
Szkoła Podstawowa 

                                                                                                            im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku 

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE ROK SZKOLNY 2022/2023 –  II  PÓŁROCZE 
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Nauczyciel – Ewa Wilczyńska  

 
Wymagania programowe i kryteria ocenia  osiągnięć uczniów 

1. Pan Bóg troszczy się o mnie 

 
Modlitwa w Starym Testamencie. (D.2.). 

Maryja Nauczycielką modlitwy. (D.5.) 

Modlitwa Jezusa. (D.3.). Ojcze nasz – modlitwa, której nauczył uczniów Jezus. (D.4.). 

Kościół realizujący posłannictwo Jezusa Chrystusa. Konieczność łaski do zbawienia. Powtórne przyjście Pana. (A.6.). 

Wspólnota kościelna (E.4.). Wspólnota rodzinna (E.2.). Modlitwa liturgiczna Kościoła (D.6.). Ludzie uczący modlitwy. (D.7.). 
 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

- potrafi powiedzieć, że Pan Bóg jest 

miłosiernym Ojcem  

 

 

 

- nazywa modlitwę rozmową z 

Panem Bogiem 

 

 

 

-  potrafi powiedzieć, że 

miłosierny Bóg Ojciec 

przebacza nam grzechy, gdy o 

to prosimy 

 

-  wskazuje Abrahama jako 

człowieka, z którym rozmawia 

Pan Bóg  

 

 

- odpowiada na pytania do 

omawianego fragmentu Ewangelii 

św. Jana   

 

 

- odkrywa, że może zaufać Panu 

Bogu tak jak Abraham  

 

  

 

-wymienia przejawy Bożego 

miłosierdzia 

 

 

 

- wyjaśnia,  na podstawie 

historii Abrahama, że zaufanie 

miłosiernemu Bogu  czyni życie 

człowieka szczęśliwym 

 

- uzasadnia potrzebę zaufania 

miłosiernemu  Bogu Ojcu 

 

 

 

- uzasadnia potrzebę zaufania Panu 

Bogu, który rozmawia z 

człowiekiem w czasie modlitwy 
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-  wyjaśnia, że Pan Bóg posyła anioła 

do Maryi 

 

 

 

 

- podaje imię Dawida jako człowieka, 

który często się modlił 

 

 

 

- wraz z katechetą modli się słowami 

modlitwy „ Ojcze nasz”  

 

 

 

-  odkrywa, że czyniąc dobro, jest 

posłuszny Panu Bogu  

 

 

 

 

- wskazuje , że w modlitwie Ojcze 

nasz prosimy Pana Boga, aby nikomu 

nie brakowało chleba, aby nie było 

głodu na ziemi  

 

-  wyjaśnia, że w modlitwie Ojcze 

nasz prosimy, by Bóg Ojciec 

wybaczał nam nasze grzechy 

 

 

- odróżnia dobro od zła, podaje 

przykłady 

 

 

 

 

- wyjaśnia, że pomagając drugiemu 

-  wyjaśnia, że Pan Bóg wybiera 

Maryję na Matkę Swego Syna  

 

 

 

- na podstawie tekstów z 

Psalmów poznaje modlitwę 

uwielbienia, dziękczynienia i 

prośby 

 

- odkrywa, że Pan Jezus uczy 

nas, jak modlić się do Pana 

Boga oraz pragnie, abyśmy 

nazywali Pana Boga Ojcem  

 

- odkrywa, że wypowiadając 

słowa „Przyjdź królestwo 

Twoje”, wyznaje wiarę w 

ponowne przyjście Pana Jezusa 

 

  

- argumentuje, że należy 

szanować jedzenie, dzielić się 

nim z innymi. 

 

 

-  odkrywa, że Pan Bóg pragnie, 

abyśmy umieli przepraszać za 

swoje złe czyny i wybaczać 

innym 

 

- w modlitwie prosi Pana Boga 

o pomoc w wyborze dobra 

 

 

 

 

-  odpowiada na pytania 

dotyczące przypowieści o 

- odkrywa, że  Maryja wyraża 

zgodę i poprzez słowo „Amen” 

mówi: Bogu  „Niech tak się stanie”. 

