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Wymagania programowe i kryteria ocenia  osiągnięć uczniów 

 

1. Kim jest Pan Jezus ? Chcemy Go poznać. 
Wspólnota szkolna. (E.3.) 

Postawy eucharystyczne i ich odniesienie do codzienności dziecka – świadectwo wiary dostosowane do jego możliwości.( F.1.) 

Jezus Słowem Boga i obiecanym Zbawicielem(A.4.) Dialog z Bogiem poprzez modlitwę. (D.1.) Liturgia wyrazem wiary w Boga. Podstawowe gesty, znaki i symbole liturgiczne. (B.2.) Liturgia 

wyrazem wiary w Boga. Podstawowe gesty, znaki i symbole liturgiczne. (B.2.) Maryja Matką Chrystusa i naszą. Wspólnota rodzinna(E.2.) 

Maryja Nauczycielką modlitwy. Publiczna działalność Jezusa. (A.4.) 

Wspólnota szkolna. (E.3.) 

Postawy eucharystyczne i ich odniesienie do codzienności dziecka – świadectwo wiary dostosowane do jego możliwości: , słuchanie słowa Bożego (skupienie, wyciszenie, zrozumienie) (F.1.) 

Potrzeba dzielenia się dobrem z każdym człowiekiem.( C.5.) Obecność Boga w liturgii Kościoła – liturgia jako urzeczywistnianie Bożego zbawienia. (B.1.). Eucharystia  sakramentem obecności 

http://spczerwonak.pl/


Chrystusa. Niedziela pamiątką zmartwychwstania. Modlitwa Jezusa. Dialog z Bogiem poprzez modlitwę. Rodzaje modlitwy. Wspólnota szkolna  

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra 

 

Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

- odpowiada poprawnie na 

pozdrowienie katechety : „Niech 

będzie pochwalony Jezus Chrystus”,  

 

 

 

-. wyjaśnia, że Pan Jezus jest 

umiłowanym Synem Boga, 

 

 

 

- chce poznawać życie i nauczanie 

Jezusa, jest aktywny podczas lekcji, 

 

 

 

- wyjaśnia, że Pan Jezus jest Synem 

Maryi, 

 

 

 

 

 

-  nazywa Pana Jezusa nauczycielem,  

szanuje nauczycieli i innych 

pracowników szkoły, 

 

 

 

- nazywa Pana Jezusa Królem,  

 

 

 

- nazywa Pana Jezusa Kapłanem 

(Najwyższym Kapłanem), 

-  podczas zabawy edukacyjnej 

odpowiada poprawnie na  poznane  

w  klasie I pozdrowienia 

chrześcijańskie,  

 

 

- wymienia dary otrzymywane  od 

Pana  Boga,  

 

 

 

- wyjaśnia, że znak krzyża  

przypomina nam o wielkiej miłości 

Pana Jezusa do nas, 
 

 

- okazuje szacunek Maryi 

odmawiając  wspólnie z klasą 

modlitwę Zdrowaś Maryjo, 

 

 

 

 

- wymienia imiona apostołów 

powołanych przez Pana Jezusa (na 

podstawie Mk 1,16–20), 

 

 

 

- potrafi powiedzieć, że według 

Pana Jezusa królować znaczy 

pomagać, 

 

- wskazuje sytuacje, w których się 

modli, 

-  powtarza słowa Pana Jezusa 

z omawianego fragmentu 

Ewangelii,  - wyjaśnia, że Pan 

Jezus pragnie  spotykać się z 

dziećmi, bo bardzo je kocha, 

 

 - formułuje modlitwę 

dziękczynną 

- okazuje wdzięczność 

Jezusowi za otrzymane dary, 

     

-  wymienia/opisuje 

najważniejsze wydarzenia z 

życia Pana Jezusa, 

   

 

- opisuje scenę zwiastowania 

Maryi, 

 

 

 

 

 

- potrafi powiedzieć, że w 

momencie chrztu świętego, Pan 

Jezus  powołuje nas na swoich 

uczniów, 

 

 

- podaje przykłady dobrych 

uczynków,  które wypełnia 

jako uczeń Chrystusa, 

 

- wyraża pragnienie spotykania 

się z Jezusem na Mszy Świętej. 

