
Wymagania programowe i kryteria oceniania osiągnięć
uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Na ocenę celującą uczeń:

– Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą.

– Posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej pracy, wynikają z 
indywidualnych zainteresowań, potrafi je zaprezentować.

– Jest bardzo aktywny na lekcji.

– Wykonuje zadane prace i ćwiczenia, przynosi niezbędne pomoce.

– Prowadzi na bieżąco ćwiczenia (zeszyt).

– Osiąga sukcesy w konkursach religijnych szkolnych i pozaszkolnych.

Na ocenę bardzo dobrą uczeń:

– Posiada pełny zakres wiadomości i umiejętności wynikających z programu 
nauczania.

– Sprawnie posługuje się nabytymi umiejętnościami, jest zawsze przygotowany i 
bardzo

aktywny na lekcji.

– Posiada i starannie prowadzi ćwiczenia (zeszyt).

– Przynosi niezbędne pomoce.

– Bierze aktywny udział w organizowanych konkursach religijnych na terenie 
szkoły i

parafii.

Na ocenę dobrą uczeń:

– Opanował większość wiadomości i umiejętności wynikających z programu 
nauczania i

potrafi je poprawnie zaprezentować.

– Prowadzi na bieżąco ćwiczenia (zeszyt), jest zawsze przygotowany do 
katechezy.

– Wykonuje systematycznie zadane prace i ćwiczenia.

– Uczeń posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne 
wykorzystanie, jest

aktywny na lekcji.

Na ocenę dostateczną uczeń:

– Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne na danym etapie nauki, pozwalające 
na



rozumienie podstawowych zagadnień.

– Potrafi wyrywkowo stosować wiedzę, proste zagadnienia przedstawia przy 
pomocy

nauczyciela, ale ma braki w wiadomościach.

– Uzupełnia na bieżąco ćwiczenia (zeszyt).

– Wykonuje zadane prace i przynosi niezbędne pomoce np. podręcznik.

– Nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem.

Na ocenę dopuszczającą uczeń:

– Posiada minimalną wiedzę i umiejętności przewidziane w programie nauczania.

– Posiada braki w wiedzy i umiejętnościach religijnych, które nie uniemożliwiają 
mu

czynienia postępów w ciągu dalszej nauki.

– Ma ćwiczenia (zeszyt), które rzadko są uzupełniane.

– Sporadycznie włącza się w pracę grupy, proste polecenia wymagające 
zastosowania

podstawowych umiejętności wykonuje przy pomocy nauczyciela.

Na ocenę niedostateczną uczeń:

– Nie zostały spełnione kryteria wymagań na ocenę dopuszczającą, niezbędne do

opanowania podstawowych umiejętności.

– Nie prowadzi zeszytu, ćwiczeń, nie wykonuje zadawanych prac.

– Odmawia wszelkiej współpracy.

II. SZCZEGÓŁOWE:

Na ocenę celującą uczeń:

– Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym.

– Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania przedmiotem.

– Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach religijnych.

– Biegle posługuje się zdobytą wiedzą, posiada wiedzę wykraczającą poza 
program

nauczania klasy pierwszej.

– Jest wzorem i przykładem dla innych uczniów.

– Posiada uzupełnione ćwiczenia (zeszyt).

Na ocenę bardzo dobrą uczeń:

– Zna modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Przykazanie miłości, Aniele Boży, 
Wieczny



odpoczynek, Akt nadziei, Akt żalu.

– Rozumie religijne znaczenie znaku krzyża i poprawnie czyni znak krzyża.

– Wie, kim była i dlaczego warto naśladować Świętą Kingę – patronkę roku.

– Rozpoznaje Pismo Święte.

– Wie, że Pismo Święte jest najważniejszą Księgą.

– Rozumie, że kościół jest miejscem spotkania z Bogiem.

– Rozumie, że Pan Jezus jest obecny w kościele i sakramentach.

– Wie, kim jest Maryja.

– Opowiada o narodzeniu Pana Jezusa i Jego życiu.

– Zna pojęcia: sumienie, Bóg, dobro, zło.

– Wie, czym jest chrzest święty w życiu człowieka.

– Wyjaśnia modlitwę Ojcze nasz.

– Wymienia najważniejsze święta: Boże Narodzenie, Zmartwychwstanie.

– Rozpoznaje znaki i symbole religijne: krzyż, różaniec, Pismo Święte.

– Zna i stosuje pozdrowienia chrześcijańskie.

– Poprawnie zachowuje się w kościele i w miejscach kultu.

– Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców.

– Posiada uzupełnione ćwiczenia (zeszyt).

Na ocenę dobrą uczeń:

– Zna większość modlitw przewidzianych w programie nauczania.

– Rozumie religijne znaczenie znaku krzyża i poprawnie czyni znak krzyża.

– Wie, kim była i dlaczego warto naśladować Świętą Kingę – patronkę roku.

– Rozpoznaje Pismo Święte.

– Wie, że Pismo Święte jest najważniejszą Księgą.

– Wie, kim jest Maryja.

– Opowiada o narodzeniu Pana Jezusa i Jego życiu.

– Zna pojęcia: sumienie, Bóg, dobro, zło.

– Wie, czym jest chrzest w życiu człowieka.

– Wymienia najważniejsze święta: Boże Narodzenie, Zmartwychwstanie.

– Rozpoznaje znaki i symbole religijne: krzyż, różaniec, Pismo Święte.

– Zna i stosuje pozdrowienia chrześcijańskie.

– Poprawnie zachowuje się w kościele i w miejscach kultu.



– Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców.

– Posiada uzupełnione ćwiczenia (zeszyt).

Na ocenę dostateczną uczeń:

– Zna niektóre modlitwy przewidziane w programie nauczania.

– Poprawnie czyni znak krzyża.

– Wie, że Święta Kinga jest patronką roku.

– Rozpoznaje Pismo Święte.

– Wie, kim jest Maryja.

– Zna pojęcia: dobro, zło.

– Rozumie czym jest chrzest święty w życiu człowieka.

– Wymienia najważniejsze święta: Boże Narodzenie, Zmartwychwstanie.

– Rozpoznaje znaki i symbole religijne: krzyż, różaniec, Pismo Święte.

– Zna i stosuje pozdrowienia chrześcijańskie.

– Poprawnie zachowuje się w kościele i miejscach kultu.

– Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców.

– Na bieżąco uzupełnia ćwiczenia (zeszyt).

Na ocenę dopuszczającą uczeń:

– Zna wybrane modlitwy przewidziane w programie nauczania, powie je z pomocą

nauczyciela.

– Poprawnie czyni znak krzyża.

– Wie, że Święta Kinga jest patronką roku.

– Wie, kim jest Maryja.

– Zna pojęcia: dobro, zło.

– Wymienia najważniejsze święta: Boże Narodzenie, Zmartwychwstanie.

– Rozpoznaje znaki i symbole religijne: krzyż, różaniec, Pismo Święte.

– Zna pozdrowienia chrześcijańskie.

– Posiada ćwiczenia (zeszyt), w których są liczne braki.

Na ocenę niedostateczną uczeń:

– Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.



Wymagania programowe i kryteria oceniania
osiągnięć uczniów klasy drugiej szkoły

podstawowej

I. Podstawowe:

Na ocenę celującą uczeń:

– Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą.

– Posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej pracy, wynikają z

indywidualnych zainteresowań, potrafi je zaprezentować.

– Jest bardzo aktywny na lekcji.

– Wykonuje zadane prace i ćwiczenia, przynosi niezbędne pomoce.

– Prowadzi na bieżąco ćwiczenia (zeszyt).

– Osiąga sukcesy w konkursach religijnych szkolnych i pozaszkolnych.

Na ocenę bardzo dobrą uczeń:

– Posiada pełny zakres wiadomości i umiejętności wynikających z programu 
nauczania.

– Sprawnie posługuje się nabytymi umiejętnościami, jest zawsze przygotowany i 
bardzo

aktywny na lekcji.

– Posiada i starannie prowadzi ćwiczenia (zeszyt).

– Przynosi niezbędne pomoce.

– Bierze aktywny udział w organizowanych konkursach religijnych na terenie 
szkoły,

parafii, miejscowości.

Na ocenę dobrą uczeń:

– Opanował większość wiadomości i umiejętności wynikających z programu 
nauczania i

potrafi je poprawnie zaprezentować.

– Prowadzi na bieżąco ćwiczenia (zeszyt), jest zawsze przygotowany do 
katechezy.

– Wykonuje systematycznie zadane prace i ćwiczenia.



– Uczeń posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne 
wykorzystanie, jest

aktywny na lekcji.

Na ocenę dostateczną uczeń:

– Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne na danym etapie nauki, pozwalające 
na

rozumienie podstawowych zagadnień.

– Potrafi wyrywkowo stosować wiedzę, proste zagadnienia przedstawia przy 
pomocy

nauczyciela, ale ma braki w wiadomościach.

