

śród nas 

 wskazuje w pod-

ręczniku tekst biblij-

ny Mt 18,20 

 stwierdza, że Pan 

Jezus posyła swoich 

uczniów, by Jego 

naukę przekazywali 

innym 

 mówi z pamięci mo-

dlitwę „Ojcze nasz” 

 stwierdza, że na 

Mszy Świętej wie-

rzący spotykają się z 

Panem Jezusem 

 podaje, kto jest dla 

ludzi wzorem miło-

ści 

 wymienia sposoby przygotowa-

nia się do spotkania z Jezusem 

 określa katechezę jako spotka-

nie z Panem Jezusem nauczają-

cym 

 określa modlitwę jako rozmowę 

i przebywanie z Bogiem 

 wymienia, co podczas Mszy 

Świętej przypomina o obecno-

ści Jezusa 

 wymienia środowiska, w któ-

rych ludzie powinni sobie oka-

zywać miłość 

 wskazuje, na czym polega by-

cie uczniem Jezusa w codzien-

nym życiu 

 podaje przykłady, jak tworzyć wspólnotę i 

jedność w klasie, rodzinie 

 wymienia osoby odpowiedzialne za przeka-

zywanie nauki Jezusa 

 wskazuje, na czym polega wypełnianie czynów 

apostolskich w codziennym życiu 

  opowiada o misji Chrystusa, apostołów i Ko-

ścioła 

 odróżnia modlitwy prośby, dziękczynienia, 

przeproszenia i uwielbienia 

 uzasadnia, dlaczego modli się rano i wieczo-

rem 

 uzasadnia, dlaczego chrześcijanin powinien 

być na Mszy Świętej w każdą niedzielę  

 opowiada, jaką modlitwą i jakim gestem roz-

poczyna się Msza Święta 

 mówi z pamięci tekst przykazania miłości J 

13,34 

 uzasadnia, że czyniąc dobro stajemy się po-

dobni do Jezusa 

 opowiada, komu i w jaki sposób chce nieść po-

moc 

 wyjaśnia treść tekstu biblijnego o 

obecności Pana Jezusa we wspól-

nocie 

 opowiada, w jaki sposób chce 

naśladować Jezusa i Apostołów  

 formułuje samodzielnie modli-

twę, w której dziękuje Bogu, pro-

si i przeprasza Boga 

 omawia wybrane prośby modli-

twy „Ojcze nasz” 

 wyjaśnia, w jaki sposób Jezus jest 

obecny wśród ludzi, aż do końca 

świata 

 na podstawie wersetu J 13,34 wy-

jaśnia, kogo Pan Jezus nakazuje 

kochać  

 uzasadnia swą gotowość niesienia 

pomocy najbliższym 

 uzasadnia, 

dlaczego z 

radością 

oczekuje 

spotkania 

z Jezusem 

w sakra-

mencie 

pokuty i 

Euchary-

stii 

II.  

Kim je-

steś, Pa-

nie Jezu? 

 podaje, w jakim celu 

Jezus przyszedł na 

ziemię 

 definiuje, kto to jest 

apostoł 

 potrafi opisać cud w 

Kanie Galilejskiej 

 określa, kto to jest 

pasterz 

 definiuje pojęcie 

„ofiara”, 

 podaje, za kogo Pan 

Jezus umarł na krzy-
żu 

 własnymi słowami określa po-

jęcie „Zbawiciel” 

 podaje imiona dwunastu aposto-

łów 

 wymienia zadania apostoła 

Chrystusa 

 określa, co to jest cud 

 wymienia cechy dobrego paste-

rza 

 w ofierze, jaką Pan Jezus złożył 

za nas na krzyżu, dostrzega Je-

go wielką miłość do ludzi 

 wymienia gesty i postawy, któ-
rymi może wyrazić Jezusowi 

wdzięczność za Jego miłość 

 wyjaśnia, w jaki sposób Jezus wypełnił Bożą 

obietnicę zbawienia 

 opisuje scenę powołania apostołów 

 uzasadnia, dlaczego chce być apostołem Jezu-

sa 

 wymienia warunki zaistnienia cudu  

 wyjaśnia, co to znaczy, że Bóg jest wszech-

mogący 

 uzasadnia, dlaczego Pana Jezusa nazywamy 

Dobrym Pasterzem 

 śpiewa pieśń „Pan jest Pasterzem moim” 

