
KRYTERIA OCENIANIA RELIGII W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 

w klasie pierwszej szkoły podstawowej 

(podręcznik Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, red. Ks. Roberta 

Szewczyka, nr WP-11-01/1-41, zgodny z programem nauczania nr AZ-1-01/1) 

Ocena celująca 

Katechizowany: 

 spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej 
 wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program religii własnego poziomu 

edukacji 
 samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych 
 angażuje się w prace pozalekcyjne (np. gazetki religijne itp.) 
 chętnie uczestniczy w konkursach religijnych 
 jego pilnośd, systematycznośd, zainteresowanie i stosunek do przedmiotu nie budzi 

żadnych zastrzeżeo 
 poznane prawdy wiary stosuje w życiu 

Dział I – WITAJCIE W SZKOLE I W DOMU BOŻYM 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

Katechizowany: 

 

zna chrześcijaoskie 

pozdrowienia; 

wie, że Jezus zaprasza ludzi do 

przyjaźni ze Sobą; 

potrafi przeżegnad się; 

zna scenę zwiastowania; 

wie, że różaniec jest modlitwą; 

wie, gdzie można modlid się do 

Jezusa (szczególnie  

w kościele, rano i wieczorem 

oraz zawsze, gdy ktoś chce 

Jezusa spotkad). 

 

 

 

 

 

Katechizowany: 

 

potrafi witad się odpowiednio do 

sytuacji: kulturalnie 

i z szacunkiem; 

wie, że chrzcielnica w kościele 

służy przy udzielaniu chrztu; 

wie, że od chrztu jest włączony 

do rodziny Jezusa; 

wie, gdzie spotkamy krzyż i że 

oznacza on miłośd Boga do ludzi; 

wie, że do Maryi przybył anioł 

posłany przez Boga; 

próbuje skupid się na obecności 

Jezusa podczas modlitwy. 

 

 

 

Katechizowany: 

 

posługuje się chrześcijaoskimi 

pozdrowieniami; 

wie, jakie znaki wskazują na 

obecnośd Boga  

w świątyni: zapalona lampka, 

ołtarz, kropielnica, krzyż, obrazy; 

wie, co oznacza naznaczenie 

krzyżem w czasie chrztu; 

wie, że każdy ma Anioła Stróża; 

potrafi coraz lepiej samodzielnie 

odmawiad modlitwę Zdrowaś 

Maryjo; 

kojarzy różaniec z niektórymi 

wydarzeniami zbawczymi, np. 

zwiastowaniem, narodzeniem 

Jezusa, zmartwychwstaniem; 

wie, że w czasie modlitwy jest  

obecny wśród nas Jezus. 

Katechizowany: 

 

wie, że pozdrowienia religijne są 

znakami obecności Boga wśród 

ludzi; 

potrafi opowiedzied, jak należy 

zachowad się w świątyni; 

potrafi wymienid osoby z 

otoczenia, które należą do 

rodziny Jezusa; 

wie, jak należy zachowywad się  

w miejscach, gdzie jest krzyż; 

potrafi odmówid modlitwę 

Zdrowaś Maryjo; 

wie, jak czcid Maryję jako Tę, 

która pokazuje nam Jezusa; 

umie się modlid. 

 

 

 



Dział II – RODZINA JEZUSA SŁUCHA SŁÓW BOGA 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

Katechizowany: 

wie, że Bóg przemawia do nas 

przez ludzi, którzy nas 

wychowują; 

wie, że Pismo Święte jest 

słowem Boga skierowanym do 

ludzi; 

wie, co znaczy byd dobrym 

słuchaczem słowa Bożego; 

wie, że Bóg stworzył świat, o 

którym uczy się w szkole; 

potrafi wymienid stworzenia 

Boże; 

 

Katechizowany: 

wie, jakie warunki muszą byd 

spełnione, aby móc słuchad; 

wie, że Bóg najpełniej przemówił 

przez Jezusa, przez Niego okazał  

i okazuje nam miłośd; 

wie, że  

św. Franciszek jest wzorem 

miłości Boga i szanowania 

stworzenia Bożego. 

wie, że Bóg przemawiał 

i przemawia do człowieka przez 

ludzi: proroków, psalmistów, 

Apostołów i Ewangelistów; 

potrafi opowiedzied o ulubionym 

stworzeniu i łączy jego istnienie 

z Bogiem Stwórcą. 

Katechizowany: 

umie przyjąd właściwą postawę 

podczas słuchania słowa Bożego; 

wie, kto może odczytywad słowo 

Boże podczas liturgii chrzcielnej; 

potrafi na podstawie ilustracji 

opowiedzied przypowieśd  

o siewcy; 

umie wymienid Ewangelistów; 

potrafi opowiedzied, jak okazad 

wdzięcznośd Bogu za Jego troskę 

o człowieka; 

potrafi 

opowiedzied o wskrzeszeniu córki 

Jaira; 

szanuje nauczycieli i katechetów, 

którzy uczą o świecie. 

Katechizowany: 

wie, jak z należy odnosid się do 

księgi Pisma Świętego jako słowa 

Boga skierowanego do nas; 

umie posługiwad się słowami i 

gestami towarzyszącymi 

odczytywaniu słowa Bożego; 

dostrzega piękno i wielkośd 

świata i łączy je z wielkością 

i wspaniałością Boga; 

wie, jak byd „żyzną ziemią”, czyli 

dobrze postępowad; 

dba o podręczniki szkolne i 

katechizm; 

opowiada, jak szanowad 

stworzenia Boże na wzór św. 

Franciszka. 

Dział III – RODZINA JEZUSA PROSI BOGA ZA NAMI 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

Katechizowany: 

wie, że Bóg kocha nas i uczynił 

nas swoimi dziedmi; 

wie, kto przekazuje nam Dobrą 

Nowinę o Jezusie  

i kochającym Ojcu; 

wie, że Msza św.,  

to uczta, na którą zaprasza nas 

Jezus; 

wie, że zmarli zmartwychwstaną; 

wie, że Bóg stworzył piękny 

świat, a człowiek go zniszczył, 

zburzył jego harmonię, 

porządek; 

wie, kto wybrał Maryję na Matkę 

Jezusa, kto Jej to oznajmił i co 

Maryja odpowiedział ; 

wie, że Jezus jest Zbawicielem; 

wie, gdzie urodził się Jezus i kto 

był pierwszym świadkiem tego 

wydarzenia; 

wie, kto należy do Świętej 

Rodziny. 

