
 

  KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII W ZAKRESIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
 

Program nauczania dla klas I-III nr AZ-1-01/1 z 20 IX 2001 KLASA III  
 Dopuszczający otrzymuje uczeń, który spełnia następujące wymagania:  

 

● Umiejętności:  

-umie modlić się w grupie podczas celebracji Eucharystii modlitwami, wezwaniami i gestami 

liturgicznymi Mszy Świętej  

-umie skojarzyć konkretne postawy, zachowania i obowiązki z przykazaniami  

miłości, pięcioma przykazaniami kościelnymi i przykazaniami Bożymi  

-umie wymienić dwie części Mszy Świętej: liturgię słowa i liturgię  

eucharystyczną  

-umie wymienić najważniejsze uroczystości w roku liturgicznym  

(Boże Narodzenie i Wielkanoc)  

-umie podać przykłady cudów Jezusa  

● Wiedza:  

-wie, że Bóg stworzył świat, Jezus został posłany przez Ojca dla ratowania  

ludzi, a Duch Święty działa w Kościele  

-wie, że Jezus Chrystus stał się człowiekiem, aby ratować ludzi od zła  

-wie, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu  

-wie, że Maryja jest matką Boga  

-wie, że podczas Mszy Świętej czytane jest Pismo Święte  

-wie, że człowiek potrzebuje pojednania z Bogiem i Eucharystii  

-wie, że istnieje Dekalog i pięć przykazań kościelnych  

-wie, kto jest biskupem diecezjalnym, proboszczem parafii i jego rodzicami  

Chrzestnymi  

-odrabia zadanie domowe  

-prowadzi zeszyt  

 Dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia następujące wymagania:  
 

● Umiejętności:  

-umie modlić się w grupie podczas celebracji Eucharystii modlitwami, wezwaniami i gestami 

liturgicznymi Mszy Świętej  

-umie skojarzyć konkretne postawy, zachowania i obowiązki z przykazaniami  

miłości, pięcioma przykazaniami kościelnymi i przykazaniami Bożymi  

-umie wymienić dwie części Mszy Świętej: liturgię słowa i liturgię  

eucharystyczną  

-umie wymienić najważniejsze uroczystości w roku liturgicznym  

(Boże Narodzenie i Wielkanoc)  

-umie podać przykłady cudów Jezusa i niektóre z nich omówić  

-umie zaśpiewać piosenki, których nauczył się na katechezie  

● Wiedza:  

-wie, że Bóg stworzył świat, Jezus został posłany przez Ojca dla ratowania  

ludzi, a Duch Święty działa w Kościele  

-wie, że Jezus Chrystus stał się człowiekiem, aby ratować ludzi od zła  

-wie, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu  

-wie, że Maryja jest matką Boga  



-wie, że podczas Mszy Świętej czytane jest Pismo Święte  

-wie, że człowiek potrzebuje pojednania z Bogiem i Eucharystii  

-wie, że istnieje Dekalog i pięć przykazań kościelnych  

-wie, kto jest biskupem diecezjalnym, proboszczem parafii i jego rodzicami  

chrzestnymi  

-wie, że Jezus nauczał czynił cuda umarł na krzyżu i zmartwychwstał, abyśmy  

mieli życie wieczne  

-czci Maryję, ponieważ była Matką Boga  

-wie, że przez czytania liturgiczne przemawia Chrystus  

-wie, jakie wydarzenia były związane ze śmiercią i zmartwychwstaniem Pana  

Jezusa  

-wie, że Msza Święta jest ofiarą, dziękczynieniem i ucztą  

-wie, że istnieje Osiem Błogosławieństw  

-odrabia zadanie domowe  

-prowadzi zeszyt  

 Dobry otrzymuje uczeń, który spełnia następujące wymagania:  

● Umiejętności:  

-umie modlić się w grupie podczas celebracji Eucharystii modlitwami, wezwaniami i gestami 

liturgicznymi Mszy Świętej  

-umie skojarzyć konkretne postawy, zachowania i obowiązki z przykazaniami  

miłości, pięcioma przykazaniami kościelnymi i przykazaniami Bożymi  

-umie wymienić dwie części Mszy Świętej: liturgię słowa i liturgię  

eucharystyczną  

-umie wymienić najważniejsze uroczystości w roku liturgicznym  

(Boże Narodzenie i Wielkanoc)  

-umie podać przykłady cudów Jezusa i niektóre z nich omówić  

-umie zaśpiewać piosenki, których nauczył się na katechezie  

● Wiedza:  