 wyjaśnia, że wielka miłość Boga do człowieka 

przejawiła się poprzez śmierć Jezusa na krzyżu 

  wyjaśnia, że każda Msza Święta uobecnia 

ofiarę Jezusa złożoną na krzyżu 

 układa własne wyznanie wiary 

 opowiada, jak być apostołem dzi-

siaj 

 opowiada, w jaki sposób wyraża 

żywą wiarę w cudotwórczą moc 

Boga 

 układa modlitwy do Jezusa Do-

brego Pasterza odpowiednie do 

różnych okoliczności życiowych 

dzieci 

 opowiada, w jaki sposób wyraża 

wdzięczność Jezusowi za Jego 

miłość i jak pragnie na nią odpo-

wiedzieć 

 opowiada, 

w jaki 

sposób da-

je świa-

dectwo 

swojej 

przynależ-

ności do 

Jezusa 
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III.  

Do czego 

mnie wzy-

wasz, Pa-

nie Jezu? 

 

 określa Boże przykazania jako 

drogowskazy prowadzące do 

Boga 

 podaje treść pierwszego przyka-

zania 

 wymienia miejsca i imiona 

święte 

 stwierdza, że uczestnictwo w 

niedzielnej Mszy Świętej jest 

obowiązkiem chrześcijanina 

 wymienia podstawowe obo-

wiązki dziecka wobec rodziców 

(miłość  

i posłuszeństwo) 

 podaje treść piątego przykazania 

 rozumie, że Pana Jezusa można 

przyjąć tylko czystym sercem  

 podaje treść siódmego i dziesią-

tego przykazania  

 podaje treść ósmego przykaza-

nia 

 mówi z pamięci Jezusowe przy-

kazanie miłości 

 podaje, czego dotyczą przykazania 

każdej z tablic Dekalogu  

 określa, co to są: miejsca święte, 

święte imiona  

 wskazuje zmartwychwstanie Pana 

Jezusa jako źródło świętowania nie-

dzieli 

 podaje przykłady okazywania ro-

dzicom (opiekunom) miłości i po-

słuszeństwa 

 podaje przykłady troski o zdrowie i 

życie  

 wymienia przykazania mówiące  

o czystości  

 podaje przykłady poszanowania 

rzeczy własnych i cudzych  

 określa, podając przykłady, pojęcia: 

prawda, kłamstwo, fałszywe świa-

dectwo  

 opowiada własnymi słowami przy-

powieść o miłosiernym Samaryta-

ninie 

 charakteryzuje treści każdej z tablic 

Dekalogu 

 określa, w jaki sposób wyraża sza-

cunek wobec imion świętych 

 omawia różnice między niedzielą a 

pozostałymi dniami tygodnia 

  wyjaśnia treść czwartego przykaza-

nia  

 potrafi odnieść treść czwartego 

przykazania do relacji ze swoimi 

rodzicami 

 wyjaśnia, dlaczego każdy człowiek 

powinien dbać o zdrowie własne i 

bliźnich 

 wyjaśnia, na czym polega postawa 

czystego serca 

 wyjaśnia, na czym polega szacunek 

do własności cudzej, wspólnej i 

osobistej 

 uzasadnia, dlaczego zawsze trzeba 

mówić prawdę 

 podaje biblijne przykłady miłości 

bliźniego 

 wyjaśnia, co znaczy wierzyć 

i ufać Bogu 

 potrafi uzasadnić dlaczego 

miejscom poświęconym Bogu 

należy się szacunek 

 wyjaśnia, na czym polega 

chrześcijańskie świętowanie 

niedzieli 

 opowiada, w jaki sposób wy-

raża swą troskę o dom ro-

dzinny 

 opowiada, w jaki sposób 

troszczy się o zdrowie własne 

i innych 

 wyjaśnia, co to znaczy żyć w 

prawdzie 

 charakteryzuje skutki kłam-

stwa 

 wyjaśnia, na czym polega 

postawa miłości 

  opowiada o współczesnych 

sposobach stosowania przy-

kazania miłości 

 opowiada, 

w jaki 

sposób 

świętuje 

Dzień 

Pański i 

jak zachę-

ca innych 

do świę-

towania  

 daje świa-

dectwo, 

jak modli 

się do 

Matki Bo-

żej Niepo-

kalanej o 

pomoc w 

zachowa-

niu czy-

stości ser-

ca 

 