-  akceptuje  i szanuje wszystkie 

osoby należące do wspólnoty 

klasowej i szkolnej, służy 

pomocą,  

 

 

-  wyjaśnia, że największym 

darem Pana Boga dla ludzi  jest 

Pan Jezus, 

 

 

- na podstawie omawianej 

Ewangelii wyjaśnia, że Jezus jest 

obiecanym Zbawicielem, 

 

 

-     powtarza  z pamięci  słowa 

wypowiedziane przez Maryję  

podczas zwiastowania „Oto  Ja, 

służebnica Pańska, niech Mi się 

stanie według słowa twego”, 

 

 

- charakteryzuje postawę ucznia 

Jezusa (  na podstawie Mk 1,17) 

:  słuchać Jego Słowa, 

naśladować Jego postawę wobec 

każdego człowieka, 

 

- rozpoznaje w każdym 

potrzebującym swojego 

bliźniego, 

 

 

- wyjaśnia, dlaczego wierzący 

- podaje przykłady właściwych 

zachowań budujących wspólnotę 

klasową jako wspólnotę przyjaciół 

Pana Jezusa, 

 

  

- opisuje scenę przemienienia na 

górze Tabor, powtarza słowa 

wypowiedziane przez Pana Boga,  

 

 

- wskazuje wydarzenia z życia Pana 

Jezusa ukazujące Go jako Boga i 

człowieka,  

 

 

-   wyjaśnia, że  okazując 

posłuszeństwo rodzicom, 

opiekunom, katechetom i 

kapłanom, wypełniamy wolę Pana 

Boga,  

 

 

 - wymienia umiejętność uważnego 

słuchania, skupienia  przy 

zachowania ciszy  jako warunki 

konieczne do słuchania słów Pana 

Jezusa,  

 

- wyjaśnia, że zadaniem uczniów 

Pana Jezusa jest budowanie 

królestwa Bożego na ziemi, 

 

- wskazuje w jaki sposób Jezus jest 

obecny w jego życiu, 



 

 

- wskazuje na Pana Jezusa jako na 

prawdziwego przyjaciela, 

 

 

- wraża pragnienie rozmowy w 

modlitwie z Panem Jezusem,  

 -  układa proste modlitwy 

dziękczynne za przyjaciół,  

 

 

- podaje przykłady z życia Pana 

Jezusa świadczące, że jest 

naszym największym 

przyjacielem, 

gromadzą się w niedzielę na 

Mszy Świętej, 

 

- wymienia cechy prawdziwego 

przyjaciela, 

 

 

 

 - wyjaśnia, że na Mszy świętej 

spotyka się z Jezusem, 

przyjacielem, 

 

 

II. Pan Jezus rozmawia z nami, chcemy do Niego mówić.  
Liturgia wyrazem wiary w Boga. Podstawowe gesty, znaki i symbole liturgiczne. Modlitwa Jezusa. (D.3.) 

Dialog z Bogiem poprzez modlitwę. Rodzaje modlitwy. Ojcze nasz – modlitwa, której nauczył uczniów Jezus.  

Pismo Święte księgą wiary. Postawy eucharystyczne i ich odniesienie do codzienności dziecka – świadectwo wiary dostosowane do jego możliwości: , słuchanie słowa Bożego (skupienie, 

wyciszenie, zrozumienie ( F.1.) 

Kategorie dobra i zła. Bóg – źródło dobra. (C.2.) 

Eucharystia ofiarą Chrystusa i Kościoła. (B.11.) 

Obecność Boga w liturgii Kościoła – liturgia jako urzeczywistnianie Bożego zbawienia. Bezwarunkowa miłość Boga. Wartość własnej osoby. Godność dziecka Bożego. (E.1.) 

Stworzenie aniołów przejawem miłości Boga. (A.3.).  