 

 

-  potrafi ułożyć krótką modlitwę 

uwielbienia, dziękczynienia i 

prośby 

 

 

- modli się słowami modlitwy Ojcze 

nasz  

 

 

 

-  wyjaśnia, że modląc się słowami 

„ Przyjdź Królestwo  Twoje” 

prosimy, aby Pan Bóg pomagał nam 

budować królestwo Boże na ziemi 

 

- odpowiada na pytania dotyczące 

fragmentu Ewangelii o 

rozmnożeniu chleba 

 

 

-  wyjaśnia, że  krzywdząc innych, 

nie jesteśmy posłuszni  Bogu Ojcu  

 

 

 

- okrywa, że modląc się słowami „I 

nie wódź nas na pokuszenie, ale nas 

zbaw ode złego” , prosimy Boga 

Ojca, abyśmy nie ulegali pokusom  

 

- wyjaśnia co znaczy  dzisiaj 

człowiek miłosierny 

 

 

- wyjaśnia, że Maryja jest matką 

Jezusa i wszystkich ludzi 

 

 

 

 

- potrafi wyjaśnić pojęcia: 

modlitwa prośby, uwielbienia, 

dziękczynienia 

 

  

- podaje przykłady, kiedy 

używamy imienia Bożego 

nadaremnie 

 

 

-  wyjaśnia, że królestwo Boże 

na ziemi jest tam, gdzie panują 

miłość, radość, przebaczenie, 

dobro, 

  

  

- odkrywa, że Pan Bóg troszczy 

się o pokarm dla ciała i duszy 

każdego człowieka 

 

 

- odkrywa, że Pan Bóg 

odpuszcza nam nasze winy, gdy 

my przebaczamy innym 

 

 

-   potrafi powtórzyć słowa Pana 

Jezusa „ Wystarczy ci mojej 

łaski”  

 

 

 

- podaje przykłady uczynków 

- odkrywa, że Maryja uczy nas 

zaufania do Pana Boga 

 

 

 

 

- potrafi powiedzieć kilka zdań o 

Dawidzie 

 

 

 

-  wyjaśnia znaczenie słów „Święć 

się Imię Twoje”   

 

 

 

- odkrywa, że Pan Jezus przyjdzie 

ponownie na świat 

-  rozwiązuje dylematy moralne, 

ukazując życie zgodne z Bożymi 

przykazaniami. 

 

- wyjaśnia, że  chleb jest pokarmem 

dla ciała, a pokarmem dla duszy 

jest Ciało Chrystusa 

 

 

- odkrywa, że  Pan Jezus pragnie, 

abyśmy naśladowali Go 

przebaczając innym  

 

 

- wyjaśnia, że  słowa Pana Jezusa 

„Wystarczy ci mojej łaski”  

oznaczają , że Pan Jezus będzie 

nam pomagał wybierać dobro 

 

 

- wyjaśnia istotę uczynków 



człowiekowi, pomagamy Panu 

Jezusowi 

 

-  odkrywa, że modlitwa jednoczy 

rodzinę 

 

 

 

 

-   potrafi powiedzieć, jak powinien 

zachowywać się podczas Mszy 

świętej 

 

 

- wyjaśnia, że modląc się i czyniąc 

dobro,  naśladujemy świętych 

miłosiernym Samarytaninie 

 

 -  odkrywa, że sam Pan Jezus 

zachęca nas do nieustannej 

modlitwy 

 

 

 

 - rozpoznaje i nazywa 

podstawowe gesty, znaki oraz 

symbole liturgiczne 

 

 

-  odkrywa, że czynienie dobra i 

częsta modlitwa sprawiają, że 

jesteśmy szczęśliwi  

- odkrywa, że kiedy cała rodzina 

modli się, to Pan Jezus jest wśród 

nich  

 

 

 

- potrafi powiedzieć jak modlił się 

faryzeusz, a jak celnik 

 

 

 

