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CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE: 

1. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej 

w sposób systematyczny    i całościowy w celu wprowadzenia w pełnię życia chrześcijańskiego: 

2. Wprowadzenie w podstawowe prawdy wiary i życie chrześcijańskie zgodnie z nauką Jezusa Chrystusa poprzez przeżywanie świąt i 

obchody roku liturgicznego   w społeczności parafialnej oraz modlitwę.  

3. Doprowadzenie do pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej, pogłębienie łączności z Kościołem, kształtowanie sumienia i poszerzanie 

podstawowych prawd wiary  w oparciu o Ewangelię. 

4. Pogłębianie religijności przez świadome uczestnictwo w życiu Kościoła, zwłaszcza wprowadzenie w rok liturgiczny, kształtowanie 

sumienia przez zwrócenie uwagi  na apostolską rolę młodego człowieka w domu i w szkole. 

5. Poznawanie i pogłębianie przeżywania Eucharystii jako centrum życia chrześcijańskiego oraz dalsze kształtowanie postaw moralnych 

katechizowanych. 

6. Zapoznawanie z tematami dotyczącymi Chrystusa i Kościoła, poznanie roli Ducha Świętego, Słowa Bożego i liturgii w życiu Kościoła 

7. Poznawanie zasad etyki chrześcijańskiej i moralnej wypływającej z Objawienia, kształtowanie osobowości odpowiedzialnie pełniącej 

swoje zadania w społeczności, pogłębienie świadomości współdziałania z Chrystusem w dziele zbawienia, kształtowanie umiejętności 

chrześcijańskiego spojrzenia na życie. 

 

 

 



III. WYMAGANIA OGÓLNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ: 

Ocena celująca: 

Uczeń: 

 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania katechezy i Kryteriami Sukcesu 

 posiada wiedzę wykraczającą poza program katechezy oraz potrafi ją samodzielnie i twórczo wykorzystać 

 zna biegle "Mały katechizm" 

 bierze czynny udział w katechezie 

 spełnia wymagania szczegółowe na ocenę bardzo dobrą 

Ocena bardzo dobra: 

Uczeń: 

 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania katechezy i Kryteriami Sukcesu 

 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami 

 spełnia wymagania szczegółowe na ocenę  dobrą 

 zna „Mały Katechizm”  

 chętnie i systematycznie uczestniczy w katechezie 

 spełnia wymagania szczegółowe na ocenę bardzo dobrą 

 wyróżnia się aktywnością na tle grupy katechizowanych 

 zachowuje szacunek dla „świętych" miejsc, czasu modlitwy i słuchania Słowa Bożego, znaków religijnych 

Ocena dobra: 

Uczeń: 

 opanował wiadomości i umiejętności, które pozwalają na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy religijnej 



 spełnia wymagania szczegółowe na ocenę dobrą 

 dysponuje dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości 

 postawa ucznia nie budzi zastrzeżeń (szacunek dla "świętych" miejsc, przedmiotów, osób) 

 osiąga postępy podczas prowadzonych zajęć 

 chętnie uczestniczy w katechezie 

Ocena dostateczna: 

Uczeń: 

 opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające zdobywanie dalszej wiedzy 

 spełnia wymagania szczegółowe na ocenę dostateczną 

 zna mały katechizm z podpowiedziami katechety 

 dysponuje przeciętną wiedzą w zakresie materiału przewidywanego programem w jego wiadomościach są luki 

 wykazuje zainteresowanie przedmiotem 

 postawa ucznia nie budzi zastrzeżeń 

Ocena dopuszczająca: 

Uczeń: 

 niechętnie bierze udział w katechezie 

 spełnia wymagania szczegółowe na ocenę dopuszczającą 

 kojarzy i zna niektóre części Małego Katechizmu 

 zdobyte wiadomości są niewystarczające na uzyskanie przez ucznia podstawowej wiedzy religijnej 

 proste zadania o niewielkim stopniu trudności rozwiązuje przy pomocy nauczyciela 

Ocena niedostateczna: 

Uczeń: nie opanował podstawowych umiejętności i wiadomości z zakresu oceny dopuszczającej 



 

 

IV. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ: 

Dział Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca 

 

 

1. Pan 

Jezus 

daje nam 

swój 

Kościół 

 

- wyczerpująco 

wyjaśnia  czym jest 

modlitwa i  wymienia 

jej najważniejsze 

rodzaje 

- omawia przykłady 

ludzi, którzy uczą nas 

modlitwy, 

- tłumaczy wartości 

udziału 

w nabożeństwach jako 

formach spotkań 

z Jezusem 

- wyjaśnia wartość 

obecności na Mszy 

Świętej 

 