 
 

Ocena dopuszczająca 

 

Ocena dostateczna 

 

Ocena dobra 

 

Ocena bardzo dobra 

 

Ocena celująca 

 

- przebywa z Panem Jezusem na 

modlitwie – wspólnie z innymi modli 

się podczas lekcji religii,   

 

-  potrafi modlić się w różny sposób: 

dziękuje, prosi, przeprasza, słucha 

słowa Bożego,  

 

 

 

- wyjaśnia, że to sam  Pan Jezus uczy 

nas modlitwy Ojcze nasz,  

 

 

- podaje inne określenie Pisma 

- modli się własnymi słowami (akty 

strzeliste), 

 

 

-  określa postawę, w jakiej Pan 

Jezus modli się w Ogrodzie 

Oliwnym, 

 

 

 

- uzasadnia, dlaczego Boga możemy 

nazywać naszym Ojcem, 

 

- wyjaśnia, że chce poznawać i jak 

najlepiej rozumieć Pismo święte, bo 

- wyjaśnia, że modlitwa jest 

osobistą rozmową z Panem 

Jezusem, 

 

- wskazuje postawy jakie 

możemy przyjmować podczas 

modlitwy,  

 

 

 

-  przy wsparciu nauczyciela,  

pozostałych uczniów, modli się 

słowami modlitwy Ojcze nasz, 

 

- potrafi powiedzieć, że Pismo 

-  wymienia sytuacje, w których 

Pan Jezus się modli,  

 

 

-  rozróżnia podstawowe 

postawy, gesty modlitewne  

podczas Mszy świętej  i określa 

ich znaczenie,  

 

 

 

- opanował pamięciowo tekst 

modlitwy Ojcze nasz, 

 

 

-  wyjaśnia, że  modlimy się do 

Pana Jezusa nie tylko w trudnych 

sytuacjach życiowych,  

 

- przyjmuje właściwą postawę, 

wykonuje poprawnie gesty 

towarzyszące modlitwie podczas 

modlitwy wspólnotowej i modlitwy 

własnej, 

 

- opanował pamięciowo, wyjaśnia  

tekst modlitwy Ojcze nasz, 

 

 

- uzasadnia, dlaczego należy czytać 



Świętego, 

 

 

- wskazuje zachowania pozytywne, 

które podobają się Panu Jezusowi  i 

negatywne, niezgodne z 

przykazaniem miłości, 

 

- rozpoznaje osobę kapłana po 

ubiorze- koloratka i  sutanna oraz po 

szatach liturgicznych, 

 

- wymienia/ wskazuje znaki religijne: 

krzyż, Pismo Święte, różaniec, 

medalik, książeczkę do nabożeństwa. 

 

 

- wymienia miejsca, w których 

można się modlić,  

 

 

- wyjaśnia, że modlitwa jest rozmową 

z Panem Jezusem, 

 

 

 

- modli się słowami modlitwy 

Zdrowaś Maryjo, 

 

 

-wyjaśnia, że każdego dnia w 

modlitwie można dziękować 

Aniołowi Stróżowi za jego opiekę,  

jest dzieckiem Bożym 

 

- wyjaśnia, że w Ewangelii 

odnajdujemy słowa Pana Jezusa, 

 

 

 

- odnosi się do osób duchownych z 

szacunkiem, 

 

 

- swoją postawą okazuje szacunek 

krzyżowi, 

 

 

 

- modli się za siebie i bliskich, 

 

 

 

- modli się w różnych intencjach, 

 

 

 

 

-  wymienia kilka cech, jakimi 

odznacza się Matka Jezusa, 

 

 

- modli się do swojego anioła stróża 

modlitwą Aniele Boży, 

 

święte ukazuje miłość Pana 

Boga do każdego człowieka,  

 

- nazywa Ewangelię Dobrą 

Nowiną,  

 

 

 

- wymienia sposoby 

pozdrawiania osoby 

duchownej, 

 

 

 - wyjaśnia, że najważniejszym 

znakiem naszej wiary, na który 

wskazuje nam Pan Jezus, jest 

krzyż, 

 