Katechizowany: 

wie, że od chrztu jesteśmy 

złączeni z Chrystusem „tak ściśle, 

jak winne latorośle z krzewem”; 

wie, że powinniśmy kierowad się 

miłością Boga i ludzi; 

wie, że Bóg już na początku 

obiecał zesład Zbawiciela; 

wie, że Bóg spełnia dane 

obietnice i posyła Zbawiciela - 

Jezusa; 

potrafi oddad cześd należną 

Matce Boga odmawiając 

Zdrowaś Maryja; 

potrafi odpowiadad na wezwania 

w czasie modlitwy powszechnej; 

wie, że Mędrcy ofiarowali 

Jezusowi złoto, kadzidło i mirrę; 

wie, że Święta Rodzina, Jezus, 

Maryja i Józef, to najszczęśliwsza 

rodzina, bo jest w niej miłośd, 

dobrod, życzliwośd; 

wie, że Jezus jest światłoś ią 

śwata. 

Katechizowany: 

potrafi podad przykłady dobrych 

owoców w życiu; 

potrafi sformułowad własną 

modlitwę w modlitwie 

spontanicznej; 

wie, że Jezus-Zbawiciel jest 

obiecanym Mesjaszem i jest 

także obecny w Eucharystii; 

zna scenę pokłonu trzech 

Mędrców 

 i wie, że szukali oni Jezusa 

odczytując znaki; 

wie, że Rodzina z Nazaretu jest 

dla nas wzorem; 

wie, że Jezus jest światłem dla 

ludzi i tylko On rozprasza 

ciemności zła i grzechu. 

potrafi modlid się za swoich 

bliskich i wspólnie zaśpiewad 

piosenkę Panie Jezu zabierzemy 

Cię do domu; 

umie wymienid świętych, o 

których była mowa; 

Katechizowany: 

wie, że przez dobre 

postępowanie wyraża swój 

związek  z Chrystusem; 

umie opowiedzied o Ostatniej 

Wieczerzy – Uczcie Jezusa; 

potrafi wymienid konkretne 

dobre czyny miłości Boga i ludzi; 

wie, jak okazad Bogu 

wdzięcznośd za wielki dar 

wcielenia Syna Bożego; 

potrafi opowiedzied scenę 

ofiarowania Jezusa w świątyni, 

zna jej znaczenie; umie modlitwę 

Wieczny odpoczynek...; potrafi 

wskazad osoby, które prowadzą 

go do Jezusa, osoby, które są dla 

niego przewodnikami; potrafi 

powiedzied, jak  przygotowad się 

do świętowania Bożego 

Narodzenia przez dobre uczynki; 

wie, jak  zostad świętym, czyli 

przyjacielem Jezusa; 



Dział IV – RODZINA JEZUSA CHWALI BOGA 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

Katechizowany: 

zna sposoby, gesty i słowa, 

którymi można podziękowad za 

dary Bogu i ludziom; 

zna koniecznośd wody dla 

wszystkich stworzeo na ziemi 

i zna Stwórcę wody; 

zna pełne Imię Boga. 

Katechizowany: 

umie podziękowad rodzico, 

innym ludziom i Bogu za dary w 

sposób werbalny i gestami; 

umie podziękowad Bogu za dar 

jakim jest woda, a szczególnie za 

wodę chrztu świętego; 

zna wizerunek Jezusa 

Miłosiernego  

i wymowę promieni 

wychodzących  

z serca Jezusa. 

Katechizowany: 

umie podziękowad Jezusowi za 

Jego miłosierdzie, śmierd za nas 

i zmartwychwstanie; 

wie jak rozpoznad obecnośd 

Ducha Świętego w Kościele i w 

swoim życiu; 

zna znaczenie chrztu św. i 

symbolikę chrzcielnicy. 

Katechizowany: 

umie podziękowad za dobro w 

sobie, którego autorem jest 

Duch Święty; 

zna pojęcie prawdziwej miłości, 

którą daje Bóg  

zna modlitwę Kłaniamy Ci się 

Panie Jezu...; 

poprawnie i świadomie 

wypowiada modlitwy 

uwielbienia Trójcy Świętej. 

ceni rolę modlitwy razem z 

rodziną. 

Dział V – JEZUS PRZEDSTAWIA NAM SWOJEGO OJCA 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

Katechizowany: 

wie, że rodzina, do której należy 

jest darem; 

wie, że należy ze swoją rodziną 

do rodziny Jezusa – Kościoła; 

wie, że Jezus modlił się do 

swojego Ojca, jest najbliżej 

Niego; 

wie, że Wielki Post rozpoczyna 

się od Środy Popielcowej; 

wie, że Imię Boga jest święte; 

wie, że w Niedzielę Palmową 

obchodzimy pamiątkę wjazdu 

Jezusa do Jerozolimy; 

wie, że Jezus umarł na krzyżu, 

aby ratowad ludzi  

i okazał im swoją miłośd; 

wie, że w W elkanoc obchodzimy 

pamiątkę zmartwychwstania 

Jezusa.  

Katechizowany: 

potrafi przedstawid swoją 

rodzinę i bliskich, koleżankę, 

kolegę; 

wie, że Jezus pokonał zło i chce 

przed złem ratowad człowieka; 

wie, że Bóg, którego imię jest 

święte, pragnie, abyśmy też byli 

świętymi; 

potrafi opowiedzied jak stawad 

się świętym; 

potrafi wskazad, o co prosimy 

Boga w prośbie o chleb 

powszedni w Modlitwie Paoskiej; 

wie, że prosząc Boga 

o przebaczenie naszych 

przewinieo, powinniśmy 

przebaczad również naszym 

winowajcom; 

umie modlitwę Któryś za nas 

cierpiał rany... oraz Kłaniamy Ci 

się.... 

Katechizowany: 

wie, że w modlitwie Ojcze nasz, 

której nauczył nas Pan Jezus, 

zwracamy się do Boga naszego 

Ojca; 

wie, co oznacza posypanie głowy 

popiołem; 

potrafi opowiedzied o niebie w 

sercach ludzi dobrych, a także o 

tym, które jest domem rodziny 

Jezusa, do którego wszyscy 

dojdziemy; 

wie, że Królestwo Boże 

prawdziwego szczęścia i radości 

budują ludzie żyjący według 

nauki Chrystusa; 

zna nowe przykazanie miłości; 

potrafi wyjaśnid, że przebaczenie 

o zaniechanie woli zemsty i 

życzenie dobra sprawcy zła. 

Katechizowany: 

wie, jak z miłością i szacunkiem 

odnosid się do swoich rodziców 

i rodzeostwa; 

umie opowiedzied o modlitwie  

i zaufaniu Jezusa do Ojca; 

potrafi wskazad przykłady dobra  

i jego zagrożenia; 

wyjaśnia, jak przeżyd Wielki Post 

jako czas czynienia dobra; 

wie, jak chwalid Boże imię dążąc 

do świętości przez właściwe 

świętowanie niedzieli i czyny 

miłości; 

wie, że drogą prawdziwego 

szczęścia jest wypełnianie woli 

Boga, który pragnie, abyśmy się 

wzajemnie miłowali; 

potrafi wytłumaczyd, co znaczy 

błogosławieni ubodzy w duchu i 

cierpiący; 

zna formuły „Chrystus 

zmartwychwstał...” oraz 

liturgiczne „Oto wielka 

tajemnica wiary...”. 