-wie, że Bóg stworzył świat, Jezus został posłany przez Ojca dla ratowania  

ludzi, a Duch Święty działa w Kościele  

-wie, że Jezus Chrystus stał się człowiekiem, aby ratować ludzi od zła  

-wie, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu  

-wie, że Maryja jest matką Boga  

-wie, że podczas Mszy Świętej czytane jest Pismo Święte  

-wie, że człowiek potrzebuje pojednania z Bogiem i Eucharystii  

-wie, że istnieje Dekalog i pięć przykazań kościelnych  

-wie, kto jest biskupem diecezjalnym, proboszczem parafii i jego rodzicami  

chrzestnymi  

-wie, że Jezus nauczał czynił cuda umarł na krzyżu i zmartwychwstał, abyśmy  

mieli życie wieczne  

-czci Maryję, ponieważ była Matką Boga  

-wie, że przez czytania liturgiczne przemawia Chrystus  

-wie, jakie wydarzenia były związane ze śmiercią i zmartwychwstaniem Pana  

Jezusa  

-wie, że Msza Święta jest ofiarą, dziękczynieniem i ucztą  

-wie, że istnieje Osiem Błogosławieństw  

-wie jaką tajemnicę wiary świętujemy podczas najważniejszych uroczystości  

w ciągu roku  

-wie, że Chrystus przez czytania liturgiczne głosi Dobrą Nowinę o tym, że  



zwyciężył zło i śmierć i że dobro dzięki Jezusowi zwycięży  

-wie, że podczas Mszy Świętej Jezus Chrystus składa siebie w ofierze pod  

postacią chleba i wina, a uczestnicy Mszy Świętej współofiarowują się Bogu  

z Chrystusem  

-wie, że praktykowanie przystępowania do stołu Pańskiego w pierwsze piątki  

miesiąca pomaga zachować wierność Jezusowi  

-zna dwa przykazania miłości i dziesięć przykazań Bożych  

-odrabia zadanie domowe  

-prowadzi zeszyt  
 

 

 

 Bardzo dobry otrzymuje uczeń, który spełnia następujące wymagania:  
 

● Umiejętności:  

-umie modlić się w grupie podczas celebracji Eucharystii modlitwami, wezwaniami i gestami 

liturgicznymi Mszy Świętej  

-umie skojarzyć konkretne postawy, zachowania i obowiązki z przykazaniami  

miłości, pięcioma przykazaniami kościelnymi i przykazaniami Bożymi  

-umie wymienić dwie części Mszy Świętej: liturgię słowa i liturgię  

eucharystyczną  

-umie wymienić najważniejsze uroczystości w roku liturgicznym  

(Boże Narodzenie i Wielkanoc)  

-umie podać przykłady cudów Jezusa i niektóre z nich omówić  

-umie zaśpiewać piosenki, których nauczył się na katechezie  

-jest aktywny na katechezie  

● Wiedza:  

-wie, że Bóg stworzył świat, Jezus został posłany przez Ojca dla ratowania  

ludzi, a Duch Święty działa w Kościele  

-wie, że Jezus Chrystus stał się człowiekiem, aby ratować ludzi od zła  

-wie, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu  

-wie, że Maryja jest matką Boga  

-wie, że podczas Mszy Świętej czytane jest Pismo Święte  

-wie, że człowiek potrzebuje pojednania z Bogiem i Eucharystii  

-wie, że istnieje Dekalog i pięć przykazań kościelnych  

-wie, kto jest biskupem diecezjalnym, proboszczem parafii i jego rodzicami  

chrzestnymi  

-wie, że Jezus nauczał czynił cuda umarł na krzyżu i zmartwychwstał, abyśmy  

mieli życie wieczne  

-czci Maryję, ponieważ była Matką Boga  

-wie, że przez czytania liturgiczne przemawia Chrystus  

-wie, jakie wydarzenia były związane ze śmiercią i zmartwychwstaniem Pana  

Jezusa  

-wie, że Msza Święta jest ofiarą, dziękczynieniem i ucztą  

-wie, że istnieje Osiem Błogosławieństw  

-wie jaką tajemnicę wiary świętujemy podczas najważniejszych uroczystości  

w ciągu roku  

-wie, że Chrystus przez czytania liturgiczne głosi Dobrą Nowinę o tym, że  

zwyciężył zło i śmierć i że dobro dzięki Jezusowi zwycięży  



-wie, że podczas Mszy Świętej Jezus Chrystus składa siebie w ofierze pod  

postacią chleba i wina, a uczestnicy Mszy Świętej współofiarowują się Bogu  

z Chrystusem  

-wie, że praktykowanie przystępowania do stołu Pańskiego w pierwsze piątki  

miesiąca pomaga zachować wierność Jezusowi  

-zna dwa przykazania miłości i dziesięć przykazań Bożych  

-wie, że Jezus ustanowił sakrament Eucharystii  

-wie, że w liturgii słowa najpierw przepraszamy Boga i ludzi za przewinienia,  

potem wielbimy Boga w hymnie, słuchamy czytań i homilii, oraz odpowia-damy wyznaniem wiary i 