- podaje sposoby 

przygotowania się do 

spotkania z 

Chrystusem w 

sakramencie pokuty i 

pojednania oraz 

Eucharystii 

- wyjaśnia, że 

Kościół, prowadząc 

działalność misyjną, 

kontynuuje zadanie 

powierzone 

apostołom 

- opowiada o 

powołaniu Świętego 

Pawła, 

- formułuje modlitwę 

w intencji misjonarzy 

- tłumaczy sens 

biblijnej historii o 

 

- tłumaczy znaczenie 

przypowieści o siewcy  

- definiuje pojęcia: misje, 

misjonarz, Ewangelia 

- przytacza najważniejsze fakty z 

życia św. Pawła 

- podaje przykłady niesienia 

pomocy innym, 

- streszcza biblijną historię o 

ubogiej wdowie 

- wymienia fakty z życia Świętego 

Tarsycjusza 

- wyjaśnia, że kościół jest 

miejscem spotkania chrześcijan z 

Panem Jezusem obecnym w 

Eucharystii,  

- wyjaśnia do czego służą 

poszczególne elementy 

 

- opowiada przypowieść o 

siewcy,  

- wymienia zadanie 

powierzone apostołom,  

- opisuje, jak można być 

misjonarzem w domu, w 

szkole, 

- wyjaśnia, co to znaczy 

miłować się wzajemnie,  

- opisuje, jak należy się 

zachować w obecności 

Najświętszego Sakramentu, 

- odkrywa, że chrześcijanie 

budowali i budują kościoły, 

- opisuje, jak należy 

zachowywać się w kościele 

- odkrywa, że kościół to dom 

 

- formułuje modlitwę 

dziękczynną za przeżyte 

wakacje, 

- rozróżnia, jakie zadanie 

otrzymali apostołowie od 

Jezusa, 

- wie, kim był św. Paweł 

- rozróżnia zwykły chleb 

od Komunii św. 

- wie czym jest kościół 

- nazywa elementy 

wyposażenia kościoła  

wymienia wartości, które 

scalają rodzinę 

 podaje nazwisko 

proboszcza swojej parafii 



ubogiej wdowie 

- tłumaczy, że w 

Eucharystii 

spotykamy się z 

Chrystusem i 

karmimy się Jego 

Ciałem, 

- podaje fakty z życia 

Świętej Heleny. 

- tłumaczy, że kościół 

to miejsce modlitwy 

wspólnoty dzieci 

Bożych 

wyposażenia kościoła, 

- odkrywa, że Pan Jezus gromadzi 

nas na Mszy Świętej, abyśmy 

napełnieni Jego miłością, nieśli 

pomoc potrzebującym 

dzieci Bożych, 

- wymienia wartości, które 

scalają rodzinę dzieci Bożych 

-  opisuje, w jaki sposób 

ludzie świeccy mogą włączać 

się w życie parafii 



 

 

2. Pan 

Jezus 

chce z 

nami 

rozmawi

ać 

 

- tłumaczy dlaczego 

Modlitwę Pańską 

możemy nazwać 

wzorem modlitwy  

 
- objaśnia rolę Maryi 

jako nauczycielki 

modlitwy; 

 
- podaje przekonujące 

argumenty za 

uczestnictwem w 

modlitwie 

wspólnotowej 

 
- wyjaśnia sens 

chrześcijańskiej 

niedzieli 

 

- wyjaśnia, dlaczego 

do Boga zwracamy 

się „Ojcze nasz”, a 

nie „Ojcze mój”. 

 
- zapoznanie uczniów 

z przykładami ludzi, 

którzy uczą nas 

modlitwy 

 
- uzasadnia, dlaczego 

postacie Starego 

Testamentu mogą być 

dla nas wzorami 

modlitwy, 

 
- objaśnia  postawę 

Matki Bożej jako 

wzoru modlitwy 

 
- opisuje modlitwę 

Magnificat 
-wyjaśnia, że Pan 

Jezus mówi do ludzi 

przez piękno liturgii 

 
- tłumaczy znaczenie 

udziału w 

nabożeństwach jako 

formach spotkań z 

Jezusem  

 
- omawia wartość 

modlitwy błagalnej 

 

 

- omawia strukturę Modlitwy 

Pańskiej, 

 
-  wymienia najważniejsze 

wydarzenia z życia Samuela, 

Eliasza i Abrahama  

 
- wyjaśnia, dlaczego mamy różne 

rodzaje modlitw, 
- ze szczególnym  

uwzględnieniem osoby Maryi. 
-opisuje spotkanie Maryi z 

Elżbietą, 

 
- tłumaczy, czym jest modlitwa 

liturgiczna Kościoła, 

 
- opisuje gesty, które wierni 

wykonują, uczestnicząc w 

Eucharystii 

 
- układa wezwanie modlitwy 

błagalnej  

 
- wymienia, że świętowanie 

niedzieli powinno polegać na 

udziale we Mszy Świętej i 

spędzaniu czasu z rodziną 

 
- rozpoznaje modlitwy Świętej 

Urszuli Ledóchowskiej i 

Świętego Dominika Savio 

 