- wymienia miejsca, w których  

modlił się  Pan Jezus,  

 

 

- tłumaczy, że Pan Jezus 

pragnie, by każde dziecko 

rozmawiało z Nim na 

modlitwie, 

 

 

-modli się przez 

wstawiennictwo Maryi, 

dziękuje Jej za macierzyńską 

opiekę, 

 

- wyjaśnia, że Anioł Stróż jest 

darem od Pana  Boga,  

 

 

- definiuje, czym jest Pismo 

święte, 

 

 

- wyjaśnia dlaczego Ewangelie 

nazywamy Dobrą Nowiną, 

 

 

 

- wyjaśnia, kim jest kapłan, kto 

powołuje kapłanów do głoszenia 

Dobrej Nowiny,  

 

-  potrafi powiedzieć kilka zdań 

o osobach Trójcy Świętej, które 

wymieniamy podczas modlitwy 

znakiem krzyża,  

 

-  potrafi powiedzieć, co 

pomaga, a co przeszkadza w 

modlitwie, 

 

 

-  zwraca się do Pana Jezusa 

swoimi słowami, układa tekst 

modlitwy spontanicznej, 

 

 

- wyjaśnia, kiedy Pan Jezus 

czyni z Maryi Matkę wszystkich 

ludzi,  

 

 

- wyjaśnia, jaka jest rola Anioła 

Stróża w życiu dziecka Bożego, 

 

 

i słuchać  tekstów  Pisma Świętego  

 

 

- wskazuje związek pomiędzy 

słuchaniem słów Pana Jezusa a ich 

wypełnianiem w codziennym  

postępowaniu,  

 

- wyjaśnia jakie zadania powierza 

Pan Jezus kapłanom na całym 

świecie, 

 

- wyjaśnia, że szanuje krzyż, bo jest 

on znakiem miłości Pana Jezusa do 

każdego człowieka, 

 

- przytacza i wyjaśnia znaczenie 

słów Ewangelii Mt 6,6a, 

 

 

- potrafi powiedzieć na podstawie 

Ewangelii Mk 10, 13- 14, że Pan 

Jezus pragnie, aby dzieci 

przychodziły do Niego, 

 

- wylicza najważniejsze wydarzenia 

z życia Maryi i potrafi je ułożyć w 

porządku chronologicznym, 

 

- wyjaśnia, że  Pan Bóg stwarza 

aniołów, by oddawali Jemu cześć, 

opiekowali się ludźmi, 

 

III. Pan Jezus mówi o sobie, a my chcemy Go usłyszeć. 



Biblijne i historyczne przykłady postaw moralnych. (C.6.) 

Obecność Boga w liturgii Kościoła . Postawy eucharystyczne i ich odniesienie do codzienności dziecka – świadectwo wiary dostosowane do jego możliwości 

Postawy eucharystyczne i ich odniesienie do codzienności dziecka – świadectwo wiary dostosowane do jego możliwości :  słuchanie słowa Bożego (skupienie, wyciszenie, zrozumienie) ( 

F.1.) 

Warunki sakramentu pokuty i pojednania. Powtórne przyjście Pana. Jezus Słowem Boga i obiecanym Zbawicielem. (A.4).  

 

 

Ocena dopuszczająca 

 

Ocena dostateczna 

 

Ocena dobra 

 

Ocena bardzo dobra 

 

Ocena celująca 

 

 

-  wymienia cechy dobrego pasterza, 

 

 

 

 

 

-  wymienia postawy i zachowania, 

które prowadzą nas do nieba. 

