
         Wymagania programowe i kryteria oceniania osiągnięć uczniów  

                                                  w klasach I – III 

 

Przedmiotem sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia są: 

Wiadomości, umiejętności, aktywność i postawa 

Uczeń jest oceniany za: 

- wypowiedzi ustne 

- prace domowe 

- prace pisemne (kartkówki, sprawdziany) 

- prace dodatkowe, długoterminowe (projekt, plakat, reprezentowanie szkoły w 

środowisku) 

- praca w grupie 

Klasyfikacja – wg wewnątrzszkolnego systemu oceniania 

Nieprzygotowanie do lekcji – uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru 

zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy prac klasowych i powtórzeń). 

Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumie się: brak zeszytu, pracy domowej, 

niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji 

Wybrane obszary oceniania społeczno – wychowawczego: 

- aktywność 

- zeszyt ucznia 

- prace dodatkowe korelujące z przedmiotem 

- postawa na lekcji 

- wypełnienie powierzonych funkcji 

- praca w grupie (wkład grupy oraz umiejętność pracy w zespole) 

 

 



Ocena dydaktyczna: 

Klasa I 

Na ocenę celującą uczeń: 
– Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym. 
– Opowiada o życiu św. Jadwigi i św. Kazimierza – patronów klasy pierwszej. 
– Opowiada o Lolku – papieżu św. Janie Pawle II. 
– 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 byli i dlaczego warto naśladować św. Jadwigę i św. Kazimierza – patronów roku. 
– 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. 
– Opowiada o modlitwie Ojcze nasz. 
– Wymienia najważniejsze święta: Boże Narodzenie, Wielkanoc, Boże Ciało. 
– 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. 

– Opowiada o św. Jadwidze i św. Kazimierzu – patronach roku. 

– 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, Wielkanoc, Boże Ciało. 

– 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 Jadwiga i święty Kazimierz są patronami klasy pierwszej. 

– Wie, kim jest Maryja. 

– Zna pojęcia: dobro, zło. 



– Rozumie czym jest chrzest święty w życiu człowieka. 

– Wymienia najważniejsze święta: Boże Narodzenie, Wielkanoc, Boże Ciało. 

– 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, kim jest Maryja. 

– Zna pojęcia: dobro, zło. 

– Wymienia najważniejsze święta: Boże Narodzenie, Wielkanoc, Boże Ciało. 

– 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. 

 

Klasa II 

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: 

– 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. 

 

Klasa III 

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 iwie, jak naśladować jego miłość do 

Jesusa i bliźnich. 

– Wymienia i wyjaśnia przykazania Dekalogu iwie, 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 iw miejscach kultu. 

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

– Posiada uzupełnione ćwiczenia (zeszyt). 

 

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. 