– Uzupełnia na bieżąco ćwiczenia (zeszyt).

– Wykonuje zadane prace i przynosi niezbędne pomoce, np. podręcznik.

– Nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem.

Na ocenę dopuszczającą uczeń:

– Posiada minimalną wiedzę i umiejętności przewidziane w programie nauczania.

– Posiada braki w wiedzy i umiejętnościach religijnych, które nie uniemożliwiają 
mu

czynieniapostępów w ciągu dalszej nauki.

– Ma ćwiczenia (zeszyt), które rzadko są uzupełniane.

– Sporadycznie włącza się w pracę grupy, proste polecenia wymagające 
zastosowania

podstawowych umiejętności wykonuje przy pomocy nauczyciela.

Na ocenę niedostateczną uczeń:

– Nie zostały spełnione kryteria wymagań na ocenę dopuszczającą, niezbędne do

opanowania podstawowych umiejętności.

– Nie prowadzi zeszytu, ćwiczeń, nie wykonuje zadawanych prac.

– Odmawia wszelkiej współpracy.

II. Szczegółowe:

Na ocenę celującą uczeń:

– Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym.

– Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania przedmiotem.

– Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach religijnych.

– Biegle posługuje się zdobytą wiedzą, posiada wiedzę wykraczającą poza 
program



nauczania klasy drugiej.

– Jest wzorem i przykładem dla innych uczniów.

– Posiada uzupełnione ćwiczenia (zeszyt).

Na ocenę bardzo dobrą uczeń:

– Zna modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Przykazanie miłości, Aniele Boży, 
Wieczny

odpoczynek, Akt nadziei, Akt żalu, Akt wiary, Akt miłości.

– Formułuje modlitwę, w której dziękuje Bogu za Jego miłość do ludzi.

– Podaje treść formuły spowiedzi.

– Wymienia sakramenty święte.

– Wie, kim była i w czym warto naśladować Anielę Salawę – patronkę roku.

– Zna wybrane postaci biblijne, które słuchały Boga i odpowiedziały na Jego 
wezwanie.

– Wie, że Biblia jest księgą świętą – umie wyrazić wobec niej szacunek.

– Zna wydarzenia z życia Jezusa.

– Wie, że Jezus uczy nas rozmawiać z Ojcem, wymienia i wyjaśnia prośby zawarte 
w

modlitwie Ojcze nasz.

– Wie, że przez słowa, uczynki, modlitwę i wyznanie wiary odpowiada na słowo 
Boże.

– Wyjaśnia sens chrześcijańskiego przeżywania okresu adwentu i Bożego 
Narodzenia.

– Rozumie i posługuje się zwrotami wyrażającymi wdzięczność wobec Boga i 
ludzi.

– Zna wybrane perykopy biblijne, ukazujące dzieciństwo i publiczną działalność 
Jezusa.

– Wie, że Eucharystia jest dziękczynieniem.

– Wyjaśnia podstawowe gesty, znaki i symbole liturgiczne związane z okresem 
Wielkiego

Postu.

– Wyjaśnia, na czym polega grzech pierwszych ludzi.

– Wyjaśnia znaczenie przebaczenia w życiu ludzi i przebaczenia udzielanego 
ludziom

przez Jezusa.

– Wie, co to jest sakrament pokuty i pojednania, zna historię nawrócenia 
Zacheusza.



– Wyjaśnia, czym jest sumienie i grzech.

– Wymienia i omawia krótko grzechy główne.

– Wyjaśnia, dlaczego Eucharystia jest darem Boga.

– Ukazuje rolę wiary w obecność i działanie Jezusa w Eucharystii.

– Wie, że Eucharystia jest uobecnieniem męki, śmierci i zmartwychwstania 
Jezusa.

– Wyjaśnia związek między zmartwychwstaniem Jezusa a niedzielną Eucharystią.

– Wyjaśnia podstawowe gesty, znaki i symbole liturgiczne związane z Eucharystią.

– Wie, że Jezus jako Syn Boży przyszedł do ludzi, aby dzielić się z nimi 
posiadanym

życiem.

– Wyjaśnia, dlaczego trzeba trwać w przyjaźni z Jezusem i dzielić się z innymi.

– Wyjaśnia religijne znaczenie uroczystości Wszystkich Świętych, Bożego Ciała.

– Wskazuje, co należy czynić, aby być prawdziwym przyjacielem Jezusa.

– Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców.

– Posiada uzupełnione ćwiczenia (zeszyt).

Na ocenę dobrą uczeń:

– Zna większość modlitw przewidzianych w programie nauczania.

– Formułuje modlitwę, w której dziękuje Bogu za Jego miłość do ludzi.

– Podaje treść formuły spowiedzi.

– Potrafi wymienić sakramenty święte.

– Wie, kim była i dlaczego warto naśladować Anielę Salawę – patronkę roku.

– Zna wybrane postaci biblijne, które słuchały Boga i odpowiedziały na Jego 
wezwanie.

– Wie, że Biblia jest księgą świętą – umie wyrazić wobec niej szacunek.

– Wie, że Jezus uczy nas rozmawiać z Ojcem, wymienia prośby zawarte w 
modlitwie Ojcze

nasz.

– Wie, że przez słowa, uczynki, modlitwę i wyznanie wiary odpowiada na słowo 
Boże.

– Wyjaśnia sens chrześcijańskiego przeżywania okresu adwentu i Bożego 
Narodzenia.

– Rozumie i posługuje się zwrotami wyrażającymi wdzięczność wobec Boga i 
ludzi.



– Zna wybrane perykopy biblijne, ukazujące dzieciństwo i publiczną działalność 
Jezusa.

– Wie, że Eucharystia jest dziękczynieniem.

– Wyjaśnia podstawowe gesty, znaki i symbole liturgiczne związane z okresem 
Wielkiego

Postu.

– Wyjaśnia znaczenie przebaczenia w życiu ludzi i przebaczenia udzielanego 
ludziom

przez Jezusa.

– Wie, co to jest sakrament pokuty i pojednania, zna historię nawrócenia 
Zacheusza.

– Wyjaśnia, czym jest sumienie i grzech.

– Wymienia grzechy główne.

– Wie, że Eucharystia jest darem Boga.

– Ukazuje rolę wiary w obecność i działanie Jezusa w Eucharystii.

– Wie, że Eucharystia jest uobecnieniem męki, śmierci i zmartwychwstania 
Jezusa.

– Wyjaśnia związek między zmartwychwstaniem Jezusa a niedzielną Eucharystią.

– Wyjaśnia podstawowe gesty, znaki i symbole liturgiczne związane z Eucharystią.

– Wyjaśnia, dlaczego trzeba trwać w przyjaźni z Jezusem i dzielić się z innymi.

– Wyjaśnia religijne znaczenie uroczystości Wszystkich Świętych, Bożego Ciała.

– Wskazuje, co należy czynić, aby być prawdziwym przyjacielem Jezusa.

– Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców.

– Posiada uzupełnione ćwiczenia (zeszyt).

Na ocenę dostateczną uczeń:

– Zna niektóre modlitwy przewidziane w programie nauczania.

– Potrafi sformułować modlitwę, w której dziękuje Bogu za Jego miłość do ludzi.

– Potrafi wymienić sakramenty święte.

– Wie, kim była i dlaczego warto naśladować Anielę Salawę – patronkę roku.

– Opowiada ogólnie o wybranych postaciach biblijnych, które słuchały Boga i

odpowiedziały na Jego wezwanie.

– Wie, że Biblia jest księgą świętą – umie wyrazić wobec niej szacunek.

– Wie, że Jezus uczy nas rozmawiać z Ojcem, zna niektóre prośby zawarte w 
modlitwie



Ojcze nasz.

– Potrafi wyjaśnić sens chrześcijańskiego przeżywania okresu adwentu i Bożego

Narodzenia.

– Zna wybrane perykopy biblijne, ukazujące dzieciństwo i publiczną działalność 
Jezusa.

– Wie, że Eucharystia jest dziękczynieniem.

– Wyjaśnia podstawowe gesty, znaki i symbole liturgiczne związane z okresem 
Wielkiego

Postu.

– Wyjaśnia znaczenie przebaczenia w życiu ludzi i przebaczenia udzielanego 
ludziom

przez Jezusa.

– Wie, co to jest sakrament pokuty i pojednania.

– Wyjaśnia, czym jest sumienie i grzech.

– Wie, że są grzechy główne.

– Wie, że Eucharystia jest uobecnieniem męki, śmierci i zmartwychwstania 
Jezusa.

– Wyjaśnia związek między zmartwychwstaniem Jezusa a niedzielną Eucharystią.

– Wyjaśnia, dlaczego trzeba trwać w przyjaźni z Jezusem i dzielić się z innymi.

– Wyjaśnia religijne znaczenie uroczystości Wszystkich Świętych, Bożego Ciała.

– Wskazuje, co należy czynić, aby być prawdziwym przyjacielem Jezusa.

– Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców.