 

 

-  odróżnia prawdę od kłamstwa, 

 

 

 

 

 

 - powtarza słowa Pana Jezusa „Ja 

jestem życiem”, 

 

 

- powtarza słowa Pana Jezusa „Ja 

jestem pokarmem (chlebem)” 

 

 

 

- swoją postawą okazuje szacunek 

słowu Bożemu, 

 

 

- wyjaśnia, dlaczego Pana Jezusa 

nazywamy Dobrym Pasterzem,  

 

 

 

 

- nazywa Pana Jezusa drogą, 

 

 

 

-  wyjaśnia, że kłamstwo jest złem, 

 

 

 

 

- okazuje w modlitwie  wdzięczność 

Jezusowi za dar życia, 

 

- wskazuje właściwe i niewłaściwe 

zachowania podczas Mszy Świętej,  

 

 

-wyjaśnia, że Pan Jezus jest siewcą, 

   

 

- wyjaśnia, że Pan Jezus wybacza 

grzechy, 

 

 

-  podaje przykłady, gdy jest 

posłuszny Panu Jezusowi, 

Dobremu Pasterzowi,  

 

 

 

- wyjaśnia, że Pan Jezus jest 

drogą, 

 

 

- mówi, że Pan Jezus nazywa 

siebie prawdą i dlatego zawsze 

możemy Jemu ufać, 

 

 

 

-  wyjaśnia, że Pan Jezus daje 

człowiekowi życie wieczne, 

 

 

- wyjaśnia co znaczą słowa 

brata Alberta „Bądź dobry jak 

chleb”,  

 

 

 

- odpowiada na pytania do 

przypowieści o siewcy, 

 

- uzasadnia, że Pan Jezus 

przychodzi do nas w słowie 

Bożym i Komunii świętej,  

 

 

 

-podaje przykłady zachowań,  

które prowadzą nas do nieba, 

 

 

-  uzasadnia, że być 

prawdomównym to naśladować 

Pana Jezusa, 

 

 

 

- wyjaśnia, że Pan Jezus  

zwycięża śmierć, gdy trzeciego 

dnia zmartwychwstaje,  

 

- wyjaśnia, że Pan Jezus jest 

obecny w Hostii, 

 

 

 

- wyjaśnia znaczenie 

przypowieści o siewcy, 

 

 

-  na podstawie J 10, 27- 28a 

wyjaśnia, że Pan Jezus, Dobry 

Pasterz mówi, abyśmy słuchali 

Jego głosu, a otrzymamy życie 

wieczne,  

 

- wyjaśnia, że drogą do Jezusa jest 

słuchanie słowa Bożego i 

przemiana swojego  życia,  

 

-  na podstawie Ewangelii  J 20, 

29b wyjaśnia, że Pan Jezus nazywa 

szczęśliwymi tych, którzy Go nie 

widzą, a  w Niego wierzą i  ufają 

Jemu, 

 

- uzasadnia, że Pan Jezus 

zmartwychwstając, daje nam 

obietnicę życia wiecznego, 

 

 - wyjaśnia, że spotkania  każdego  

człowieka z Chrystusem we Mszy 

świętej  wzmacniają przyjaźń z 

Nim, 

 

- wyjaśnia, że słuchając i 

wypełniając wolę  Pana Jezusa, 

człowiek staje się jak żyzna ziemia, 

 



-  wymienia sposoby przepraszania 

Boga i ludzi za popełnione zło, 

 

 

-  wskazuje, kto nazwał Pana Jezusa 

Barankiem Bożym 

 

 

 

- podczas religii  modli się wraz z 

innymi o bycie pokornym, 

 

- w modlitwie okazuje Panu 

Jezusowi wdzięczność za złożoną 

ofiarę na krzyżu,   

 

 

- wyjaśnia, że Pan Jezus mówi o 

sobie, że jest cichy i pokorny,  

 

 -   potrafi powiedzieć, że Pan 

Jezus jest światłością świata, 

 

  

-  powtarza słowa „Baranku 

Boży…” wypowiadane przez 

wiernych w czasie Mszy 

świętej,  

 

 

- wyjaśnia znaczenie słów: 

pokorny, cichy, 

- wyjaśnia, że Pan Jezus 

prowadzi ludzi do Boga za 

pośrednictwem Kościoła,  

 

- wskazuje na związek pomiędzy 

barankiem ofiarnym a Panem 

Jezusem, 

 

 

 - wymienia zachowania 

charakteryzujące postawę 

pokory,  

 

 

- wyjaśnia, co to znaczy, że Pan 

Jezus jest światłością świata,  

 

 

- potrafi powiedzieć, że Pan Jezus 

przez swoją śmierć i 

zmartwychwstanie  gładzi nasze 

grzechy, 

 

- wyjaśnia, że pokora jest wyrazem 

miłości i szacunku dla Pana Boga i 

drugiego człowieka. 