 



Dział VI – CZEKAMY NA SPOTKANIE Z JEZUSEM 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

Katechizowany: 

wie, że Jezus Chrystus wstąpił do 

nieba; 

wie, że w czasie chrztu św. stał 

się dzieckiem Bożym; 

wie, że Msza św. jest ucztą 

przygotowaną dla nas przez 

Jezusa; 

wie, że w kościele zachowujemy 

się odowiednio; 

wie jak wygląda procesja Bożego 

Ciała; 

wie, że Jezus jest obecny w 

każdym człowieku; 

wie, że Jezus będzie przy nim 

także w czasie wakacji. 

Katechizowany: 

zna obietnicę o Jego obecności 

wśród ludzi; 

zna podstawowe formuły 

modlitewne; 

wie, że paschał jest znakiem 

obecności Chrystusa 

zmartwychwstałego wśród nas; 

wie o obietnicy, zesłaniu i 

działaniu Ducha Świętego; 

wie, że Jezus uzdrowił paralityka  

z choroby i przebaczył mu 

grzechy; 

wie, że na ołtarzu Jezus 

dokonuje przemienienia chleba 

w swoje Ciało i wina w swoją 

Krew; 

dowiaduje się, że Jezus przyniósł 

nowe przykazanie miłości; 

wie, że Jezus pragnie szczęścia 

wszystkich ludzi bez względu na 

kolor skóry; 

wie, że jeszcze nie wszyscy 

słyszeli o Jezusie; 

potrafi powiedzied o swoich 

obowiązkach wynikających z 

wiary w Jezusa w czasie wakacji. 

Katechizowany: 

zna sposoby obecności Jezusa 

zmartwychwstałego; 

potrafi zachowad odpowiednie 

znaki i gesty podczas modlitwy, 

podczas spotkania z Chrystusem 

w kościele; 

wie, że Jezus przebacza także 

nam w sakramencie pokuty 

i pojednania; 

wie, że Chrystus chce 

przychodzid do każdego i trzeba 

się do tego przygotowad; 

zna treśd nowego przykazania 

miłości; 

potrafi wymienid „mieszkania” 

Jezusa; 

dostrzega znaczenie różnych 

kolorów używanych w czasie 

roku liturgicznego; 

wie, jak byd wiernym Jezusowi w 

czasie wakacji. 

Katechizowany: 

potrafi wskazad Pismo Święte, 

krzyż, zapaloną świecę, kapłana, 

modlitwę, Mszę św., zgodne 

życie jako znaki obecności Jezusa 

we wspólnocie Kościoła; 

potrafi odczytad gesty, znaki i 

słowa obrzędu zapalenia świecy 

od paschału podczas chrztu św.; 

potrafi zauważyd we własnym 

życiu i w swej rodzinie działanie 

Ducha Świętego, a także modlid 

się do Niego; 

potrafi przepraszad Boga aktem 

pokutnym w czasie Mszy św. 

i przepraszad ludzi, którym 

sprawił przykrośd; 

wie, jak  odpowiednio zachowad 

się na Mszy św.  

i odpowiadad na wezwania; 

potrafi motywowad 

postępowanie przykazaniem 

miłości; 

umie zachowad się wobec Jezusa 

utajonego w Najświętszym 

Sakramencie; 

potrafi sam opowiedzied, co już 

wie o Nim; 

potrafi powiedzied, jakich 

kolorów używamy w czasie 

najważniejszych świąt i dlaczego; 

stara się pracowad nad postawą 

bezinteresownej pomocy 

drugiemu człowiekowi; 

dostrzega potrzebę modlitwy za 

misje; 

rozumie potrzebę nieustannej 

modlitwy. 

 

Warszawa, dn. 05.09.2010 r. 

Ks. Paweł Włas  



KRYTERIA OCENIANIA RELIGII W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 

w klasie drugiej szkoły podstawowej 
(podręcznik Przyjdźcie do Mnie wszyscy, red. Ks. Roberta Szewczyka, Anety 

Frączak, nr WP-12-01/1-41, zgodny z programem nauczania nr AZ-1-01/1) 

 

Ocena niedostateczna: 
Katechizowany: 

 wykazuje rażący brak wiadomości programowych – nie spełnia wymagań określone w zakresie  oceny 

dopuszczającej 

 cechuje się brakiem jedności logicznej między wiadomościami 

 wykazuje zupełny brak umiejętności stosowania wiedzy 

 nie wykazuje się znajomością pacierza 

 nie posiada zeszytu lub dość często nie przynosi go na lekcję 

 lekceważy przedmiot 

 nieodpowiednio zachowuje się na lekcji 

 opuszcza lekcje religii 

Ocena celująca: 

Katechizowany: 

 spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej 

 wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program religii własnego poziomu edukacji 

 samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych 

 angażuje się w prace pozalekcyjne (np. gazetki religijne, pomoce katechetyczne itp.) 

 chętnie uczestniczy w konkursach religijnych 

 jego pilność, systematyczność, zainteresowanie i stosunek do przedmiotu nie budzi żadnych zastrzeżeń 

 poznane prawdy wiary stosuje w życiu 

Dział I – Jezus zaprasza nas do siebie 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

Katechizowany: 

 

wie, że Jezus zaprasza go do 

spotkania z Sobą; 

wie, że Pismo Święte jest 

słowem Boga do ludzi; 

wie, że modlitwa to rozmowa z 

Bogiem; 

wie, że Jezus jest obecny w 

otaczających go ludziach i w nim 

samym; 

wie, że Jezus zaprasza ludzi do 

pomocy innym; 

wie, że ludzie postępują źle i 

ranią innych, dlatego potrzebują 

przebaczenia; 

potrafi powtórzyć akt żalu; 

wie, że na Mszy św. jest obecny 

Pan Jezus, Jego Ciało i Krew pod 

postacią chleba i wina. 

Katechizowany: 

 

pragnie przygotować się jak 

najlepiej do spotkania z Jezusem; 

wie, że Bóg kieruje do ludzi 

swoje słowa, bo ich kocha; 

wie, jak należy okazywać 

szacunek Pismu Świętemu; 

wie, że modlitwa może być 

indywidualna   

i wspólnotowa; 

wie, że może innym pomóc i że 

jego pomoc jest ważna; 

wie, że Jezus przebacza ludziom 

grzechy  

w sakramencie pokuty  

i pojednania; 

wie, że Msza św. jest ucztą, na 

którą zaprasza nas Jezus; 

zna słowa monstrancja, 

tabernakulum; 

potrafi pozdrowić Najświętszy 

Sakrament. 