Na ocenę dopuszczającą uczeń:

– Zna wybrane modlitwy przewidziane w programie nauczania, powie je z pomocą

nauczyciela.

– Wie, że na modlitwie dziękujemy Bogu za Jego miłość do ludzi.

– Z pomocą nauczyciela potrafi wymienić sakramenty święte.

– Wie, kim była Aniela Salawa – patronka roku.

– Opowiada ogólnie o wybranych postaciach biblijnych, które słuchały Boga i

odpowiedziały na Jego wezwanie.

– Wie, że Biblia jest księgą świętą.

– Wie, że Jezus w modlitwie Ojcze nasz uczy nas rozmawiać z Ojcem.

– Potrafi wyjaśnić sens chrześcijańskiego przeżywania okresu adwentu i Bożego

Narodzenia.



– Zna niektóre perykopy biblijne, ukazujące dzieciństwo i publiczną działalność 
Jezusa.

– Wie, że Eucharystia jest dziękczynieniem.

– Wyjaśnia podstawowe gesty, znaki i symbole liturgiczne związane z okresem 
Wielkiego

Postu.

– Wie, co to jest sakrament pokuty i pojednania.

– Wyjaśnia, czym jest sumienie i grzech.

– Wie, że są grzechy główne.

– Wie, że Eucharystia jest uobecnieniem męki, śmierci i zmartwychwstania 
Jezusa.

– Wyjaśnia związek między zmartwychwstaniem Jezusa a niedzielną Eucharystią.

– Wyjaśnia, dlaczego trzeba trwać w przyjaźni z Jezusem i dzielić się z innymi.

– Wskazuje, co należy czynić, aby być prawdziwym przyjacielem Jezusa.

– Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców.

– Posiada ćwiczenia (zeszyt), w których są liczne braki.

Na ocenę niedostateczną uczeń:

– Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.

Wymagania programowe i kryteria oceniania
osiągnięć uczniów klasy trzeciej szkoły

podstawowej

I. PODSTAWOWE:

Na ocenę celującą uczeń:

– Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą.

– Posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej pracy, wynikają z



indywidualnych zainteresowań, potrafi je zaprezentować.

– Jest bardzo aktywny na lekcji.

– Wykonuje zadane prace i ćwiczenia, przynosi niezbędne pomoce.

– Prowadzi na bieżąco ćwiczenia (zeszyt).

– Osiąga sukcesy w konkursach religijnych szkolnych i pozaszkolnych.

Na ocenę bardzo dobrą uczeń:

– Posiada pełny zakres wiadomości i umiejętności wynikających z programu 
nauczania.

– Sprawnie posługuje się nabytymi umiejętnościami, jest zawsze przygotowany i 
bardzo

aktywny na lekcji.

– Posiada i starannie prowadzi ćwiczenia (zeszyt).

– Przynosi niezbędne pomoce.

– Bierze aktywny udział w organizowanych konkursach religijnych na terenie 
szkoły i

parafii.

Na ocenę dobrą uczeń:

– Opanował większość wiadomości i umiejętności wynikających z programu 
nauczania i

potrafi je poprawnie zaprezentować.

– Prowadzi na bieżąco ćwiczenia (zeszyt), jest zawsze przygotowany do 
katechezy.

– Wykonuje systematycznie zadane prace i ćwiczenia.

– Uczeń posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne 
wykorzystanie, jest

aktywny na lekcji.

Na ocenę dostateczną uczeń:

– Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne na danym etapie nauki, pozwalające 
na

rozumienie podstawowych zagadnień.

– Potrafi wyrywkowo stosować wiedzę, proste zagadnienia przedstawia przy 
pomocy

nauczyciela, ale ma braki w wiadomościach.

– Uzupełnia na bieżąco ćwiczenia (zeszyt).

– Wykonuje zadane prace i przynosi niezbędne pomoce np. podręcznik.



– Nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem.

Na ocenę dopuszczającą uczeń:

– Posiada minimalną wiedzę i umiejętności przewidziane w programie nauczania.

– Posiada braki w wiedzy i umiejętnościach religijnych, które nie uniemożliwiają 
mu

czynienia postępów w ciągu dalszej nauki.

– Ma ćwiczenia (zeszyt), które rzadko są uzupełniane.

– Sporadycznie włącza się w pracę grupy, proste polecenia wymagające 
zastosowania

podstawowych umiejętności wykonuje przy pomocy nauczyciela.

Na ocenę niedostateczną uczeń:

– Nie zostały spełnione kryteria wymagań na ocenę dopuszczającą, niezbędne do

opanowania podstawowych umiejętności.

– Nie prowadzi zeszytu, ćwiczeń, nie wykonuje zadawanych prac.

– Odmawia wszelkiej współpracy.

II. SZCZEGÓŁOWE:

Na ocenę celującą uczeń:

– Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym.

– Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania przedmiotem.

– Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach religijnych.

– Biegle posługuje się zdobytą wiedzą, posiada wiedzę wykraczającą poza 
program

nauczania klasy pierwszej.

– Jest wzorem i przykładem dla innych uczniów.

– Posiada uzupełnione ćwiczenia (zeszyt).

Na ocenę bardzo dobrą uczeń:

– Zna modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Aniele Boży, Wieczny odpoczynek, 
Akt

nadziei, Akt żalu, Akt wiary, Akt miłości, Dziesięć Przykazań, Przykazanie miłości,

Warunki dobrej spowiedzi, Przykazania kościelne.

– Wie, że patronem klasy trzeciej jest św. Brat Albert i wie, jak naśladować jego 
miłość do

Jesusa i bliźnich.



– Wymienia i wyjaśnia przykazania Dekalogu i wie, że są one życiowymi 
drogowskazami.

– Zna i wyjaśnia przykazania kościelne.

– Wie, jak właściwie zachować się na Mszy Świętej.

– Wymienia elementy obrzędów wstępnych Mszy Świętej

– Zna i rozumie znaczenie gestów, obrzędów, postaw, pozdrowień i wezwań, 
modlitw

występujących w czasie Mszy Świętej.

– Wymienia i wyjaśnia warunki przystępowania do sakramentu pokuty i 
pojednania.

– Wie, czym jest grzech człowiek i łaska uświęcająca.

– Zna strukturę liturgii słowa i wie, jak należy owocnie słuchać słowa Bożego.

– Wymienia podstawowe dary przynoszone do ołtarza i wie o potrzebie 
ofiarowania siebie

samego Bogu podczas procesji z darami

– Opowiada o wydarzeniach Ostatniej Wieczerzy i wyjaśnia słowo 
„przeistoczenie”.

– Wie, że Pan Jezus przemienia chleb w swoje Ciało, a wino w swoją Krew, jest 
obecny

pod postacią Chleba i Wina.

– Wie, że pełne uczestnictwo w Eucharystii łączy się z przystąpieniem do Komunii 
Świętej

– Wyjaśnia, co to znaczy, że Jezus karmi nas swoim Ciałem

– Wie, jak modlić się przed przyjęciem Komunii Świętej, dziękować i uwielbiać 
Jezusa

Eucharystycznego.

– Wyjaśnia, czym jest błogosławieństwo.

– Wie, jak realizować posłanie Jezusa, dzielić się wiarą i dawać o Nim świadectwo.

– Zna i wymienia tajemnice różańca świętego.

– Wymienia nabożeństwa w roku liturgicznym: różańcowe, majowe, czerwcowe, 
droga

krzyżowa, gorzkie żale.

– Wymienia najważniejsze święta w roku liturgicznym.

– Zna i stosuje pozdrowienia chrześcijańskie.

– Poprawnie zachowuje się w kościele i w miejscach kultu.

– Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców.



– Posiada uzupełnione ćwiczenia (zeszyt).

Na ocenę dobrą uczeń:

– Zna większość modlitw przewidzianych w programie nauczania.

– Rozumie religijne znaczenie znaku krzyża i poprawnie czyni znak krzyża.

– Wie, kim był i dlaczego warto naśladować Świętego Brata Alberta – patrona 
roku.

– Wymienia i wyjaśnia przykazania Dekalogu.

– Zna i wyjaśnia przykazania kościelne.

– Wymienia niektóre elementy obrzędów wstępnych Mszy Świętej.

– Zna i rozumie większość gestów, obrzędów, postaw, pozdrowień i wezwań, 
modlitw

występujących w czasie Mszy Świętej.

– Wymienia warunki przystępowania do sakramentu pokuty i pojednania.

– Wie, czym jest grzech człowieka i łaska uświęcająca.

– Zna strukturę liturgii słowa i wie, jak należy owocnie słuchać słowa Bożego.

– Wymienia podstawowe dary przynoszone do ołtarza.

– Opowiada o wydarzeniach Ostatniej Wieczerzy.

– Wie, że Pan Jezus przemienia chleb w swoje Ciało, a wino w swoją Krew, jest 
obecny

pod postacią Chleba i Wina.

– Wie, że pełne uczestnictwo w Eucharystii łączy się z przystąpieniem do Komunii 
Świętej.