- odkrywa, że Pan Jezus pragnie, 

abyśmy nie odpłacali złem za zło, 

abyśmy często się modlili 

 

miłosierdzia  

 

 

-  wyjaśnia dlaczego rodzinę 

nazywamy Kościołem 

domowym, podaje przykłady 

jak powinna żyć rodzina 

chrześcijańska  

 

- na podstawie fragmentu 

Ewangelii wyjaśnia, jak należy 

się modlić   

 

 

- wnioskuje, że święci czerpali z 

modlitwy siłę, by kochać Pana 

Boga i ludzi   

 

miłosierdzia  

 

 

- wymienia przykłady budowania 

dobrych relacji we wspólnocie 

rodzinnej i domowej, 

 

 

 

- na podstawie przypowieści 

wyjaśnia, że Pan Jezus pragnie, 

abyśmy nie wywyższali się i byli 

skromni 

 

- odkrywa, że święci są 

widzialnymi znakami Pana Boga w 

świecie, wymienia  imiona 

świętych   

2. Jesteśmy Bożą rodziną 

 
Wspólnota rodzinna. (E.2.). 

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

Bezwarunkowa miłość Boga. Wartość własnej osoby. Godność dziecka Bożego. (E.1.). Dialog z Bogiem poprzez modlitwę. Rodzaje modlitwy. (D.1.) 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

- prawidłowo stosuje nazwy 

członków rodziny 

 

 

- wymienia osoby  tworzące Świętą 

Rodzinę  

 

 

 

-  wyjaśnia w jaki sposób okazuje 

posłuszeństwo rodzicom 

 

 

-   wymienia dary, jakimi obdarza nas 

-charakteryzuje wspólnotę 

rodzinną  

 

 

- wyjaśnia, że Święta Rodzina 

mieszkała w Nazarecie 

 

 

 

- wyjaśnia w jaki sposób może 

wywołać uśmiech na twarzy 

swoich rodziców 

 

-odkrywa, że pokarmem dla 

- w modlitwie wyraża wdzięczność 

Bogu za dar rodziny 

 

 

- charakteryzuje obowiązki 

członków Świętej Rodziny 

 

 

 

-  uzasadnia potrzebę używania 

słów: „proszę”, „dziękuję”, 

„przepraszam” 

 

- wyjaśnia pojęcie duszy  

- wyjaśnia dlaczego Pana Jezusa 

nazywamy Dobrym Pasterzem 

 

 

- wymienia cechy Bożej 

rodziny, która jest przykładem 

miłości i dobrych relacji z 

Panem Bogiem i ludźmi 

 

-  odkrywa jak ważne jest 

wspólne spędzanie czasu z 

rodziną 

 

-  wyjaśnia znaczenie pojęcia 

- wyjaśnia, że Kościół to rodzina 

dzieci Bożych 

 

 

- uzasadnia potrzebę modlitwy za 

rodzinę 

 

 

 

 - wymienia przykłady budowania 

dobrych relacji w rodzinie   

 

 

- rozpoznaje i nazywa swoje 



Pan Bóg  (ciało, dusza, rozum, 

emocje, wolna wola) 

 

- odkrywa, że Pan Bóg kocha 

wszystkich ludzi 

 

 

- wymienia osoby  należące do jego 

rodziny  

 

 

 

- wyraża w modlitwie wdzięczność 

za dar rodziny i bliskich 

 

 

- wymienia najbliższych członków 

rodziny świętego Jana Pawła II,  

 

duszy jest modlitwa 

 

 

 - wyjaśnia, że dziecko jest 

największym darem Boga dla 

rodziców 

 

- odkrywa, że w rodzinie 

uczymy się miłości do Boga i 

ludzi 

 

 

- wyjaśnia zwrot „modlić się w 

intencji” 

 

 

- odkrywa, że papież Jan Paweł 

II nazywał się Karol Wojtyła i 

urodził się w Wadowicach  

 

 

 

- wymienia sposoby okazywania 

miłości w rodzinie  

 

 

- wskazuje na osobowe więzi w 

rodzinie  

 

 

 

- opisuje, co pomaga w dobrej 

modlitwie, a co w niej przeszkadza  

 