Katechezy 

okoliczno-

ściowe 

(tematy:  

46–49) 

 

 

 określa, czym jest różaniec  

 wymienia odmawiane na nim 

modlitwy 

 określa Adwent jako czas ocze-

kiwania na przyjście Pana Jezu-

sa  

 opisuje wygląd medalika, 

  podaje, gdzie i w jakich oko-

licznościach urodził się Jezus 

 określa, czym są tajemnice różańca 

  wymienia części i tajemnice różań-

ca 

 wymienia chrześcijańskie tradycje 

związane z Adwentem  

 określa, czym jest medalik dla 

chrześcijanina  

 wymienia tytuły najbardziej zna-

nych kolęd 

 potrafi modlić się na różańcu 

 wyjaśnia, dlaczego powinniśmy się 

modlić na różańcu 

 wyjaśnia wymowę adwentowych 

symboli 

 uzasadnia, dlaczego powinien nosić 

medalik, 

 potrafi zaśpiewać zaproponowane 

kolędy 

 potrafi składać życzenia 

 potrafi rozważać tajemnice 

różańcowe 

 uzasadnia, dlaczego należy 

czestniczyć w liturgii adwen-

towej 

 wyjaśnia, w jaki sposób mo-

że naśladować Matkę Bożą. 

 wyjaśnia, w jaki sposób oka-

zuje wdzięczność Bogu za 

wcielenie Syna Bożego 

 aktywnie 

włącza się 

w modli-

twę różań-

cową na 

lekcji 

 uzasadnia 

swój sza-

cunek dla 

medalika, 

który  
zawsze 

nosi 

 



 

Zasady oceniania  
1

6

 

SEMESTR II     

 

DZIAŁ 

OCENA 

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 
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IV.  

Panie Je-

zu, co mi 

przynosisz 

w darze? 

 

 wymienia części Pisma 

Świętego, 

 określa, czym jest Kościół 

 wymienia siedem sakra-

mentów  

 określa, czym jest sakra-

ment chrztu 

 określa, co to jest Ewangelia 

 wymienia przykazania kościelne 

 określa, co to jest sakrament  

 określa znaczenie sakramentów w 

życiu chrześcijanina  

 podaje, że chrzest wprowadza nas 

do wspólnoty Kościoła 

 podaje imiona ewangelistów  

 wyjaśnia, w jaki sposób Pan Jezus jest 

obecny w Kościele 

 wyjaśnia sens wybranego przykazania 

kościelnego 

 potrafi wyjaśnić, czym jest łaska 

uświęcająca i kiedy ją otrzymujemy 

 podaje, kto i w jakim celu ustanowił 

sakramenty święte  

 potrafi przyporządkować symbole 

graficzne do odpowiadających im sa-

kramentów 

 wyjaśnia, jakie skutki dla człowieka 

powoduje przyjęcie chrztu św. 

 potrafi posługiwać się księgą 

Pisma Świętego  

 opowiada, w jaki sposób za-

chowuje przykazania kościelne 

 uzasadnia potrzebę sakramen-

tów dla podtrzymywania życia 

w łasce Bożej 

 opowiada, co robi, by żyć w 

łasce uświęcającej 

 uzasadnia swoje pragnienie przy-

jęcia sakramentu pokuty i pojed-

nania oraz Eucharystii 

 opowiada, w jaki sposób wyra-

ża wdzięczność Bogu i rodzi-

com za chrzest 

 uzasadnia, 

dlaczego 

chce być 

żywym 

członkiem 

Kościoła 

V.  

Jak Cię 

przepra-

szać, miło-

sierny Je-

zu? 