- klasyfikuje wezwania 

Modlitwy Pańskiej 

odnoszące się do Boga i do 

człowieka, 

 
- wymienia ludzi, którzy 

uczą nas modlitwy→ 

wymienia rodzaje modlitw, 

 
-  podaje przykłady 

modlitwy uwielbienia, 

dziękczynnej, przebłagalnej, 

błagalnej 

 
- przywołuje modlitwę 

Magnificat jako przykład 

modlitwy Maryi,  

 
- wskazuje, że Msza Święta 

jest najdoskonalszą formą 

modlitwy liturgicznej  

 
- omawia konieczność 

przyjmowania postaw 

odpowiednich do danych 

czynności liturgicznych 

 
- przytacza z pamięci 

modlitwę Pod Twoją 

obronę, 

 
- wskazuje teksty 

wybranych modlitw 

świętych 

 

- przytacza z pamięci 

modlitwę Ojcze nasz 

 
- podaje, że Pan Bóg 

każdego zaprasza do 

modlitwy 

 
- wymienia rodzaje 

modlitw  

 
- uzasadnia potrzebę 

modlitwy uwielbienia  

i dziękczynienia 

 
- wyjaśnia, że msza św. 

jest modlitwą liturgiczną  
- wymienia postawy, 

które przyjmuje się 

podczas Mszy Świętej, 

 
- opisuje, jak możemy 

modlić się za siebie 

nawzajem, 

 
- wie, że  niedziela to 

dzień święty, w czasie 

którego wielbimy Pana 

Boga przez uczestnictwo 

we Mszy Świętej i 

budowanie więzi 

rodzinnych 

 
- wymienia imiona 

świętych, którzy mogą 

być wzorem modlitwy 



- wyjaśnia, że Bóg 

ustanawia siódmy 

dzień tygodnia dniem 

odpoczynku, dniem 

świętym, by człowiek 

wielbił Boga 

 
- opisuje apostolstwo 

radości i uśmiechu 

jako pewną drogę do 

nieba. 

dla młodych ludzi 



 

 

3. Pan 

Jezus nas 

prowadzi 

 

- wskazuje na 

znaczenie Dekalogu 

w codziennym życiu; 

 
- tłumaczy wszystkie 

przykazania Dekalogu 

jako drogowskaz na 

szczęśliwe życie; 

 
- objaśnia 

współdziałanie Osób 

Boskich; 

 
-  tłumaczy, dlaczego 

wiara przejawia się 

w udziale w liturgii; 

 
- wyjaśnia  znaczenia 

poszczególnych 

okresów roku 

liturgicznego; 

 
-rozważa prawdę o  

niedzieli jako 

wyjątkowym dniu 

tygodnia; 

 
-opisuje przykłady 

postaw moralnych 

ukazanych w Biblii 

i historii Kościoła; 

 

- opisuje istotę 

wstępu do Dekalogu, 

 
- wyjaśnia, że 

pierwsze przykazanie 

Boże jest dla niego 

drogowskazem w 

życiu, bo wierzy, ufa 

i kocha Pana Boga, 

 
- wyjaśnia, dlaczego 

drugie przykazanie 

Boże jest dla niego 

drogowskazem w 

życiu 

 
- uzasadnia sens 

świętowania niedzieli 

 
- wskazuje powody 

dla których należy 

kochać i szanować 

rodziców 

 
- tłumaczy 

konieczność troski o 

życie i zdrowie swoje 

i innych ludzi 

 
- wyjaśnia na czym 

polega miłość i 

wierność małżeńska 

 
- uzasadnia 

konieczność troski o 

 

- wyjaśnia pojęcie „dekalog”, 

 
- zna obowiązki wynikające z 

pierwszego przykazania Bożego  

 
- wskazuje na istotę pierwszego 

przykazania Bożego, 

 
- wskazuje sytuacje w 

codzienności, kiedy szanujemy 

imię Boże 

 
- podaje sposoby świętowania 

niedzieli wynikające z Dekalogu  

 
- przytacza przykłady szacunku i 

miłości dla rodziców i opiekunów 

 
- podaje przykłady zachowań 

wskazujących na prowadzenie 

życia zgodnego z piątym 

przykazaniem Bożym 

 
- podaje przykłady zachowań 

świadczących o dobrym 

przygotowaniu się dzieci i 

młodzieży do podjęcia życia 

opartego na wierności 

małżeńskim zobowiązaniom 
 
-wymienia sposoby troski o  o 

własność swoją, cudzą i wspólną 

 
- wyjaśnia pojęcia prawda, 

 