Katechizowany: 

 

zna różne formy zaproszeń i 

rozumie ich znaczenie; 

potrafi powiedzieć, jak można 

przygotować się na spotkanie z 

Jezusem; 

wie, gdzie można usłyszeć słowo 

Boże; 

zna różne rodzaje modlitwy 

(przeproszenia, uwielbienia, 

dziękczynienia i prośby); 

potrafi ułożyć swoją modlitwę; 

potrafi współczuć drugiemu 

człowiekowi         i pomagać; 

potrafi prosić innych  

o przebaczenie i sam przebaczać; 

potrafi powiązać osobę kapłana z 

Jezusem obecnym pod 

postaciami eucharystycznymi; 

wie, co znaczą słowa 

tabernakulum  

i monstrancja.  

Katechizowany: 

 

zna pojęcie gościnności; 

dostrzega potrzebę przyjęcia 

zaproszenia Jezusa; 

potrafi ukazać różnicę między 

Pismem Świętym a innymi 

książkami; 

zależy mu na rozmowie z 

Bogiem i chętnie się modli; 

umie opowiedzieć, jak pomagała 

ludziom Matka Teresa z Kalkuty; 

nie chce czynić zła innym, chce 

otrzymać od Jezusa przebaczenie 

zła, które popełnił; 

wie, co to jest adoracja 

Najświętszego Sakramentu. 

 

 

 

 

 

  



Dział II – Słuchamy słów Boga i odpowiadamy 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

Katechizowany: 

 

potrafi powtórzyć dziesięć 

przykazań Bożych; 

wie, że Pan Bóg stworzył świat; 

wie, że Jezus jest darem Pana 

Boga dla ludzi; 

wie, że człowiek jest 

stworzeniem Boga;  

zna akt wiary; 

wie, że Imię Boga jest święte; 

wie, że niedziela jest dniem 

Pańskim; 

wie, że Bóg kocha każdego 

człowieka; 

wie, że życie ludzkie jest święte; 

wie, że Bóg stworzył mężczyznę 

i kobietę; 

wie, że kradzież jest grzechem; 

wie, że należy mówić prawdę; 

pragnie czynić dobro  

i nie ulegać złu. 

 

 

 

 

 

Katechizowany: 

  

wie, że Pismo Święte składa się 

ze Starego i Nowego 

Testamentu; 

wie, że Pana Boga można poznać 

przez świat; 

wie, że w Jezusie najpełniej 

objawiła się miłość Bogu ku 

ludziom; 

wie, że człowiek został 

stworzony przez Boga na Jego 

obraz  

i podobieństwo; 

jest wdzięczny Bogu za życie; 

wie, że w niedzielę 

zmartwychwstał Jezus; 

wie, że rodzice przekazali mu dar 

życia; 

wie, że każde ludzkie życie jest 

ważne i należy je szanować; 

wie, że Bóg dał ludziom dar 

przekazywania życia; 

zna pojęcie i rodzaje własności; 

wie, jakie szkody czyni 

kłamstwo; 

wie, że Jezus jest Prawdą; 

wie, co to jest pożądanie; 

wie, kto pomaga ludziom 

panować nad złymi 

pragnieniami. 

 

 

Katechizowany: 

 

zna aklamację, którą wypowiada 

się przed  

i po czytaniu Pisma Świętego w 

czasie liturgii słowa; 

zna sens Hymnu            

stworzeniu świata; 

wie, kto to jest prorok; 

wie, na czym polega 

podobieństwo człowieka do 

Boga; 

wie, kim był Abraham; 

potrafi wyjaśnić dziesięć 

przykazań Bożych 

wie, co to znaczy zawierzyć 

Bogu; 

potrafi opowiedzieć   

o Mojżeszu; 

wie, w jaki sposób okazywać 

szacunek Imieniu Boga; 

potrafi wyjaśnić, jak świętować 

niedzielę; 

potrafi opowiedzieć   

o Samuelu; 

okazuje miłość swoim rodzicom 

przez pomoc, modlitwę                 

i posłuszeństwo; 

potrafi wymienić kilka swoich 

dobrych cech wskazujących jego 

wyjątkowość; 

wie, że szóste przykazanie Boże 

chroni miłość; 

potrafi wyjaśnić pojęcie 

własność wspólna; 

wie, kto to jest męczennik. 

Katechizowany: 

 

wie, o czym mówią Ewangelie; 

pragnie poznawać Pismo Święte; 

potrafi wskazać obecność Boga 

Stwórcy w pięknie przyrody; 

potrafi powiedzieć, co Bóg 

uczynił dla ludzi przez Jezusa; 

umie wytłumaczyć, dlaczego 

Boga nazywamy Dawcą Życia; 

chce być podobny do Boga przez 

miłość; 

chce ufać Bogu  

i zawierzyć Mu swoje życie; 

wie, kto to jest patron; 

szanuje Imię Boga; 

wie, jak właściwie przeżywać 

niedzielę; 

potrafi powiedzieć, na czym 

polega służba Bogu i bliźnim; 

chce słuchać Boga         i kochać 

Go; 

szanuje zdrowie   i życie swoje i 

innych; 

potrafi odróżnić to, co dobre od 

tego, co łatwe  

i przyjemne; 

wykazuje właściwe podejście do 

własności (dzielenie się, dbanie, 

szanowanie); 

wie, że panowanie nad 

zachciankami                

 i dokonywanie właściwych 

wyborów daje wolność. 

Dział III – Bóg posyła do nas Jezusa 

Ocena dopuszczająca cena ostatezna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

Katechizowany: 

 

wie, że w Adwencie 

przygotowujemy się do Bożego 

Narodzenia; 

zna wydarzenie Zwiastowania; 

wie, gdzie narodził się 

Zbawiciel; 

wie, że Jezus wypełniał wolę 

Boga ; 

wie, że Pan Jezus był 

ochzczy  prez Jan 

Chrzciciela. 

Katechizowany: 

  

potrafi opowiedzieć   

o Bożym Narodzeniu; 

wie, kto to był Jan Chrzciciel i 

do czego wzywał ludzi 

zna zadaną kolędę; 

zna historię dwunastoletniego 

Jezusa w świątyni; 

zna historię Chrztu Pańskiego; 

zna modlitwę Baranku Boży. 