 

 określa, czym jest grzech 

 podaje najważniejsze fakty 

z życia syna marnotrawne-

go 

 podaje, kto ma władzę od-

puszczania grzechów 

 określa, czym jest sumienie 

 określa, czym jest rachu-

nek sumienia 

 przeprasza bliskich za po-

pełnione zło 

 podaje, że żal i mocne po-

stanowienie poprawy są 

koniecznym warunkiem 

dobrej spowiedzi 

 podaje, ze wyznanie grze-

chów jest warunkiem uzy-

skania rozgrzeszenia 

 określa, czym jest za-

dośćuczynienie 

 wymienia rodzaje grzechów 

 określa, czym jest nawrócenie 

 podaje, na czym polega nieszczę-

ście grzechu (zerwanie przyjaźni 

z Bogiem) 

 przytacza słowa ustanowienia 

sakramentu pokuty i pojednania 

 nazywa postawy sprzeciwiające 

się przykazaniom Bożym 

 podaje, że żal za grzechy przybli-

ża do Boga i jest konieczny, by 

dostąpić ich odpuszczenia 

 wyraża szczerą wolę poprawy 

 wypowiada z pamięci formułę 

spowiedzi sakramentalnej  

 wymienia pięć warunków sakra-

mentu pokuty  

 przejawia wolę wynagrodzenia 

Panu Bogu i ludziom za popeł-

nione zło i podejmuje w tym kie-

runku działania 

 potrafi wykazać różnice pomiędzy 

grzechem pierworodnym a osobistym 

oraz ciężkim i lekkim 

 wyjaśnia, kto może odpuszczać grze-

chy 

 wyjaśnia, co dokonuje się w sakra-

mencie pokuty i pojednania  

 potrafi rozróżnić dobro od zła 

 wyjaśnia, w jakim celu robimy rachu-

nek sumienia  

 potrafi zrobić rachunek sumienia 

 określa, na czym polega żal doskona-

ły i żal niedoskonały  

 potrafi przytoczyć słowa Pana Jezusa 

wzywające do poprawy życia 

 wyjaśnia, że tylko szczere wyznanie 

grzechów przywraca czystość duszy 

 potrafi dobrze przygotować się do 

spowiedzi 

uzasadnia konieczność naprawienia 

krzywd 

 

 uzasadnia, dlaczego należy 

często przepraszać Boga za 

swoje grzechy 

 potrafi opisać miejsce spowie-

dzi oraz czynności kapłana i 

penitenta 

 uzasadnia, dlaczego pragnie 

rozwijać swoje sumienie 

 uzasadnia potrzebę częstego 

rachunku sumienia 

 potrafi wzbudzić w sobie żal 

doskonały 

 uzasadnia potrzebę żalu za 

grzechy i przeproszenia za po-

pełnione zło 

 uzasadnia pragnienie szczerego 

wyznania grzechów 

 uzasadnia, dlaczego z radością 

oczekuje dnia pierwszej spo-
wiedzi św. 

wyjaśnia, w 

jaki sposób 

dokonuje się 

nawrócenie 
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VI.  

Jak Ci 

dziękować, 

drogi Je-

zu? 

 

 określa, czym jest Eu-

charystia 

 wypowiada z pamięci 

modlitwę celnika 

 określa liturgię słowa 

jako dialog, rozmowę 

Boga ze zgromadzo-

nymi na Mszy Świętej 

ludźmi 

 wymienia dary składa-

ne podczas Mszy 

Świętej 

 określa Mszę Świętą 

jako ucztę Chrystusa i 

Kościoła 

 wyjaśnia słowa: „Idź-

cie w pokoju Chrystu-

sa” 

 przytacza słowa ustano-

wienia Eucharystii 

 wymienia części Mszy św.  

 wymienia obrzędy wstępne 

Mszy Świętej 

 wymienia poszczególne 

części liturgii słowa 

 potrafi odpowiadać na we-

zwania kapłana w liturgii 

słowa 

 wypowiada z pamięci mo-

dlitwę „Niech Pan przyjmie 

Ofiarę z rąk twoich” 

 określa Mszę Świętą jako 

ofiarę Jezusa i Kościoła 

 wskazuje w liturgii Mszy 

Świętej elementy uczty 

 wymienia obrzędy zakoń-

czenia Mszy Świętej  

 omawia okoliczności ustanowienia Euchary-

stii 

 potrafi wykazać różnicę między czynnym a 

biernym uczestnictwem we Mszy św. 

 potrafi wykazać różnice w zachowaniu fary-

zeusza i celnika 

  charakteryzuje obrzędy wstępne 

 potrafi modlić się spontanicznie 

 wyjaśnia, czym jest ofiara duchowa i mate-

rialna 

 podaje, w jaki sposób włącza się w ofiarę 

Chrystusa i Kościoła 

 uzasadnia, że Msza Święta jest ucztą  

 potrafi dostrzec owoce Komunii św. w życiu 

człowieka 

 określa sposoby aktywnego włączenia się w 

posłannictwo Kościoła  

uzasadnia, dlaczego dąży do pełnego zjed-

noczenia z Chrystusem w Komunii św. 