- wyjaśnia, że to Bóg 

ogłasza 10 przykazań 

Bożych dla tych, którzy w 

Niego wierzą 

 
-  wymienia sytuacje, w 

których grzeszymy 

przeciwko pierwszemu 

przykazaniu Bożemu 

 
- opisuje zachowania 

wskazujące na brak 

szacunku do imienia Bożego 

 
- wymienia zachowania 

wbrew  trzeciemu 

przykazaniu Dekalogu 

 
- przytacza przykłady braku 

szacunku i miłości dla 

rodziców i opiekunów 

 
- wymienia przykłady 

świadczące o braku troski o 

życie swoje i innych ludzi 

 
- opisuje zachowania 

świadczące o braku troski o 

świętość zachowań, słów i 

myśli 

 
- wymienia sytuacje 

zaniedbywania własności 

swojej, cudzej i wspólnej 

 

- zna wstęp do Dekalogu 
przytacza z pamięci 

pierwsze przykazanie 

Boże. 

 
- przytacza z pamięci 

drugie przykazanie Boże, 
zna trzecie przykazanie 

Boże 

 
- wymienia czwarte 

przykazanie Boże 

 
- zna treść czwartego 

przykazania Bożego 

 
- podaje treść piątego 

przykazania 

 
- przytacza szóste  

    przykazanie Boże, 

 
- zna siódme przykazanie 

Boże 

 
- wymienia ósme 

przykazanie Boże 

 
- podaje treść dziewiątego 

przykazania Bożego 

 
- zna treść dziewiątego i 

dziesiątego przykazania 

Bożego 



własność swoją, 

cudzą i wspólną 

 
- wyjaśnia 

konieczność troski o 

prawdę w życiu 

społecznym i 

osobistym 

 
- wskazuje powody, 

dla których myśli 

przeciwko dobru 

małżeństwa innych są 

grzechem 

 
- podaje przyczyny 

dla których 

zaniedbanie 

czynienia dobra oraz 

myśli o naruszeniu 

dóbr drugiego 

człowieka naruszają 

naszą przyjaźń z 

Bogiem 

 
- uzasadnia, że 

przykazania Boże 

strzegą wolności i 

godności człowieka,  

 
- wie, że przykazanie 

miłości to główna 

zasada życia 

chrześcijanina 

oszczerstwo, obmowa 

 
- wyjaśnia na czym polega 

szkodliwość pożądania innych 

osób w relacjach małżeńskich 

 
- tłumaczy, do czego prowadzi  

pożądanie rzeczy należących do 

innych 

 
- wylicza postawy sprzeciwiające 

się Bożym przykazaniom  

 
- podaje przykłady stosowania 

przykazania miłości w swoim 

życiu 

 
- opisuje sytuacje naruszenia 

dóbr swoich i drugiego 

człowieka przez słowo 

 
- wymienia skutki pragnień 

nie podporządkowanych 

dobru  

swojemu i drugiej osoby 

 
- podaje przykłady braku 

miłości w relacjach między 

ludźmi oraz mieczy ludźmi i 

Bogiem  

 
- wymienia przykazanie 

miłości 



 

Kateche

zy 

okoliczn

ościowe 

 

- referuje  wartości 

modlitwy różańcowej, 

 
- tłumaczy sens 

modlitwy za zmarłych 

 
- wyjaśnia 

chrześcijański sens 

przeżywania 

 Adwentu 

 
- rozważa sens 

obchodzenia pamiątki 

narodzin Jezusa 
 

 

- identyfikuje 

wydarzenia z życia 

Pana Jezusa i Matki 

Bożej z daną częścią i 

tajemnicą różańca 

 
- zna naukę Kościoła 

na temat czyśćca 

 
- opisuje wrażliwość 

na potrzeby innych 

na wzór  Świętego 

Józefa  

- tłumaczy, że 

budowanie zgody i 

pokoju w swoim 

otoczeniu wynika ze 

zobowiązań wobec 

Jezusa, Bożego Syna 

 

- wymienia wszystkie tajemnice 

różańca, 

 
- definiuje pojęcie „czyściec”, 

 
- charakteryzuje Świętego Józefa 

jako wzór do naśladowania 

 
- wymienia dary, które dzisiaj 

możemy złożyć Zbawicielowi 

 

- wymienia najbardziej 

charakterystyczne tajemnice 

różańca, 

 
- zna sposoby obchodzenia 

Dnia Zadusznego  

- wymienia sposoby 

przeżywania Adwentu  

- wylicza dary, jakie 

otrzymał nowonarodzony 

Pan Jezus, 

 

- wymienia wszystkie 

części różańca, 

 
- zna modlitwę za 

zmarłych 

 
- wymienia symbole 

adwentowe,  

 
- wymienia osoby, które 

oddały hołd nowo 

narodzonemu Jezusowi 

 

 

 