– Wie, jak modlić się przed przyjęciem Komunii.

– Wie, czym jest błogosławieństwo.

– Zna tajemnice różańca świętego.

– Wymienia niektóre nabożeństwa i najważniejsze święta w roku liturgicznym.

– Zna i stosuje pozdrowienia chrześcijańskie.

– Poprawnie zachowuje się w kościele i w miejscach kultu.

– Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców.

– Posiada uzupełnione ćwiczenia (zeszyt).

Na ocenę dostateczną uczeń:

– Zna wybrane modlitwy przewidziane w programie nauczania, powie je z pomocą

nauczyciela.

– Poprawnie czyni znak krzyża.



– Wie, że Święty Brat Albert jest patronem roku.

– Wymienia przykazania Dekalogu.

– Zna przykazania kościelne.

– Wymienia niektóre elementy obrzędów wstępnych Mszy Świętej.

– Zna i rozumie większość gestów, obrzędów, postaw, pozdrowień i wezwań, 
modlitw

występujących w czasie Mszy Świętej.

– Wymienia warunki przystępowania do sakramentu pokuty i pojednania.

– Wie, czym jest grzech człowieka i łaska uświęcająca.

– Opowiada o wydarzeniach Ostatniej Wieczerzy.

– Wie, że pełne uczestnictwo w Eucharystii łączy się z przystąpieniem do Komunii 
Świętej.

– Wie, czym jest błogosławieństwo.

– Zna niektóre tajemnice różańca świętego.

– Wymienia niektóre nabożeństwa i najważniejsze święta w roku liturgicznym.

– Zna pozdrowienia chrześcijańskie.

– Posiada ćwiczenia (zeszyt), w których są liczne braki.

Na ocenę dopuszczającą uczeń:

– Zna wybrane modlitwy przewidziane w programie nauczania, powie je z pomocą

nauczyciela.

– Poprawnie czyni znak krzyża.

– Wie, że Święty Brat Albert jest patronem roku.

– Wymienia z pomocą nauczyciela przykazania Dekalogu.

– Wymienia z pomocą nauczyciela przykazania kościelne

– Zna kilka gestów, obrzędów, postaw, pozdrowień i wezwań, modlitw 
występujących w

czasie Mszy Świętej.

– Rozumie warunki przystępowania do sakramentu pokuty i pojednania.

– Wie, czym jest grzech człowieka i łaska uświęcająca.

– Opowiada o wydarzeniach Ostatniej Wieczerzy.

– Wie, że pełne uczestnictwo w Eucharystii łączy się z przystąpieniem do Komunii 
Świętej.

– Wie, czym jest błogosławieństwo.

– Zna niektóre tajemnice różańca świętego.



– Zna pozdrowienia chrześcijańskie.

– Posiada ćwiczenia (zeszyt), w których są liczne braki.

Na ocenę niedostateczną uczeń:

– Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.

Wymagania programowe i kryteria ocenianiaosiągnięć
uczniów klasy czwartej szkoły podstawowej

I. Podstawowe:

Na ocenę celującą uczeń:

– Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą.

– Posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej pracy, wynikają z

indywidualnych zainteresowań, potrafi je zaprezentować.

– Jest bardzo aktywny na lekcji.

– Wykonuje zadane prace i ćwiczenia na ocenę co najmniej bardzo dobrą, 
przynosi

niezbędne pomoce.

– Prowadzi na bieżąco zeszyt.

– Osiąga sukcesy w konkursach religijnych szkolnych i pozaszkolnych, zdobywa

wyróżnienia lub zajmuje wysokie miejsca.

Na ocenę bardzo dobrą uczeń:

– Posiada pełny zakres wiadomości i umiejętności wynikających z programu 
nauczania.

– Sprawnie posługuje się nabytymi umiejętnościami, jest zawsze przygotowany i 
bardzo

aktywny na lekcji.

– Posiada i starannie prowadzi zeszyt.

– Przynosi niezbędne pomoce.

– Angażuje się w życie religijne szkoły: w przygotowanie jasełek, misteriów 
religijnych,

rekolekcji.

– Bierze aktywny udział w konkursach religijnych szkolnych i pozaszkolnych.

– Odnosi się z szacunkiem do innych.



Na ocenę dobrą uczeń:

– Opanował większość wiadomości i umiejętności wynikających z programu 
nauczania i

potrafi je poprawnie zaprezentować.

– Prowadzi na bieżąco zeszyt, jest zawsze przygotowany do katechezy.

– Przynosi niezbędne pomoce.

– Wykonuje systematycznie i samodzielnie zadane prace i ćwiczenia.

– Uczeń posiada wiedzę i umiejętności pozwalającą na samodzielne 
wykorzystanie, jest

aktywny na lekcji.

Na ocenę dostateczną uczeń:

– Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne na danym etapie nauki, pozwalające 
na

rozumienie podstawowych zagadnień.

– Potrafi wyrywkowo stosować wiedzę, proste zagadnienia przedstawia przy 
pomocy

nauczyciela, w jego wiadomościach są braki.

– Prowadzi na bieżąco zeszyt.

– Wykonuje niesystematycznie zadane prace i sporadycznie zapomina przynieść 
niezbędne

pomoce.

– Nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem.

Na ocenę dopuszczającą uczeń:

– Posiada minimalną wiedzę i umiejętności przewidziane w programie nauczania.

– Posiada braki w wiedzy i umiejętnościach religijnych, które nie uniemożliwiają 
mu

czynienia postępów w ciągu dalszej nauki.

– Prowadzi zeszyt, w którym są braki.

– Zadania wykonuje sporadycznie.

– Rzadko włącza się w pracę grupy.

– Proste polecenia, wymagające zastosowania podstawowych umiejętności 
wykonuje przy

pomocy nauczyciela.

Na ocenę niedostateczną uczeń:



– Nie spełnia kryteriów wymagań na ocenę dopuszczającą, niezbędnych do 
opanowania

podstawowych umiejętności.

– Nie prowadzi zeszytu, nie wykonuje zadawanych prac.

– Odmawia wszelkiej współpracy, ma lekceważący stosunek do przedmiotu.

II. Szczegółowe:

Na ocenę celującą uczeń:

– Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym.

– Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania przedmiotem.

– Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach religijnych i zajmuje wysokie 
miejsca lub

wyróżnienia.

– Biegle posługuje się zdobytą wiedzą, posiada wiedzę wykraczającą poza 
program

nauczania klasy czwartej.

– Jest wzorem i przykładem dla innych uczniów.

– Posiada uzupełniony zeszyt i podręcznik do nauki religii.

Na ocenę bardzo dobrą uczeń:

– Zna modlitwy i mały katechizm: Przykazania kościelne, Uczynki miłosierne co do
ciała,

Uczynki miłosierne co do duszy, Cztery cnoty główne, Duszo Chrystusowa, 
Grzechy

cudze, Grzechy przeciw Duchowi Świętemu, Grzechy wołające o pomstę do nieba,

Siedem grzechów głównych, Anioł Pański, Koronka do Bożego Miłosierdzia.

– Wyjaśnia, na czym polega praktykowanie pierwszych piątków miesiąca.

– Wie, kim był i dlaczego warto naśladować św. Szymona z Lipnicy – patrona roku.

– Podaje definicję Kościoła i wskazuje, jak może przyczynić się do tworzenia 
wspólnoty

Kościoła.

– Wyjaśnia zależność roku liturgicznego od historii zbawienia.

– Wyjaśnia, na czym polega pełny udział we Mszy Świętej.

– Podaje podstawowe informacje na temat Pisma Świętego.

– Zna podstawowe zasady korzystania z Pisma Świętego.

– Wymienia nazwy i skróty wybranych ksiąg Pisma Świętego i ich autorów.



– Wskazuje moment, kiedy w liturgii Mszy Świętej czytany jest fragment Starego, 
a kiedy

Nowego Testamentu.

– Wskazuje na związek Biblii z życiem narodu i kulturą chrześcijańską.

– Opisuje sposoby objawienia się Boga człowiekowi.

– Wie, na czym polega odpowiedzialność człowieka za otaczający świat.

– Charakteryzuje przymioty Boga w świetle wiary.

– Wyjaśnia istotę wiary na przykładzie postaci biblijnych.

– Wie, że realizacja przykazań Bożych jest wyrazem wiary i posłuszeństwa Bogu.

– Wyjaśnia znaczenie uczynków miłosiernych w codziennym życiu.

– Wie, że Opatrzność Boża czuwa nad każdym człowiekiem i podaje przykłady 
działania

Opatrzności Bożej.

– Wyjaśnia, dlaczego Chrystus jest przewodnikiem w drodze do Boga Ojca i 
dlaczego z

Jezusem łatwiej przezwyciężać trudności.

– Ukazuje aktualność wydarzeń biblijnych w świetle współczesnych wyzwań 
życiowych.