 wyjaśnia, w jakim celu Pan Jezus 

ustanowił Eucharystię 

 uzasadnia wdzięczność Panu Bogu 

za dar Eucharystii 

 uzasadnia potrzebę aktywnego 

uczestniczenia we Mszy św. 

 uzasadnia potrzebę przeproszenia 

Boga i ludzi na początku Mszy 

Świętej 

 uzasadnia, dlaczego należy słuchać 

w skupieniu słowa Bożego  

 potrafi wskazać na związek ofiary 

Chrystusa w wieczerniku, na krzyżu 

i na ołtarzu 

 relacjonuje, w jaki sposób słowem i 

czynem daje świadectwo o Chry-

stusie 

 wyjaśnia, 

w jaki 

sposób 

urzeczy-

wistnia 

słowo Bo-

że w swo-

im życiu 

 opowiada, 

w jaki 

sposób 

współofia-

rowuje się 

z Chrystu-

sem pod-

czas Mszy 

Świętej 

 

Katechezy 

okoliczno-

ściowe 

(tematy:  

50–57) 

 

 podaje, do czego służy 

modlitewnik 

 wymienia, czego doty-

czą przyrzeczenia 

chrzcielne 

 wymienia symbole 

zmartwychwstałego 

Chrystusa 

 wymienia obowiązki 

wynikające z Pierwszej 

Komunii Świętej 

 omawia, w jaki sposób 

Pan Jezus jest zawsze z 

nami 

 wymienia, co się znajduje 

w modlitewniku 

 omawia znaczenie Wiel-

kiego Postu jako czasu 

powrotu do Ojca  

 potrafi odpowiadać na we-

zwania odnowienia przy-

rzeczeń 

 świadomie odnawia przy-

rzeczenia chrzcielne 

 wymienia kilka wezwań z 

litanii loretańskiej 

 opowiada o obecności Pana 

Jezusa wśród ludzi w Naj-

świętszym Sakramencie  

 omawia obietnicę Jezusa 

związaną z praktyką pierw-

szych piątków miesiąca 

 potrafi posługiwać się modlitewnikiem 

 wyjaśnia, że modlitewnik jest potrzebny 

jako pomoc w wytrwałej modlitwie i postę-

pie na drodze zbawienia 

 wyjaśnia, na czym polega nawrócenie 

 omawia znaczenie odnowienia przyrzeczeń 

chrzcielnych 

 potrafi opisać, na czym polega zmartwych-

wstanie Jezusa  

 opowiada, w jaki sposób wyraża radość z 

faktu zmartwychwstania Jezusa  

 potrafi ułożyć modlitwę do Matki Bożej 

 potrafi okazywać wdzięczność Bogu i lu-

dziom 

 potrafi zachować się godnie podczas procesji 

eucharystycznej 

 podaje, w jaki sposób wyraża cześć i szacu-

nek do Najświętszego Sakramentu 

 potrafi zaplanować wakacje z Panem Jezu-

 opowiada, kiedy i jak modli się tek-

stami z modlitewnika 

 potrafi ułożyć modlitwę dziękczyn-

ną za łaskę wiary 

 potrafi wyjaśnić znaczenie symboli 

związanych ze zmartwychwstaniem 

 wyjaśnia, dlaczego Maryja jest wzo-

rem człowieka modlitwy i pośred-

niczką między wierzącymi a Jezu-

sem  

 relacjonuje swe uczestnictwo w 

nabożeństwach majowych 

 uzasadnia potrzebę dzielenia się 

radością i dobrami materialnymi z 

innymi ze względu na Pana Boga  

 uzasadnia potrzebę dawania świa-

dectwa wiary przez uczestnictwo w 

niedzielnej Mszy Świętej i codzien-

ną modlitwę 

 uzasadnia 

potrzebę 

swojego 

aktywnego 

uczestnic-

two w na-

bożeń-

stwach 

drogi 

krzyżowej, 

gorzkich 

żali, ma-

jowych, 

   w procesji 

Bożego Cia-

ła 
 



 

Zasady oceniania  
1

9

 

sem 

 wyjaśnia sens praktykowania pierwszych 

piątków miesiąca 

 

 