 

- określa zainteresowania Karola 

Wojtyły w wieku szkolnym,  

 

„wolna wola”  

 

 

- uzasadnia, dlaczego należy 

okazywać posłuszeństwo 

rodzicom 

 

-  charakteryzuje wspólnotę 

rodzinną 

 

 

 

- potrafi powiedzieć, że Pan Bóg 

pragnie, abyśmy wytrwale i 

ufnie modlili się za rodziców  

 

-  potrafi powiedzieć, że każdy z 

nas jest powołany przez  Boga 

Ojca do świętości  

 

emocje oraz emocje innych osób 

 

 

- wyjaśnia wartość każdego 

człowieka jako dziecka Bożego 

 

 

- uzasadnia, dlaczego należy 

okazywać szacunek i 

posłuszeństwo rodzicom, dziadkom 

oraz innym członkom rodziny 

 

- wyjaśnia co znaczą słowa : „Pan 

Bóg pragnie, abyśmy wytrwale i 

ufnie modlili się za rodziców” 

 

- znajduje powiązania pomiędzy 

dzieciństwem Karola Wojtyły a 

jego świętością 

 

Katechezy okolicznościowe cz. 2 
Jezus Słowem Boga i obiecanym Zbawicielem. Maryja Matką Chrystusa i naszą. Publiczna działalność Jezusa. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa.(A4).  

Sens i przesłanie poszczególnych okresów roku liturgicznego (B.4.) 

Jezus Słowem Boga i obiecanym Zbawicielem. Maryja Matką Chrystusa i naszą. Publiczna działalność Jezusa. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. (A4) 
 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

- wyjaśnia, że w  Wielkim Poście 

przeżywamy    mękę i śmierć Pana 

Jezusa  

 

- wyjaśnia, że Pan Jezus 

zmartwychwstał w niedzielę 

 

 

 

- wyjaśnia, że w Boże Ciało kapłan 

niesie Pana Jezusa w procesji ulicami 

miast i wsi  

 

- odkrywa, że  wielkopostne 

postanowienia. pomagają w 

nawracaniu się  

 

- wyjaśnia, że świętujemy 

niedziele jako pamiątkę 

zmartwychwstania Pana Jezusa 

 

 

-  opowiada, jak wygląda 

procesja Bożego Ciała  

 

 

- nazywa Wielki Post czasem 

poprawy i przepraszania Pana Boga 

za złe uczynki  

 

- odkrywa, że są świadkowie 

zmartwychwstania Pana Jezusa, 

wymienia ich  

 

 

-  wyjaśnia pojęcia: monstrancja, 

procesja, baldachim   

 

 

- odkrywa, że to sam  Pan Jezus 

pragnie, abyśmy nawracali się i 

wierzyli w Ewangelię 

 

- wyjaśnia, że zmartwychwstały 

Pan Jezus jest obecny w swoim 

Kościele 

 

 

- wymienia sposoby 

uczestnictwa dzieci i dorosłych 

w procesji Bożego Ciała  

 

- wyraża chęć przepraszania Pana 

Jezusa i poprawy postępowania 

 

 

- wyjaśnia, że zmartwychwstały 

Pan Jezus jest obecny w życiu 

każdego człowieka 

 

 

- określa Boże Ciało jako 

uroczystość, podczas  której czcimy 

Pana Jezusa w Najświętszym 

Sakramencie  



 

-  dziękuje  w modlitwie za łaski 

otrzymywane od Pana Jezusa przez 

cały rok szkolny 

 

 

-  potrafi powiedzieć, że 

wakacje nie zwalniają z 

uczestnictwa we Mszy Świętej  

 

 

- odkrywa, że wakacje to dar dla 

każdego z nas 

 

 

- potrafi powiedzieć, że podczas 

wakacji ma  wiele okazji, by  

wychwalać  Pana Boga za 

stworzony świat  

 

 

- wskazuje, że podczas wakacji ma 

wiele okazji, by swoim 

zachowaniem, słowem, postawą,  

realizować   przykazanie miłości  

 

 