– Wyjaśnia pojęcia: Biblia, Stary Testament, Nowy Testament, Ewangelia, historia

zbawienia, natchnienie biblijne, wiara, stworzyć, Opatrzność Boża, 
protoewangelia.

– Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców.

– Posiada uzupełniony zeszyt i podręcznik do nauki religii.

Na ocenę dobrą uczeń:

– Zna większość modlitw przewidzianych w programie nauczania

– Wyjaśnia na czym polega praktykowanie pierwszych piątków miesiąca.

– Wie, kim był i dlaczego warto naśladować św. Szymona z Lipnicy – patrona roku.

– Podaje definicję Kościoła i wskazuje jak może przyczynić się do tworzenia 
Wspólnoty

Kościoła

– Wyjaśnia zależność roku liturgicznego od historii zbawienia.

– Wyjaśnia, na czym polega pełny czynny udział we Mszy Świętej.

– Podaje podstawowe informacje na temat Pisma Świętego.

– Zna podstawowe zasady korzystania z Pisma Świętego.



– Wymienia nazwy i skróty wybranych ksiąg Pisma Świętego i ich autorów.

– Wskazuje moment, kiedy w liturgii Mszy Świętej czytany jest fragment Starego, 
a kiedy

Nowego Testamentu.

– Wskazuje na związek Biblii z życiem narodu i kulturą chrześcijańską.

– Wie, na czym polega odpowiedzialność człowieka za otaczający świat.

– Wie, że realizacja przykazań Bożych jest wyrazem wiary i posłuszeństwa Bogu.

– Wie, że Opatrzność Boża czuwa nad każdym człowiekiem.

– Podaje przykłady działania Opatrzności Bożej.

– Wyjaśnia, dlaczego Chrystus jest przewodnikiem w drodze do Boga Ojca i 
dlaczego z

Jezusem łatwiej przezwyciężać trudności.

– Ukazuje aktualność wydarzeń biblijnych w świetle współczesnych wyzwań 
życiowych.

– Wyjaśnia pojęcia: Biblia, Stary Testament, Nowy Testament, Ewangelia, historia

zbawienia, natchnienie biblijne, wiara.

– Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców.

– Posiada uzupełniony zeszyt i podręcznik do nauki religii.

Na ocenę dostateczną uczeń:

– Zna niektóre modlitwy przewidziane w programie nauczania.

– Wyjaśnia, na czym polega praktykowanie pierwszych piątków miesiąca.

– Wie, kim był i dlaczego warto naśladować św. Szymona z Lipnicy – patrona roku.

– Podaje definicje Kościoła.

– Wyjaśnia na czym polega pełny czynny udział we Mszy Świętej.

– Podaje podstawowe informacje na temat Pisma Świętego.

– Wskazuje moment, kiedy w liturgii Mszy Świętej czytane jest Pismo Święte jest 
fragment

Starego, a kiedy Nowego Testamentu.

– Wskazuje na związek Biblii z życiem narodu i kulturą chrześcijańską.

– Wie, na czym polega odpowiedzialność człowieka za otaczający świat.

– Wie, że Opatrzność Boża czuwa nad każdym człowiekiem i podaje przykłady 
działania

Opatrzności Bożej.



– Wyjaśnia, dlaczego Chrystus jest przewodnikiem w drodze do Boga Ojca i 
dlaczego z

Jezusem łatwiej przezwyciężać trudności.

– Wyjaśnia pojęcia: Biblia, Stary Testament, Nowy Testament, Ewangelia

– Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców

– Posiada podręcznik do nauki religii i zeszyt, w którym prowadzi 
niesystematyczne

notatki.

Na ocenę dopuszczającą uczeń:

– Zna wybrane modlitwy przewidziane w programie nauczania.

– Wie, kim był i dlaczego warto naśladować św. Szymona z Lipnicy – patrona roku.

– Podaje definicję Kościoła.

– Wie, że przez chrzest należy do wspólnoty Kościoła.

– Wyjaśnia, na czym polega pełny czynny udział we Mszy Świętej.

– Podaje podstawowe informacje na temat Pisma Świętego, zna podstawowe 
zasady

korzystania z Pisma Świętego.

– Wskazuje na związek Biblii z życiem narodu i kulturą chrześcijańską.

– Wie, na czym polega odpowiedzialność człowieka za otaczający świat.

– Wie, że Opatrzność Boża czuwa nad każdym człowiekiem.

– Podaje przykłady działania Opatrzności Bożej.

– Wie, że Chrystus jest przewodnikiem w drodze do Boga Ojca.

– Wyjaśnia pojęcia: Biblia, Stary Testament, Nowy Testament.

– Okazuje szacunek osobom dorosłym.

– Posiada podręcznik do nauki religii i zeszyt, w którym prowadzi 
niesystematyczne

notatki.

Na ocenę niedostateczną uczeń:

– Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.



Wymagania programowe i kryteria oceniania
osiągnięć uczniów klasy piątej szkoły

podstawowej

I. Podstawowe:

Na ocenę celującą uczeń:

– Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą.

– Posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej pracy, wynikają z

indywidualnych zainteresowań, potrafi je zaprezentować.

– Jest bardzo aktywny na lekcji.



– Wykonuje zadane prace i ćwiczenia na ocenę co najmniej bardzo dobrą, 
przynosi niezbędne

pomoce.

– Prowadzi na bieżąco zeszyt.

– Osiąga sukcesy w konkursach religijnych szkolnych i pozaszkolnych, zdobywa 
wyróżnienia lub

zajmuje wysokie miejsca.

Na ocenę bardzo dobrą uczeń:

– Posiada pełny zakres wiadomości i umiejętności wynikających z programu 
nauczania.

– Sprawnie posługuje się nabytymi umiejętnościami, jest zawsze przygotowany i 
bardzo aktywny

na lekcji.

– Posiada i starannie prowadzi zeszyt.

– Przynosi niezbędne pomoce.

– Angażuje się w życie religijne szkoły: w przygotowanie jasełek, misteriów 
religijnych,

rekolekcji.

– Bierze aktywny udział w konkursach religijnych szkolnych i pozaszkolnych.

– Odnosi się z szacunkiem do innych.

Na ocenę dobrą uczeń:

– Opanował większość wiadomości i umiejętności wynikających z programu 
nauczania i potrafi

je poprawnie zaprezentować.

– Prowadzi na bieżąco zeszyt, jest zawsze przygotowany do katechezy.

– Przynosi niezbędne pomoce.

– Wykonuje systematycznie i samodzielnie zadane prace i ćwiczenia.

– Uczeń posiada wiedzę i umiejętności pozwalającą na samodzielne 
wykorzystanie, jest aktywny

na lekcji.

Na ocenę dostateczną uczeń:

– Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne na danym etapie nauki, pozwalające 
na rozumienie

podstawowych zagadnień.

– Potrafi wyrywkowo stosować wiedzę, proste zagadnienia przedstawia przy 
pomocy



nauczyciela, w jego wiadomościach są braki.

– Prowadzi na bieżąco zeszyt.

– Wykonuje niesystematycznie zadane prace i sporadycznie zapomina przynieść 
niezbędne

pomoce.

– Nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem.

Na ocenę dopuszczającą uczeń:

– Posiada minimalną wiedzę i umiejętności przewidziane w programie nauczania.

– Posiada braki w wiedzy i umiejętnościach religijnych, które nie uniemożliwiają 
mu czynienia

postępów w ciągu dalszej nauki.

– Prowadzi zeszyt, w którym są braki.

– Zadania wykonuje sporadycznie.

– Rzadko włącza się w pracę grupy.

– Proste polecenia, wymagające zastosowania podstawowych umiejętności 
wykonuje przy

pomocy nauczyciela.

Na ocenę niedostateczną uczeń:

– Nie spełnia kryteriów wymagań na ocenę dopuszczającą, niezbędnych do 
opanowania

podstawowych umiejętności.

– Nie prowadzi zeszytu, nie wykonuje zadawanych prac.

– Odmawia wszelkiej współpracy, ma lekceważący stosunek do przedmiotu.

II. Szczegółowe:

Na ocenę celującą uczeń:

– Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym.

– Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania przedmiotem.

– Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach religijnych i zajmuje wysokie 
miejsca lub

wyróżnienia.

– Biegle posługuje się zdobytą wiedzą, posiada wiedzę wykraczającą poza 
program nauczania

klasy czwartej.

– Jest wzorem i przykładem dla innych uczniów.



– Posiada uzupełniony zeszyt i podręcznik do nauki religii.

Na ocenę bardzo dobrą uczeń:

– Zna modlitwy i mały katechizm: Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Dekalog, 
Sakramenty, Modlitwa

przed nauką, Przykazania kościelne, Uczynki miłosierne co do ciała, Uczynki 
miłosierne co do

duszy, Cztery cnoty główne, Duszo Chrystusowa, Grzechy cudze, Grzechy przeciw
Duchowi

Świętemu, Grzechy wołające o pomstę do nieba, Siedem grzechów głównych, 
Anioł Pański,

Koronka do Bożego Miłosierdzia.