modlitwą powszechną  

-wie, że podczas Mszy Świętej kapłan działa w imieniu Jezusa Chrystusa  

-wie, kim byli święci Stanisław Kostka i Święta Teresa od Dzieciątka Jezus  

-zachowuje szacunek dla ,,świętych” przedmiotów, miejsc i znaków religijnych  

-przejawia postawę apostolską, wyrażając na zewnątrz swoją wiarę  

-odrabia zadanie domowe  

-prowadzi zeszyt  

 Celujący otrzymuje uczeń, który spełnia następujące wymagania:  
 

● Umiejętności:  

-umie modlić się w grupie podczas celebracji Eucharystii modlitwami, wezwaniami i gestami 

liturgicznymi Mszy Świętej  

-umie skojarzyć konkretne postawy, zachowania i obowiązki z przykazaniami  

miłości, pięcioma przykazaniami kościelnymi i przykazaniami Bożymi  

-umie wymienić dwie części Mszy Świętej: liturgię słowa i liturgię  

eucharystyczną  

-umie wymienić najważniejsze uroczystości w roku liturgicznym  

(Boże Narodzenie i Wielkanoc)  

-umie podać przykłady cudów Jezusa i niektóre z nich omówić  

-umie zaśpiewać piosenki, których nauczył się na katechezie  

-umie omówić najważniejsze uroczystości w roku liturgicznym  

-jest aktywny na katechezie  

● Wiedza:  

-wie, że Bóg stworzył świat, Jezus został posłany przez Ojca dla ratowania  

ludzi, a Duch Święty działa w Kościele  

-wie, że Jezus Chrystus stał się człowiekiem, aby ratować ludzi od zła  

-wie, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu  

-wie, że Maryja jest matką Boga  

-wie, że podczas Mszy Świętej czytane jest Pismo Święte  

-wie, że człowiek potrzebuje pojednania z Bogiem i Eucharystii  

-wie, że istnieje Dekalog i pięć przykazań kościelnych  

-wie, kto jest biskupem diecezjalnym, proboszczem parafii i jego rodzicami  

chrzestnymi  

-wie, że Jezus nauczał czynił cuda umarł na krzyżu i zmartwychwstał, abyśmy  

mieli życie wieczne  

-czci Maryję, ponieważ była Matką Boga  

-wie, że przez czytania liturgiczne przemawia Chrystus  

-wie, jakie wydarzenia były związane ze śmiercią i zmartwychwstaniem Pana  

Jezusa  

-wie, że Msza Święta jest ofiarą, dziękczynieniem i ucztą  



-wie, że istnieje Osiem Błogosławieństw  

-wie jaką tajemnicę wiary świętujemy podczas najważniejszych uroczystości  

w ciągu roku  

-wie, że Chrystus przez czytania liturgiczne głosi Dobrą Nowinę o tym, że  

zwyciężył zło i śmierć i że dobro dzięki Jezusowi zwycięży  

-wie, że podczas Mszy Świętej Jezus Chrystus składa siebie w ofierze pod  

postacią chleba i wina, a uczestnicy Mszy Świętej współofiarowują się Bogu  

z Chrystusem  

-wie, że praktykowanie przystępowania do stołu Pańskiego w pierwsze piątki  

miesiąca pomaga zachować wierność Jezusowi  

-zna dwa przykazania miłości i dziesięć przykazań Bożych  

-wie, że Jezus ustanowił sakrament Eucharystii  

-wie, że w liturgii słowa najpierw przepraszamy Boga i ludzi za przewinienia,  

potem wielbimy Boga w hymnie, słuchamy czytań i homilii, oraz odpowiadamy wyznaniem wiary i 

modlitwą powszechną  

-wie, że podczas Mszy Świętej kapłan działa w imieniu Jezusa Chrystusa  

-wie, kim byli święci Stanisław Kostka i Święta Teresa od Dzieciątka Jezus  

-zachowuje szacunek dla ,,świętych” przedmiotów, miejsc i znaków religijnych  

-wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej  

-uczestniczy w konkursach religijnych  

-wyjaśnia czym różni się rok kalendarzowy od kościelnego  

-chętnie uczestniczy w życiu parafii  

-przejawia postawę apostolską, wyrażając na zewnątrz swoją wiarę  

-odrabia zadanie domowe  

-wzorowo prowadzi zeszyt  
 