 

Katechezy okolicznościowe cz. 1 

 
Zwyczaje związane z obchodami Świąt Narodzenia Pańskiego i Zmartwychwstania Pańskiego. 

Sens i przesłanie poszczególnych okresów roku liturgicznego. Zwyczaje związane z obchodami Świąt Narodzenia Pańskiego i Zmartwychwstania Pańskiego. 

 

 

Ocena dopuszczająca 

 

Ocena dostateczna 

 

Ocena dobra 

 

Ocena bardzo dobra 

 

Ocena celująca 

 
- nazywa Maryję swoją Matką i 

okazuje Jej szacunek podczas 

modlitwy, 

 

 

- wymienia przejawy troski i pamięci 

o zmarłych, 

 

 

- wskazuje symbole Adwentu,  

 

 

 

 

 

-  przytacza słowa Pana Jezusa Mk 

11,24 b,  

 

 

 

- modli się słowami modlitwy 

„Wieczny odpoczynek…”  

 

 

- wyjaśnia znaczenie symboli 

adwentowych,  

 

 

 

 

- wyjaśnia, że Maryja ukazała 

się św. Katarzynie Labouré i 

obiecała modlącym się wiele 

łask, 

 

 -  na podstawie tekstów 

biblijnych opowiada o 

powtórnym przyjściu Pana 

Jezusa,  

- wyjaśnia, że Adwent to czas 

oczekiwania na Pana Jezusa, 

 

 

 

 

- opowiada chronologicznie  

wydarzenia Tajemnic radosnych 

różańca świętego,  

 

 

- przypomina, że Pan Jezus 

obiecuje nam życie wieczne, 

 

 

- na podstawie Ewangelii św. 

Łukasza 1, 26-31.38 opowiada o 

zwiastowaniu Maryi, 

 

 

 

- uzasadnia wartość modlitwy 

różańcowej, 

 

 

 

- uzasadnia zbawczy sens śmierci 

Jezusa, 

 

 

- potrafi powiedzieć, że Adwent to 

czas naszego oczekiwania na 

narodzenie Jezusa, czas naszego 

nawracania. To także czas 

oczekiwania na powtórne przyjście 

Jezusa, 



 

- potrafi powiedzieć że Msza święta 

sprawowana w Wigilię Bożego 

Narodzenia,  to Pasterka,  

 

 

 

 

- wymienia dary, jakie Mędrcy 

przynieśli Panu Jezusowi,  

 

-  wyjaśnia, że Msza święta  

sprawowana w Wigilię Bożego 

Narodzenia nazywa się Pasterką  na 

cześć pasterzy, którzy jako pierwsi 

oddali hołd Nowonarodzonemu 

Jezusowi,  

 

-  wyjaśnia, że Mędrcy ze Wschodu 

przybyli do Betlejem, aby oddać 

hołd Panu Jezusowi, 

 

 

- potrafi opowiedzieć jak 

rodzina chrześcijańska świętuje  

Święta Bożego Narodzenia, 

 

 

 

 

-  wyjaśnia napis na drzwiach 

mieszkań  chrześcijan,  

 

- wyjaśnia, że  Pismo święte 

opowiada o narodzinach Pana 

Jezusa w Betlejem, 

 

 

 

- odkrywa, że Pan Jezus troszczy 

się o każdego człowieka poprzez 

ludzi, którzy niosą pomoc 

innym, 

 

- wyjaśnia, że Pan Jezus przychodzi 

na świat, aby objawić wielką 

miłość Pana Boga do każdego 

człowieka, 

 

 

- wyjaśnia, że Mędrcy oddając 

pokłon Panu Jezusowi, uznają w 

Nim prawdziwego Boga, 

Na ocenę niedostateczną uczeń: Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. 