– Wymienia prawdy o człowieku zawarte w Księdze Rodzaju.

– Wymienia zadania aniołów w historii zbawienia i podaje imiona archaniołów.

– Wyjaśnia, na czym polega istota grzechu, przyczyny i skutki.

– Wie, kim była i dlaczego warto naśladować św. s. Faustynę – patronkę roku.

– Wyjaśnia rolę Mojżesza w dziejach Izraela.

– Porównuje paschę Izraelitów i Paschę chrześcijan,

– Opisuje, w jaki sposób Bóg troszczył się o Izraelitów podczas wędrówki do Ziemi 
Obiecanej.

– Wyjaśnia analogie między przejściem przez Morze Czerwone a chrztem 
świętym; manną na

pustyni a eucharystią, wodą ze skały a łaską bożą, Ziemią Obiecaną a niebem.

– Wyjaśnia i wskazuje, dlaczego konieczne jest rozwijanie wiary i w jaki sposób 
chrześcijanin

utrwala relacje z Bogiem.

– Wymienia przymioty Boga.

– Uzasadnia, że dekalog jest wyrazem miłości i troski Boga o człowieka i w Jego 
świetle ocenia

własne postępowanie.

– Wyjaśnia analogię między wężem miedzianym na pustyni a krzyżem Chrystusa.

– Wyjaśnia konieczność formacji sumienia w zachowaniu przymierza z Bogiem i 
wyjaśnia,

dlaczego człowiek powołany set do świętości.

– Ukazuje, jak można do życia ludzi odnieść prawdę niewierności Izraelitów i 
Bożym

przebaczeniu.



– Wymienia przejawy miłości Boga w historii zbawienia.

– Wymienia imiona proroków zapowiadających przyjście Mesjasza i zna proroctwa

zapowiadające Mesjasza.

– Wyjaśnia, na czym polega powtórne przyjście Chrystusa.

– Opowiada o życiu Świętej Rodziny w Nazarecie.

– Uzasadnia, że Jezus jest Bogiem i człowiekiem.

– Wyjaśnia misję Jana Chrzciciela

– Rozumie, że warunkiem przynależności do Królestwa Bożego jest nawrócenie, 
wiara, przyjęcie

Ewangelii.

– Podaje przykłady realizowania zasad Królestwa Bożego w codziennym życiu.

– Wyjaśnia błogosławieństwa jako drogowskazy na drodze do świętości.

– Wskazuje na istotę wybranych przypowieści i uzdrowień Jezusa i dokonuje ich 
aktualizacji.

– Uzasadnia związek rozmnożenia chleba z Eucharystią.

– Wyjaśnia chrześcijański sens cierpienia.

– Wyjaśnia zbawczy sens śmierci Chrystusa.

– Wskazuje wydarzenia biblijne o męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa w 
liturgii.

– Rozumie konieczność modlitwy o wiarę.

– Wymienia ulubione dziedziny sportu Karola Wojtyły.

– Wyjaśnia znaczenie modlitwy koronką do Bożego Miłosierdzia.

– Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców.

– Posiada uzupełniony zeszyt i podręcznik do nauki religii.

Na ocenę dobrą uczeń:

– Zna większość modlitw przewidzianych w programie nauczania.

– Wymienia prawdy o człowieku zawarte w Księdze Rodzaju.

– Wymienia zadania aniołów w historii zbawienia.

– Wyjaśnia, na czym polega istota grzechu, przyczyny i skutki.

– Wie, kim była i dlaczego warto naśladować św. s. Faustynę – patronkę roku.

– Wyjaśnia rolę Mojżesza w dziejach Izraela.

– Porównuje paschę Izraelitów i Paschę chrześcijan,

– Opisuje, w jaki sposób Bóg troszczył się o Izraelitów podczas wędrówki do Ziemi 
Obiecanej.



– Wyjaśnia analogię między przejściem przez Morze Czerwone a chrztem 
świętym; manną na

pustyni a eucharystią, wodą ze skały a łaską bożą, Ziemią Obiecaną a niebem.

– Wymienia przymioty Boga.

– Uzasadnia, że dekalog jest wyrazem miłości i troski Boga o człowieka i w Jego 
świetle ocenia

własne postępowanie.

– Wyjaśnia analogię między wężem miedzianym na pustyni a krzyżem Chrystusa.

– Wyjaśnia konieczność formacji sumienia w zachowaniu przymierza z Bogiem i 
wyjaśnia,

dlaczego człowiek powołany jest do świętości.

– Wymienia imiona proroków zapowiadających przyjście Mesjasza i zna proroctwa

zapowiadające Mesjasza.

– Wyjaśnia na czym polega powtórne przyjście Chrystusa.

– Opowiada o życiu Świętej Rodziny w Nazarecie.

– Rozumie, że warunkiem przynależności do Królestwa Bożego jest nawrócenie, 
wiara, przyjęcie

Ewangelii.

– Podaje przykłady realizowania zasad Królestwa Bożego w codziennym życiu.

– Wyjaśnia błogosławieństwa jako drogowskazy na drodze do świętości.

– Wskazuje na istotę wybranych przypowieści i uzdrowień Jezusa i dokonuje ich 
aktualizacji.

– Uzasadnia związek rozmnożenia chleba z Eucharystią.

– Wskazuje wydarzenia biblijne o męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa w 
liturgii.

– Wymienia ulubione dziedziny sportu Karola Wojtyły.

– Wyjaśnia znaczenie modlitwy koronką do Bożego Miłosierdzia.

– Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców.

– Posiada uzupełniony zeszyt i podręcznik do nauki religii.

Na ocenę dostateczną uczeń:

– Zna niektóre modlitwy przewidziane w programie nauczania.

– Wymienia prawdy o człowieku zawarte w Księdze Rodzaju.

– Wyjaśnia, na czym polega istota grzechu, przyczyny i skutki.

– Wie, kim była i dlaczego warto naśladować św. s. Faustynę – patronkę roku.



– Wyjaśnia rolę Mojżesza w dziejach Izraela.

– Opisuje, w jaki sposób Bóg troszczył się o Izraelitów podczas wędrówki do Ziemi 
Obiecanej.

– Wymienia przymioty Boga.

– Uzasadnia, że dekalog jest wyrazem miłości i troski Boga o człowieka i w Jego 
świetle ocenia

własne postępowanie.

– Wyjaśnia analogię między wężem miedzianym na pustyni a krzyżem Chrystusa.

– Wymienia imiona proroków zapowiadających przyjście Mesjasza i zna proroctwa

zapowiadające Mesjasza.

– Opowiada o życiu Świętej Rodziny w Nazarecie.

– Rozumie, że warunkiem przynależności do Królestwa Bożego jest nawrócenie, 
wiara, przyjęcie

Ewangelii.

– Podaje przykłady realizowania zasad Królestwa Bożego w codziennym życiu.

– Wskazuje na istotę wybranych przypowieści i uzdrowień Jezusa i dokonuje ich 
aktualizacji.

– Wskazuje wydarzenia biblijne o męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa w 
liturgii.

– Wymienia ulubione dziedziny sportu Karola Wojtyły.

– Wyjaśnia znaczenie modlitwy koronką do Bożego Miłosierdzia.

– Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców.

– Posiada podręcznik do nauki religii i zeszyt, w którym prowadzi 
niesystematyczne notatki.

Na ocenę dopuszczającą uczeń:

– Zna wybrane modlitwy przewidziane w programie nauczania.

– Wyjaśnia, na czym polega istota grzechu, przyczyny i skutki.

– Wie, kim była i dlaczego warto naśladować św. s. Faustynę – patronkę roku.

– Wyjaśnia rolę Mojżesza w dziejach Izraela.

– Opisuje, w jaki sposób Bóg troszczył się o Izraelitów podczas wędrówki do Ziemi 
Obiecanej.

– Wyjaśnia analogię między wężem miedzianym na pustyni a krzyżem Chrystusa.

– Wymienia imiona proroków zapowiadających przyjście Mesjasza i zna proroctwa

zapowiadające Mesjasza.

– Opowiada o życiu Świętej Rodziny w Nazarecie.



– Rozumie, że warunkiem przynależności do Królestwa Bożego jest nawrócenie, 
wiara, przyjęcie

Ewangelii.

– Podaje przykłady realizowania zasad Królestwa Bożego w codziennym życiu.

– Wskazuje na istotę wybranych przypowieści i uzdrowień Jezusa i dokonuje ich 
aktualizacji.

– Wymienia ulubione dziedziny sportu Karola Wojtyły.

– Okazuje szacunek osobom dorosłym.

– Posiada podręcznik do nauki religii i zeszyt, w którym prowadzi 
niesystematyczne notatki.

Na ocenę niedostateczną uczeń:

– Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.

Wymagania programowe i kryteria oceniania
osiągnięć uczniów klasy szóstej szkoły

podstawowej

I. Podstawowe:

Na ocenę celującą uczeń:

– Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą.

– Posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej pracy, wynikają z

indywidualnych zainteresowań, potrafi je zaprezentować.

– Jest bardzo aktywny na lekcji.

– Wykonuje zadane prace i ćwiczenia na ocenę co najmniej bardzo dobrą, 
przynosi

niezbędne pomoce.

– Prowadzi na bieżąco zeszyt.

– Osiąga sukcesy w konkursach religijnych szkolnych i pozaszkolnych, zdobywa

wyróżnienia lub zajmuje wysokie miejsca.

Na ocenę bardzo dobrą uczeń:

– Posiada pełny zakres wiadomości i umiejętności wynikających z programu 
nauczania.

– Sprawnie posługuje się nabytymi umiejętnościami, jest zawsze przygotowany i 
bardzo



aktywny na lekcji.

– Posiada i starannie prowadzi zeszyt.

– Przynosi niezbędne pomoce.

– Angażuje się w życie religijne szkoły: w przygotowanie jasełek, misteriów 
religijnych,

rekolekcji.

– Bierze aktywny udział w konkursach religijnych szkolnych i pozaszkolnych.

– Odnosi się z szacunkiem do innych.

Na ocenę dobrą uczeń:

– Opanował większość wiadomości i umiejętności wynikających z programu 
nauczania i

potrafi je poprawnie zaprezentować.

– Prowadzi na bieżąco zeszyt, jest zawsze przygotowany do katechezy.

– Przynosi niezbędne pomoce.

– Wykonuje systematycznie i samodzielnie zadane prace i ćwiczenia.

– Uczeń posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne 
wykorzystanie, jest

aktywny na lekcji.

Na ocenę dostateczną uczeń:

– Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne na danym etapie nauki, pozwalające 
na

rozumienie podstawowych zagadnień.

– Potrafi wyrywkowo stosować wiedzę, proste zagadnienia przedstawia przy 
pomocy

nauczyciela, w jego wiadomościach są braki.

– Prowadzi na bieżąco zeszyt.

– Wykonuje niesystematycznie zadane prace i sporadycznie zapomina przynieść 
niezbędne

pomoce.

– Nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem.

Na ocenę dopuszczającą uczeń:

– Posiada minimalną wiedzę i umiejętności przewidziane w programie nauczania.

– Posiada braki w wiedzy i umiejętnościach religijnych, które nie uniemożliwiają 
mu

czynienia postępów w ciągu dalszej nauki.



– Prowadzi zeszyt, w którym są braki.

– Zadania wykonuje sporadycznie.

– Rzadko włącza się w pracę grupy.

– Proste polecenia, wymagające zastosowania podstawowych umiejętności 
wykonuje przy

pomocy nauczyciela.

Na ocenę niedostateczną uczeń:

– Nie spełnia kryteriów wymagań na ocenę dopuszczającą, niezbędnych do 
opanowania

podstawowych umiejętności.

– Nie prowadzi zeszytu, nie wykonuje zadawanych prac.

– Odmawia wszelkiej współpracy, ma lekceważący stosunek do przedmiotu.

II. Szczegółowe:

Na ocenę celującą uczeń:

– Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym.

– Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania przedmiotem.

– Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach religijnych i zajmuje wysokie 
miejsca lub

wyróżnienia.

– Biegle posługuje się zdobytą wiedzą, posiada wiedzę wykraczającą poza 
program

nauczania klasy szóstej.

– Jest wzorem i przykładem dla innych uczniów.

– Posiada uzupełniony zeszyt i podręcznik do nauki religii.

Na ocenę bardzo dobrą uczeń:

– Zna modlitwy i mały katechizm: Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Dekalog, 
Sakramenty,

Modlitwa przed nauką, Przykazania kościelne, Uczynki miłosierne co do ciała, 
Uczynki

miłosierne co do duszy, Cztery cnoty główne, Duszo Chrystusowa, Grzechy cudze,

Grzechy przeciw Duchowi Świętemu, Grzechy wołające o pomstę do nieba, 
Siedem

grzechów głównych, Anioł Pański, Koronka do Bożego Miłosierdzia, Dary Ducha

Świętego, Warunki sakramentu pokuty i pojednania.

– Wie, kim byli i dlaczego warto naśladować patronów roku: św. Stanisława i św.



Maksymiliana Marię Kolbe.

– Ukazuje na podstawie perykop biblijnych początki Kościoła jako wspólnoty 
wierzących

posłanej do świata.

– Opowiada o roli Ducha Świętego we wspólnocie Kościoła i w życiu 
chrześcijanina.

– Wyjaśnia rolę św. Piotra i jego następców w Kościele.

– Opowiada o działalności ewangelizacyjnej św. Pawła i pracy misyjnej we 
współczesnych

czasach.

– Wskazuje na wspólnotę Kościoła jako na znak obecności Chrystusa w Słowie 
Bożym i

sakramentach.

– Uzasadnia, na czym polega udział chrześcijanina w potrójnej misji Chrystusa.

– Wymienia nazwy i symbole Kościoła, wskazuje na relacje Boga do ludzi i ludzi do
Boga.

– Podaje biblijne obrazy Kościoła i wymienia przymioty Kościoła.

– Ukazuje sakrament kapłaństwa jako szczególne powołanie w Kościele i rozumie, 
czym

jest Kościół hierarchiczny.

– Wskazuje różne sposoby działania Ducha Świętego w Kościele, wyjaśnia, czym 
są dary i

charyzmaty Ducha Świętego.

– Wyjaśnia istotę, znaczenie sakramentów w życiu chrześcijanina, ukazuje 
sakramenty jako

szczególne dary łaski Bożej.

– Rozumie, że Kościół jest wspólnotą wierzących w drodze do Boga.

– Wymienia przykazania kościelne i uzasadnia potrzebę przestrzegania ich w 
codziennym

życiu.

– Wyjaśnia znaczenie modlitwy we wspólnocie Kościoła i w życiu chrześcijanina.

– Wymienia formy pomocy bliźnim w kościele lokalnym i powszechnym.

– Wyjaśnia znaczenie chrztu dla narodu polskiego i Europy.

– Opowiada o życiu św. Wojciecha.

– Wskazuje cechy pobożności maryjnej w Polsce.

– Wyjaśnia, czym jest kultura chrześcijańska.



– Wymienia i omawia postaci zasłużone dla Kościoła i Ojczyzny.

– Zna historię diecezji i parafii, podaje sposoby zaangażowania się w życie 
lokalnej

wspólnoty Kościoła.

– Wskazuje na rolę cierpienia i męczeństwa w rozwoju Kościoła.

– Wyjaśnia na podstawie życia i męczeństwa św. Stanisława, kim jest świadek 
wiary.

– Wskazuje błogosławionych i świętych jako wzory świętości.

– Wyjaśnia, czym jest postawa apostolska.

– Wskazuje na znaczenie przyjaźni w życiu Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II.

– Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców.

– Posiada uzupełniony zeszyt i podręcznik do nauki religii.

Na ocenę dobrą uczeń:

– Zna większość modlitw przewidzianych w programie nauczania.

– Wie, kim byli i dlaczego warto naśladować patronów roku: św. Stanisława i św.

Maksymiliana Marię Kolbe.

– Opowiada o roli Ducha Świętego we wspólnocie Kościoła i w życiu 
chrześcijanina.

– Wyjaśnia rolę św. Piotra i jego następców w Kościele.

– Opowiada o działalności ewangelizacyjnej św. Pawła i pracy misyjnej we 
współczesnych

czasach.

– Wskazuje na wspólnotę Kościoła jako na znak obecności Chrystusa w Słowie 
Bożym i

sakramentach.

– Uzasadni na czym polega udział chrześcijanina w potrójnej misji Chrystusa.

– Wymienia nazwy i symbole Kościoła, wskazuje na relacje Boga do ludzi i ludzi do
Boga.

– Podaje biblijne obrazy Kościoła i wymienia przymioty Kościoła.

– Ukazuje sakrament kapłaństwa jako szczególne powołanie w Kościele i rozumie, 
czym

jest Kościół hierarchiczny.

– Wskazuje różne sposoby działania Ducha Świętego w Kościele.

– Wyjaśnia istotę, znaczenie sakramentów w życiu chrześcijanina, ukazuje 
sakramenty jako



szczególne dary łaski Bożej.

– Wymienia przykazania kościelne i uzasadnia potrzebę przestrzegania ich w 
codziennym

życiu.

– Wyjaśnia znaczenie modlitwy we wspólnocie Kościoła i w życiu chrześcijanina.

– Wymienia formy pomocy bliźnim w kościele lokalnym i powszechnym.

– Wyjaśnia znaczenie chrztu dla narodu polskiego i Europy.

– Opowiada o życiu św. Wojciecha.

– Wskazuje cechy pobożności maryjnej w Polsce.

– Wyjaśnia, czym jest kultura chrześcijańska.

– Wymienia i omawia postaci zasłużone dla Kościoła i Ojczyzny.