Katechizowany: 

 

wie, co znaczy nawrócenie; 

wie, jak przygotować się na 

przyjście Zbawiciela; 

potrafi powiedzieć, co to są 

Tajemnice Boże; 

wie, dlaczego święta Bożego 

Narodzenia są ważne; 

potrafi powiedzieć, co to znaczy 

wypełniać wolę Ojca; 

potrafi wyjaśnić, co znaczy 

słowo Chrystus. 

Katechizowany: 

 

potrafi wyjaśnić słowo adwent; 

potrafi powiedzieć,   

w czym może naśladować 

Maryję; 

potrafi opowiedzieć   

o tradycjach 

bożonarodzeniowych; 

jest posłuszny tym, którzy 

pragną jego dobra (Bogu, 

rodzicom, nauczycielom); 

wie, dlaczego Jezusa nazywamy 

Barankiem Bożym. 

 



Dział IV – Jezus ukazuje nam Ojca 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

Katechizowany: 

wie, że pokarmem Bożym jest 

słowo Boże  i Komunia święta;   

wie, że przez Jezusa poznajemy 

Boga Ojca; 

zna przypowieść    o kochającym 

ojcu  

i synu marnotrawnym; 

wie, że Bóg kocha ludzi i 

przebacza im grzechy; 

zna akt nadziei. 

 

 

 

 

Katechizowany: 

potrafi powiedzieć, co daje 

spożywanie pokarmu Jezusa; 

wie, że Bóg chce, aby ludzie Go 

poznali, bo ich kocha; 

wie, że grzech niszczy przyjaźń z 

Bogiem  

i oddziela ludzi od siebie; 

 wie, że Jezus kocha go takim, 

jaki jest i pragnie dla niego 

dobra. 

 

 

 

 

 

Katechizowany: 

 

potrafi opowiedzieć       o 

rozmnożeniu chleba przez Jezusa 

i o Ostatniej Wieczerzy; 

wie, że słowo zobaczyć, widzieć 

ma nie tylko znaczenie 

dosłowne, ale  

i głębsze; 

potrafi powiedzieć,   

w jakich dziełach Jezusa Bóg 

ukazał siebie i swoją miłość do 

ludzi; 

potrafi powiedzieć,   

w jaki sposób można wrócić do 

Boga; 

rozumie na czym polega 

bezwarunkowe przebaczenie 

Jezusa. 

Katechizowany: 

 

potrafi opowiedzieć, jak Bóg 

troszczy się           o ludzi; 

wie, że Boga Ojca poznajemy 

przez Jezusa, bo „są jedno”; 

stara się nie czynić zła; 

pragnie być blisko Boga, nie boi 

się Go; 

pragnie powierzyć się Jezusowie 

mimo swoich słabości. 

 

 

 

 

 

 

Dział V – Jezus przebacza nam grzechy i ofiaruje siebie za nas 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

Katechizowany: 

 

wie, że w Wielkim Poście 

przygotowujemy się do 

Wielkanocy; 

wie, że sakrament pokuty jest po 

to, aby wrócić do Boga po 

popełnieniu grzechu; 

zna warunki sakramentu pokuty; 

potrafi dokonać rachunku 

sumienia     z pomocą z pomocą 

katechety; 

wie, że za grzechy trzeba 

żałować  

i poprawiać się z nich; 

potrafi, z pomocą katechety, 

wymienić czynności 

spowiadającego się; 

wie, że popełnione zło trzeba 

wynagrodzić; 

wie o Ostatniej Wieczerzy; 

wie, że w Wielki Piątek 

obchodzimy pamiątkę śmierci 

Jezusa na krzyżu; 

wie, kiedy na Mszy św. chleb i 

wino stają się Ciałem i Krwią 

Chrystusa; 

wie, że w Wielką Sobotę 

wieczorem           i w Wielkanoc 

obchodzimy pamiątkę 

zmartwychwstania Pana Jezusa. 

Katechizowany: 

 

wie, do czego wzywa nas Bóg w 

Wielkim Poście; 

wie, jaki są obowiązki 

przystępującego do spowiedzi; 

wie, co to jest sumienie i 

rachunek sumienia; 

samodzielnie dokonuje rachunku 

sumienia; 

wie, co to jest skrucha; 

wie, jak przebiega sakrament 

pokuty  i pojednania; 

wie, dlaczego ksiądz zadaje 

pokutę; 

potrafi powiedzieć, dlaczego 

ludzie obdarowują się nawzajem;  

 

wie, że w czasie Ostatniej 

Wieczerzy Jezus ofiarował siebie 

za ludzi i dał im siebie jako 

pokarm, który daje życie 

wieczne; 

wie, jak zachować się  

w czasie przystępowania do 

Komunii św.; 

rozumie znaczenie 

zmartwychwstania Jezusa dla 

ludzi. 

Katechizowany: 

 

potrafi powiedzieć, jakimi 

trzema drogami powracamy w 

Wielkim poście do Boga 

(modlitwa, jałmużna, post); 

potrafi skojarzyć różne nazwy 

oznaczające sakrament pokuty    

 i pojednania; 

potrafi wyjaśnić na czym polega 

żal doskonały i żal niedoskonały; 

potrafi powiedzieć, co to znaczy 

szczerość     i rozgrzeszenie; 

potrafi wyjaśnić, co znaczy 

słowo zadośćuczynienie; 

wie, co to znaczy ofiarować oraz 

co można ofiarować Bogu; 

potrafi wyjaśnić, dlaczego krzyż 

jest ważnym znakiem dla 

chrześcijan; 

wie, że pokaram Boży utrzymuje 

w człowieku życie Boże, 

przyjaźń  

z Bogiem; 

wie, co oznacza paschał; 

potrafi wyjaśnić słowo 

zmartwychwstanie. 

 

 

Katechizowany: 

 

potrafi powiedzieć, jak sam 

będzie się nawracał w Wielkim 

Poście; 

pragnie przystąpić do 

sakramentu pokuty; 

potrafi ułożyć modlitwę skruchy; 

pragnie wyznać Jezusowi swoje 

grzechy bez ukrywania ich; 

podaje przykłady wynagrodzenia 

za grzechy względem Boga, 

innych i siebie samego; 

umie powiedzieć, co sam może 

Bogu ofiarować;  

potrafi opowiedzieć   

o wydarzeniach Wielkiego 

Piątku    i znaczeniu krzyża; 

szanuje krzyż; 

potrafi opowiedzieć   

o najważniejszych elementach 

Eucharystii; 

umie powiedzieć  o Wigilii 

Paschalnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dział VI – Jezus żyje wśród nas i daje nam siebie 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

Katechizowany: 

 

  

wie, że Eucharystia jest ucztą z 

Jezusem zmartwychwstałym; 

wie, że kapłan ma władzę 

odpuszczania grzechów od 

Jezusa; 

zna nowe przykazanie miłości; 

wie, co to jest Komunia święta; 

wie, co to jest post 

eucharystyczny; 

wie, że lud Boży jest nazywany 

również Kościołem; 

wie, że Jezus zesłał Ducha 

Świętego ludziom. 

 

Katechizowany: 

 

wie, że chociaż    w sakramencie 

pokuty  i pojednania widzimy    i 

słyszymy kapłana, to sam Bóg 

odpuszcza nam grzechy; 

zna gesty pojednania  

i przebaczenia; 

wie, że przyjaciel Jezusa kocha 

ludzi, słucha Jezusa i spotyka się 

z Nim w Eucharystii; 

wie, że Jezus spotyka się ze 

swoimi przyjaciółmi w domu 

Bożym, słowie Bożym, w 

znakach sakramentalnych; 

wie, jak godnie zachować się w 

czasie Komunii św.; 

wie, że Duch Święty jednoczy 

ludzi w Kościół. 

Katechizowany: 

 

potrafi opowiedzieć, jak świętuje 

się uczty i ucztę eucharystyczną; 

wie, że Jezus przebaczył zdradę 

Piotrowi; 

potrafi wymienić cechy 

przyjaciela; 

potrafi opowiedzieć   

o spotkaniu Jezusa  z 

Apostołami   w Wieczerniku; 

wie, kiedy słowo KOŚCIÓ£ 

piszemy małą, a kiedy wielką 

literą; 

potrafi opowiedzieć   

o Zesłaniu Ducha Świętego. 

Katechizowany: 

 

zna perykopę o uczniach 

zdążających do Emaus; 

ma świadomość tradycji 

apostolskiej   w Kościele; 

pragnie być przyjacielem Jezusa 

na wzór św. Dominika Savio, 

potrafi o nim opowiedzieć; 

wie, czym Jezus obdarowuje nas 

podczas Eucharystii; 

potrafi odróżnić obraz od 

rzeczywistości działania Ducha 

Świętego. 

Dział VII – Zapraszamy Jezusa do siebie 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

Katechizowany: 

 

zna sakramenty święte; 

wie, że w czasie chrztu św. stał 

się dzieckiem Bożym, został 

włączony do Kościoła, otrzymał 

łaskę zbawienia;         

wie, że    w sakramencie 

pokuty    i pojednania Jezus 

pomaga walczyć   z grzechem; 

wie, że  w sakramencie  

namaszczenia chorych Jezus 

wzmacnia cierpiących; 

wie, że    w sakramencie 

bierzmowania otrzyma dary 

Ducha Świętego; 

wie, że sakrament małżeństwa 

jest zaproszeniem Jezusa przez 

ludzi zakładających rodzinę; 

wie, kto przyjmuje sakrament 

kapłaństwa; 

wie ogólnie, co dzieje się po 

kolei na Mszy św.; 

wie, że Boże Ciało to święto 

Jezusa, Jego Ciała i Krwi; 

wie o Uroczystości 

Najświętszego Serca Pana 

Jezusa; 

wie, że w wakacje Jezus też 

będzie z nim. 

Katechizowany: 

 

wie, że to rodzice zaprosili 

Jezusa do jego życia; 

zna historię Zacheusza; 

potrafi powiedzieć, jak 

troszczymy się  

o chorych; 

chętnie modli się za chorych i 

cierpiących; 

potrafi opowiedzieć   

o udzielaniu sakramentu 

bierzmowania; 

modli się za swoją rodzinę; 

wie, kto działa przez kapłanów; 

potrafi powiedzieć niektóre 

modlitwy ze Mszy św.; 

wie, za co dziękujemy Bogu  w 

Uroczystość Ciała i Krwi 

Chrystusa; 

wie, na czym polega 

praktykowanie pierwszych 

piątków miesiąca; 

potrafi powiedzieć, gdzie w 

czasie wakacji można spotkać 

Jezusa. 

Katechizowany: 

 

potrafi ogólnie powiedzieć  

o przyrzeczeniach chrztu    i 

wyznaniu wiary; 

potrafi powiedzieć, na czym 

polegało nawrócenie Zacheusza; 

 zna warunki i owoce sakramentu 

namaszczenia chorych; 

wie, że sakrament bierzmowania 

jest po to, by dojrzale wyznawać 

wiarę; 

potrafi powiedzieć, co ludzie 

przyrzekają         

w sakramencie małżeństwa; 

potrafi wymienić niektóre 

posługi, które kapłan wykonuje  

w imieniu Jezusa; 

pragnie uczestniczyć  

w obchodach „białego tygodnia”; 

wie, jak zachować się na procesji 

Bożego Ciała; 

potrafi wyjaśnić, dlaczego w 

piątek szczególnie czcimy Serce 

Jezusa; 

wie, jak w czasie wakacji 

okazywać wierność Jezusowi. 

 

Katechizowany: 

 

stara się sam realizować 

zobowiązania wynikające z 

chrztu św.; 

potrafi wyjaśnić działanie Jezusa  

w sakramentach; 

potrafi podać przykłady działania 

Ducha Świętego i porównać Jego 

działanie do obrazów wichru, 

ognia  

i gołębicy; 

potrafi opowiedzieć   

o cudzie w Kanie Galilejskiej i 

jego okolicznościach; 

zna postać św. Jana Bosko; 

zna sens procesji Bożego Ciała; 

potrafi opowiedzieć   

o objawieniach św. Małgorzaty 

Marii; 

ma motywację do praktykowania 

pierwszych piątków miesiąca; 

potrafi uzasadnić, dlaczego 

uczestniczymy w wakacje w 

niedzielnej Eucharystii.  

 

Warszawa, dn. 05.09.2010 r. 

Ks. Paweł Włas  

 



KRYTERIA OCENIANIA RELIGII W ROKU SZKOLNYM 

2010/2011 

w klasie trzeciej szkoły podstawowej 
(podręcznik Abyście szli i owoc przynosili, red. Ks. Roberta 

Szewczyka, Anety Frączak, nr WP-13-01/1-41, zgodny z programem 

nauczania nr AZ-1-01/1) 
 

Ocena niedostateczna: 

Katechizowany: 

 wykazuje rażący brak wiadomości programowych – nie spełnia wymagań określonych w zakresie oceny dopuszczającej 

 cechuje się brakiem jedności logicznej między wiadomościami 

 prezentuje zupełny brak rozumienia uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania zjawisk 

 wykazuje zupełny brak umiejętności stosowania wiedzy 

 cechuje się rażąco niepoprawnym stylem wypowiedzi 

 nie wykazuje się znajomością pacierza 

 nie posiada zeszytu lub dość często nie przynosi go na lekcję 

 lekceważy przedmiot 

 opuszcza lekcje religii 

Ocena celująca: 

Katechizowany: 

 

 spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej 

 wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program religii własnego poziomu edukacji 

 prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ 

 samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych 

 angażuje się w prace pozalekcyjne (np. gazetki religijne, pomoce katechetyczne itp.) 

 chętnie uczestniczy w konkursach religijnych 

 jego pilność, systematyczność, zainteresowanie i stosunek do przedmiotu nie budzi żadnych   zastrzeżeń 

poznane prawdy wiary stosuje w życiu  

Dział I- Trwamy w nauce Jezusa Chrystusa i na modlitwie 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

Katechizowany: 

 

wie, że w tym roku 

będzie poznawał sens 

Eucharystii 

zna wyrażenie ,,sakramenty św.’’ 

wie z kim spotyka się  

podczas Eucharystii 

wie, dlaczego nie wolno 

spóźniać się na 

Mszę św. 

rozumie potrzebę przepraszania 

wie czyje słowo zawiera Pismo 

św. 

rozumie słowo homilia 

-zna drugą część Eucharystii 

wie, kto go zaprasza do przyjęcia 

I Komunii św. 

zna patrona dzieci  

i młodzieży. 

Katechizowany: 

 

wie czym jest Eucharystia 

potrafi wymienić sakramenty 

św.; 

potrafi wymienić znaki 

zaczynające i kończące Mszę św. 

zna postawę na początku Mszy 

św. 

zna modlitwy spowiedzi 

powszechnej 

zna liczbę czytań 

 

wie, kiedy jest wygłaszana 

homilia wie, jakie dary składa się 

na ołtarzu; 

 

wie, czym jest Komunia 

zna historię życia patrona 

zna podział na części różańca. 

Katechizowany: 

 

rozumie swoją odpowiedzialność 

wie, które sakramenty przyjął; 

zna części Mszy św. 

umie uzasadnić postawę stojącą 

umie zinterpretować spowiedź 

powszechną 

zna odpowiedzi na wezwania 

podczas czytań 

zna wyznanie wiary 

wie co się staje  

z darami 

rozeznaje, kiedy może przyjąć 

Komunię św. 

zna tajemnice różańcowe. 

 

 

 

 

Katechizowany: 

 

zna inne określenia Eucharystii 

wie, które sakramenty przyjmie; 

rozumie istotę I i II części Mszy 

św. 

zna odpowiedzi na wezwania 

kapłana na początku Mszy św. 

wie dlaczego po akcie pokutnym 

jest hymn uwielbienia 

zna postawy i zna III czytanie 

zna modlitwę powszechną i 

rozumie ją 

wie co to jest tajemnica Mszy 

św. 

odpowiada na wezwanie kapłana 

i umie uwielbić Jezusa 

wie, że jest świętym i dlaczego 

umie posługiwać się różańcem - 

umie się modlić 

 



Dział II- Jezus wyjaśnia nam Pisma 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra  Ocena bardzo dobra 

Katechizowany: 

 

wie, jak nazywa się księga 

zawierająca słowo Boga 

 

wie, kto czytał słowo Boga 

wie, co to jest Ewangelia, czyje 

słowa zawiera, wie co to jest 

Dobra Nowina 

rozumie pojęcie ,,świętych 

obcowanie’’ 

wie, kim jest Jezus 

wie, kto stworzył świat 

zna III Osobę Bożą 

wie, od kiedy należy do Kościoła 

zna fakty śmierci  

i zmartwychwstania Pana Jezusa 

wie, że istnieje rok liturgiczny 

wie, co to jest Adwent 

zna pojęcie ,, uczeń Chrystusa’’ 

wie, że Jezus uciszył burzę 

zna przykazania 

zna Ewangelię św. Marka o 

uzdrowieniu 

zna określenie Jezusa wg św. 

Jana 

wie, gdzie Pan Jezus się narodził 

rozumie konieczność dążenia do 

świętości 

chce być przykładem dla innych 

Katechizowany: 

 

zna naród, który pierwszy poznał 

słowa Boga 

wie, gdzie czytano słowo 

wie, kto pierwszy usłyszał 

Ewangelię 

zna różnice pomiędzy 

uroczystością Wszystkich  

Świętych  

a Dniem Zadusznym 

potrafi wymienić cuda, które 

świadczą o Jezusie jako Bogu 

wie, że świat jest darem Boga dla 

człowieka 

wie, od kogo Duch św. jest 

posłany 

wie, kto ustanowił Kościół 

wie, co to znaczy ,że Jezus nas 

zbawił 

zna głośne  święta 

-rozumie na co czekamy w 

Adwencie 

wie, ilu było Apostołów 

zna autora tego fragmentu o 

uciszeniu burzy 

rozumie przykazania 

zna inne cuda Pana Jezusa 

rozumie wyrażenie ,,słowo stało 

się ciałem’’ 

zna fakty z życia Pana Jezusa 

umie podać przykłady 

rozumie symbol znaczący 

,,świętość’’ 

 

Katechizowany: 

 

wie, jak słowo było 

przekazywane 

wie, kto czuwał nad wiernością 

słowa 

wie, jak trzeba się zachować 

podczas czytania Ewangelii 

wie, od kiedy jest wzywany do 

świętości 

zna fakt przemienienia 

Pańskiego 

potrafi powiedzieć dlaczego 

trzeba troszczyć się o ten świat 

wie, w czyim imieniu działa 

Duch św. 

zna swoją Archidiecezję i parafię  

wie, czyim dziełem jest 

zbawienie 

zna okresy liturgiczne 

zna nabożeństwa adwentowe 

zna imiona Apostołów 

potrafi wyjaśnić cel cudu 

uciszenia burzy 

wie, jak stosować  

w życiu przykazania 

wie, dlaczego podczas Mszy św. 

odbywa się cud 

wie, kiedy nastąpiło Wcielenie 

Jezusa 

zna Matkę  Jezusa 

wie, kto jest powołany do 

świętości 

wie, dlaczego Jezus nazywany 

jest światłością  

 

Katechizowany: 

 

zna znaczenie słów dla narodu 

wybranego 

wie, dlaczego Biblia jest księgą 

świętą 

zna odpowiedzi na wezwania 

kapłana 

rozumie znaczenie chrztu św. 

wie, dlaczego Syn Boży stał się 

człowiekiem 

umie podać przykłady dobrego 

postępowania 

wie, gdzie działa Duch św. 

zna pasterzy 

wie, jak powinien uczestniczyć 

w swoim zbawieniu 

rozumie znaczenie świąt i 

okresów liturgicznych 

wie, dlaczego  

w Adwencie razem  

z Maryją oczekujemy na 

zbawienie 

rozumie znaczenie słowa 

,,Apostoł’’ 

chce nieść Dobrą Nowinę 

rozumie jedność pomiędzy X 

przykazaniami a przykazaniem 

miłości 

wie, dlaczego we Mszy św. 

trzeba uczestniczyć  

z wiarą  

wie, dlaczego Jezus stał się 

człowiekiem 

wie, czyim jest synem 

zna historię św. Teresy od 

Dzieciątka Jezus 

zna święto Objawienia 

Pańskiego 

Dział III- Jezus ofiaruje Ojcu Siebie i nas 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

Katechizowany: 

 

wie, że uczestnicząc  

w Eucharystii łączy się  

z Chrystusem 

zna okres Wielkiego Postu i wie 

co to jest nawrócenie 

zna wydarzenie Ostatniej 

Wieczerzy 

wie, za co Boga wielbimy 

wie, że Eucharystia jest wyrazem 

wdzięczności 

wie, co znaczy ,,konsekracja’’ 

zna określenie ,,Triduum 

Paschalne’’ 

 

 

Katechizowany: 

 

zna dary składane na ołtarzu 

wie, w jaki sposób przeżywamy 

Wielki Post 

wie, kto był obecny na Ostatniej 

Wieczerzy 

wie, przez kogo wielbimy Boga 

zna pojęcia ,,hosanna’’ i ,, 

Eucharystia’’ 

wie, jaka następuje przemiana na 

Mszy św. 

wie, kiedy przeżywamy Triduum 

Paschalne 

 

Katechizowany: 

 

wie, czym stają się podczas 

Eucharystii; wie, do jakich świąt 

przygotowujemy się w Wielkim 

Poście; wie, co Pan Jezus 

ustanowił podczas Ostatniej 

Wieczerzy; potrafi powiązać 

ofiarę na krzyżu z ofiarą podczas 

Mszy św.; wie, że Eucharystia 

jest ofiarą Chrystusa i naszą 

zna modlitwy, które wyrażają 

wdzięczność Bogu;  

wie, dlaczego okazujemy cześć 

konsekrowanym chlebie i winie 

rozumie symbole: ołtarz 

przechowania, krzyż, pusty 

ołtarz, grób 

Katechizowany: 

 

wie, kto się ofiaruje i za kogo 

rozumie znaczenie wydarzeń 

zbawczych 

zna słowa Pana Jezusa tam 

wypowiedziane  

i odnajduje je podczas Mszy św. 

zna Ewangelie mówiące  

o pojmaniu i skazaniu Pana 

Jezusa; wie, co może ofiarować 

Bogu w czasie Eucharystii 

rozumie polecenie,, Idźcie w 

pokoju Chrystusa’’ 

wie, czyją mocą dokonuje się 

konsekracja 



 Dział IV- Jezus wzywa nas na ucztę  

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

Katechizowany: 

 

wie, dlaczego Msza św. jest 

ucztą 

zna modlitwę ,,Ojcze Nasz’’ 

wie, co to jest przystąpienie do 

Komunii św. 

potrafi określić do jakiej 

wspólnoty należy 

 

Katechizowany: 

 

wie, kto nas zaprasza  

i jak należy przygotować się do 

uczty 

potrafi ją omówić 

wie, kiedy może przystąpić do 

Komunii 

zna przykazania kościelne 

 

Katechizowany: 

 

umie wyjaśnić: ,,stół słowa 

Bożego”, ,,stół Ciała Pańskiego’’ 

zna prośby i część uwielbienia 

zna warunki spowiedzi 

umie zastosować przykazania w 

życiu 

 

Katechizowany: 

 

wie jak się do tego przygotować 

do Komunii 

wie, że Bóg jest naszym Ojcem i 

dlaczego 

wie, że przykazania kościelne 

wyjaśniają różne trudne sytuacje, 

chce je zachowywać 

 

Dział V – Jezus nas błogosławi i posyła do świata 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

Katechizowany: 

 

wie, dlaczego Maryja jest święta 

„błogosławieni ubodzy w 

duchu”- zna to błogosławieństwo 

zna błogosławieństwo  

z powodu smutku 

-zna błogosławieństwo 

„błogosławieni cisi” 

zna błogosławieństwo dotyczące 

sprawiedliwości 

„miłosierny”- uczeń zna to 

błogosławieństwo 

rozumie ewangeliczne słowo 

„pokój” 

zna cierpienie 

zna błogosławieństwo w imię 

Trójcy św. 

zna słowo ,,misja’’ 

rozumie, że Pan Jezus każe 

miłować 

zna uroczystość Bożego Ciała 

wie, że w okresie wakacji ma 

świadczyć o Chrystusie 

 

Katechizowany: 

 

zna określenie  „błogosławiona” 

rozumie  błogosławieństwo  

o „ubogich w duchu” 

wie, że człowiek smutny tez 

może być szczęśliwy 

wie, że ,,cichy’’ nie znaczy słaby 

chce czynić sprawiedliwie 

chce czynić dobro 

pragnie czynić dobrze sobie i 

innym 

wie, jak wprowadzać pokój w 

swojej rodzinie 

umie podać przykłady 

wie, co ono oznacza 

wie, kto wypełnia misję 

umie podać przykłady miłości 

rozumie treść tego święta 

rozumie obowiązek uczestnictwa 

w Eucharystiach niedzielnych i 

świątecznych 

Katechizowany: 

 

wie, dlaczego czcimy Maryję 

umie dzielić się  

z innymi 

chce pocieszać 

potrafi podać przykłady takich 

zachowań  

rozumie pokrzywdzonych 

podaje przykłady miłosierdzia 

wprowadza pokój  

w klasie i szkole 

wie, że często ludzie cierpią 

niezasłużenie 

chce świadomie przyjmować to 

błogosławieństwo 

wie, dlaczego on sam wypełnia 

misję 

angażuje się aby kochać  

wie, jak należy je święcić 

pragnie zachowywać 

przykazania i dawać świadectwo 

innym 

Katechizowany: 

 

wie jak  naśladować Maryję  

wie, że sprawy duchowe są 

ważniejsze od materialnych 

wie, że Bóg wynagrodzi 

cierpienia 

ceni ludzi cichych 

chce pomagać bezinteresownie 

szanuje tych, co czynią 

miłosierdzie 

chce, aby byli ludzie  

o czystych sercach 

wie, co to jest Boży pokój 

wie, że Pan Jezus cierpiał 

niezasłużenie 

wie, co oznacza słowo 

„błogosławieństwo” 

chce świadomie wypełnić misje 

Chrystusową 

rozumie, że tylko miłość łączy 

ludzi 

kocha Jezusa za Jego miłość 

pragnie pomagać innym ludziom 

 

 

 

Warszawa, dn. 05.09.2010r. 

Ks. Paweł Włas  

 