– Wskazuje rolę cierpienia i męczeństwa w rozwoju Kościoła.

– Wyjaśnia na podstawie życia i męczeństwa św. Stanisława, kim jest świadek 
wiary.

– Wskazuje błogosławionych i świętych jako wzory świętości.

– Wskazuje na znaczenie przyjaźni w życiu Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II.

– Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców.

– Posiada uzupełniony zeszyt i podręcznik do nauki religii.

Na ocenę dostateczną uczeń:

– Zna niektóre modlitwy przewidziane w programie nauczania.

– Wie, kim byli św. Stanisław i św. Maksymiliana Maria Kolbe.

– Opowiada o roli Ducha Świętego we wspólnocie Kościoła i w życiu 
chrześcijanina.

– Wyjaśnia rolę św. Piotra i jego następców w Kościele.

– Opowiada o działalności ewangelizacyjnej św. Pawła.

– Wymienia nazwy i symbole Kościoła.

– Podaje biblijne obrazy Kościoła i wymienia przymioty Kościoła.

– Ukazuje sakrament kapłaństwa jako szczególne powołanie w Kościele i rozumie, 
czym

jest Kościół hierarchiczny.

– Wskazuje różne sposoby działania Ducha Świętego w Kościele.

– Wyjaśnia znaczenie sakramentów w życiu chrześcijanina.

– Wymienia przykazania kościelne.

– Wyjaśnia znaczenie modlitwy we wspólnocie Kościoła i w życiu chrześcijanina.



– Wymienia formy pomocy bliźnim w kościele lokalnym i powszechnym.

– Opowiada o życiu św. Wojciecha.

– Wskazuje cechy pobożności maryjnej w Polsce.

– Wyjaśnia, czym jest kultura chrześcijańska.

– Wymienia i omawia postaci zasłużone dla Kościoła i Ojczyzny.

– Wskazuje na rolę cierpienia i męczeństwa w rozwoju Kościoła.

– Wskazuje błogosławionych i świętych jako wzory świętości.

– Wskazuje na znaczenie przyjaźni w życiu Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II.

– Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców.

– Posiada podręcznik do nauki religii i zeszyt, w którym prowadzi 
niesystematyczne

notatki.

Na ocenę dopuszczającą uczeń:

– Zna wybrane modlitwy przewidziane w programie nauczania.

– Wie, kim byli patroni roku: św. Stanisław i św. Maksymilian.

– Opowiada o roli Ducha Świętego.

– Wyjaśnia rolę św. Piotra i jego następców w Kościele.

– Wymienia nazwy i symbole Kościoła jako wskazania na relacje Boga ludzi i ludzi 
do

Boga.

– Wymienia przymioty Kościoła.

– Ukazuje sakrament kapłaństwa jako szczególne powołanie w Kościele i rozumie, 
czym

jest Kościół hierarchiczny.

– Wyjaśnia znaczenie sakramentów w życiu chrześcijanina.

– Wymienia przykazania kościelne.

– Wyjaśnia znaczenie modlitwy we wspólnocie Kościoła i w życiu chrześcijanina.

– Wymienia formy pomocy bliźnim w kościele lokalnym i powszechnym.

– Opowiada o życiu św. Wojciecha.

– Wskazuje cechy pobożności maryjnej w Polsce.

– Wymienia postaci zasłużone dla Kościoła i Ojczyzny.

– Wskazuje na rolę cierpienia i męczeństwa w rozwoju Kościoła.

– Wskazuje błogosławionych i świętych jako wzory świętości.



– Okazuje szacunek osobom dorosłym.

– Posiada podręcznik do nauki religii i zeszyt, w którym prowadzi 
niesystematyczne

notatki.

Na ocenę niedostateczną uczeń:

– Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.



Wymagania programowe i kryteria oceniania
osiągnięć uczniów siódmej klasy szkoły

podstawowej:

Podstawowe:

Na ocenę celującą uczeń:

- Prowadzi zeszyt i odrabia zadania domowe

- Wyczerpująco i samodzielnie wypowiada się na temat

poruszanego zagadnienia.

- Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program

religii.

- Zajmuje wysokie miejsca w konkursach religijnych.

- Angażuje się w przygotowanie jasełek, misteriów, rozważań.

- Samodzielnie poszerza wiedzę o literaturę religijną, korzysta

ze stron internetowych o tematyce religijnej.

Na ocenę bardzo dobrą uczeń:

- Prowadzi zeszyt i odrabia zadania domowe.

- Opanował minimum programowe na ocenę bardzo dobrą.

- Swobodnie i wyczerpująco wypowiada się na dany temat.

- W poruszanych tematach dostrzega związki między faktami,

potrafi wyciągnąć wnioski, dokonać całościowej oceny

poruszanego zagadnienia.

- Bierze udział w konkursach religijnych.

- Odznacza się dużą aktywnością na lekcjach religii.

- Umie współpracować w grupie.

Na ocenę dobrą uczeń:

- Prowadzi zeszyt, odrabia zadania domowe.

- Samodzielnie udziela odpowiedzi na zadany temat, jednak

nie wyczerpuje poruszonego zagadnienia.

- Opanował materiał programowy z religii w stopniu dobrym.

- Stara się aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych.

Na ocenę dostateczną uczeń:



- Prowadzi zeszyt, stara się mieć zawsze odrobione zadanie

domowe.

- Przychodzi przygotowany do zajęć.

- Opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości na

poziomie dostatecznym.

- Udziela odpowiedzi na pytania nauczyciela.

- Stara się angażować w pracę grupy.

Na ocenę dopuszczającą uczeń:

- Prowadzi zeszyt.

- Opanował konieczne pojęcia religijne w stopniu

dopuszczającym.

- Przy pomocy nauczyciela udziela odpowiedzi na postawione

pytania.

- Wykonuje jedynie część wyznaczonej pracy.

- Czasem angażuje się w pracę grupy.

Na ocenę niedostateczną uczeń:

- Nie prowadzi zeszytu.

- Nie opanował minimum programowego.

- Nie skorzystał z pomocy nauczyciela i kolegów w celu

poprawienia oceny.

Szczegółowe:

Na ocenę celującą uczeń:

- Opanował materiał przewidziany programem w stopniu

bardzo dobrym

- Biegle posługuje się zdobytą wiedzą

- Uzupełnia zdobytą na lekcjach wiedzę przez lekturę literatury

religijnej

- Zajmuje wysokie miejsca w organizowanych konkursach

religijnych

- Wykonuje dodatkowe (ponadprogramowe) prace

(prezentacje, referaty, albumy itp.)

Na ocenę bardzo dobrą uczeń:



- Posiada uzupełniony zeszyt

- Potrafi scharakteryzować patrona roku

- Umie wyjaśnić czym jest Pismo Święte

- Zna etapy powstawania Biblii oraz gatunki literackie

- Potrafi scharakteryzować miejsce Chrystusa w historii

Zbawienia

- Zna poszczególne okresy roku liturgicznego

- Zna Dekalog; potrafi wyjaśnić treść i sens każdego

przykazania

- Potrafi wymienić 8 Błogosławieństw oraz je dokładnie

wyjaśnić

- Zna Modlitwę Pańską; wskazuje sens i warunki modlitwy;

tłumaczy bogactwo Modlitwy Pańskiej

- Dokładnie omawia zagadnienia związane z historią Kościoła

Na ocenę dobrą uczeń:

- Posiada uzupełniony zeszyt

- Potrafi scharakteryzować patrona roku

- Zna główne okresy roku liturgicznego

- Umie omówić podstawowe zagadnienia dotyczące Pisma

Świętego

- Potrafi wymienić główne znaki Jezusa

- Zna Dekalog i potrafi wyjaśnić sens każdego przykazania

- Potrafi wymienić 8 Błogosławieństw

- Zna Modlitwę Pańską; wskazuje sens i warunki modlitwy;

dostrzega bogactwo Modlitwy Pańskiej

- Zna podstawowe zagadnienia z historii Kościoła

Na ocenę dostateczną uczeń:

- Posiada uzupełniony zeszyt

- Zna patrona roku

-Wie co to jest Pismo Święte i umie się nim posługiwać

- Zna podstawowe znaki Chrystusa

- Zna Dekalog i podstawowe informacje na temat Dekalogu



- Wie, co to jest Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post

(Triduum Paschalne), Wielkanoc

- Rozumie, dlaczego Osiem Błogosławieństw jest drogą

prowadzącą do szczęścia

- Zna Modlitwę Pańską

Na ocenę dopuszczającą uczeń:

- Posiada uzupełniony zeszyt

- Zna Dekalog i Modlitwę Pańską

-Wie co to jest Pismo Święte

-Rozumie czym jest Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post,

Wielkanoc

- Wie, co to znaczy być uczniem Jezusa

- Rozumie, czym jest błogosławieństwo

- Wie, co to jest Sakrament Bierzmowania

Na ocenę niedostateczną uczeń:

- nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą


