
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII  

DLA KLASY I  

 

   Przedmiotowy system oceniania z katechezy jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem 

oceniania. Ocenianie jest źródłem informacji o osiągnięciach i motywacji ucznia do postępów 

w nauce. Podstawą wystawienia oceny szkolnej w nauczaniu religii jest: wiedza ucznia, jego 

umiejętności a także aktywność, pilność i sumienność. Obszary podlegające ocenianiu na 

katechezie: 1. Krótkie wypowiedzi ustne. 2. Prowadzenie zeszytu. 3. Odrabianie prac 

domowych. 4. Aktywność ucznia na lekcji. 5. Znajomość podstawowych wiadomości 

katechizmowych. 6. Znajomość podstawowych modlitw ujętych w programie klasy I .  

 

Uczeń powinien znać:  

• podstawowe pozdrowienia chrześcijańskie,  

• znaczenie modlitwy prośby zanoszonej do Jezusa i świętych oraz odpowiadające jej postawy 

ciała,  

• gesty i słowa będące wyrazem wdzięczności i czci wobec Boga,  

• wydarzenia z życia Jezusa, który zwraca się do Boga jako Ojca,  

• Przymioty Boga Ojca w świetle Modlitwy Pańskiej,  

• znaki obecności zmartwychwstałego Pana we wspólnocie Kościoła  

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą,  

b) odmawia wszelkiej współpracy,  

c) ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary. 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne: 

a) w zakresie wiadomości i umiejętności opanował treści najłatwiejsze, najczęściej 

stosowane, stanowiące podstawę do dalszej edukacji,  

b) wykazuje choćby minimalne zainteresowanie przedmiotem i gotowość współpracy z 

nauczycielem i w grupie. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe: 

a) opanował treści najbardziej przystępne, najprostsze, najbardziej uniwersalne, niezbędne 

na danym etapie kształcenia i na wyższych etapach, 

b) uczestniczy w rozwiązywaniu problemów oraz umiejętnie słucha innych. 

 

 

 



Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające: 

a) opanował treści umiarkowanie przystępne oraz bardziej złożone, 

b) ukierunkowany jest na poszukiwanie prawdy i dobra oraz szanuje poglądy innych, 

c) aktywnie realizuje zadania wykonywane w grupie. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania dopełniające: 

a) opanował treści obejmujące elementy trudne do opanowania, złożone i nietypowe, 

b) wykazuje własną inicjatywę w rozwiązywaniu problemów swojej społeczności 

c) wszechstronnie dba o rozwój swojej osobowości i podejmuje zadania apostolskie. 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu   

w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,  

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania   

nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy,  

c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach kwalifikując się do finałów na szczeblu 

powiatowym, regionalnym, wojewódzkim albo krajowym lub posiada inne porównywalne 

osiągnięcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII  

DLA KLASY II  

 

   Przedmiotowy system oceniania z katechezy jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem 

oceniania. Ocenianie jest źródłem informacji o osiągnięciach i motywacji ucznia do postępów 

w nauce. Podstawą wystawienia oceny szkolnej w nauczaniu religii jest: wiedza ucznia, jego 

umiejętności a także aktywność, pilność i sumienność. Obszary podlegające ocenianiu na 

katechezie: 1. Krótkie wypowiedzi ustne. 2. Prowadzenie zeszytu. 3. Odrabianie prac 

domowych. 4. Aktywność ucznia na lekcji. 5. Znajomość podstawowych wiadomości 

katechizmowych. 6. Znajomość podstawowych modlitw ujętych w programie klasy II .  

 

 

Uczeń powinien znać:  

• różne sposoby porozumiewania się Boga z ludźmi oraz obecności Chrystusa  

w Kościele  

• postaci biblijne, w których życiu widoczne jest wsłuchiwanie się w Słowo Boże  

 i odpowiadanie na nie,  

• znaczenie nauczania Jezusa i czynionych przez Niego cudów,  

• warunki spotykania się ze zmartwychwstałym Chrystusem w sakramencie pokuty i w 

Eucharystii,  

• znaczenie ustanowionych przez Jezusa znaków sakramentalnych;  

• wybrane perykopy biblijne, słowa Jezusa, pieśni liturgiczne,  

 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą,  

b) odmawia wszelkiej współpracy,  

c) ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne: 

a) w zakresie wiadomości i umiejętności opanował treści najłatwiejsze, najczęściej  

stosowane, stanowiące podstawę do dalszej edukacji,  

b) wykazuje choćby minimalne zainteresowanie przedmiotem i gotowość współpracy z 

nauczycielem i w grupie. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe: 

a) opanował treści najbardziej przystępne, najprostsze, najbardziej uniwersalne, niezbędne na 

danym etapie kształcenia i na wyższych etapach, 

b) uczestniczy w rozwiązywaniu problemów oraz umiejętnie słucha innych. 



 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające: 

a) opanował treści umiarkowanie przystępne oraz bardziej złożone, 

b) ukierunkowany jest na poszukiwanie prawdy i dobra oraz szanuje poglądy innych, 

c) aktywnie realizuje zadania wykonywane w grupie. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania dopełniające: 

a) opanował treści obejmujące elementy trudne do opanowania, złożone i nietypowe, 

b) wykazuje własną inicjatywę w rozwiązywaniu problemów swojej społeczności 

c) wszechstronnie dba o rozwój swojej osobowości i podejmuje zadania apostolskie. 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu 

w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,  

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania 

nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy,  

c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach kwalifikując się do finałów na szczeblu 

powiatowym, regionalnym, wojewódzkim albo krajowym lub posiada inne porównywalne 

osiągnięcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII  

DLA KLASY III  

 

   Przedmiotowy system oceniania z katechezy jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem 

oceniania. Ocenianie jest źródłem informacji o osiągnięciach i motywacji ucznia do postępów 

w nauce. Podstawą wystawienia oceny szkolnej w nauczaniu religii jest: wiedza ucznia, jego 

umiejętności a także aktywność, pilność i sumienność. Obszary podlegające ocenianiu na 

katechezie: 1. Krótkie wypowiedzi ustne. 2. Prowadzenie zeszytu. 3. Odrabianie prac 

domowych. 4. Aktywność ucznia na lekcji. 5. Znajomość podstawowych wiadomości 

katechizmowych. 6. Znajomość podstawowych modlitw ujętych w programie klasy III. 

 

 

Uczeń powinien znać:  

• Sakramenty święte prowadzące do spotkania z Jezusem,  

• Dekalog i znaczenie przykazań Bożych,  

• sformułowania wyrażające wiarę w sakramentalną obecność Chrystusa w Kościele,  

• Mały Katechizm,  

• dobrane piosenki i pieśni liturgiczne,  

• Formułę spowiedzi.   

 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą,  

b) odmawia wszelkiej współpracy,  

c) ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne: 

a) w zakresie wiadomości i umiejętności opanował treści najłatwiejsze, najczęściej 

stosowane, stanowiące podstawę do dalszej edukacji,  

b) wykazuje choćby minimalne zainteresowanie przedmiotem i gotowość współpracy z 

nauczycielem i w grupie. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe: 

a)opanował treści najbardziej przystępne, najprostsze, najbardziej uniwersalne, niezbędne na 

danym etapie kształcenia i na wyższych etapach, 

b)uczestniczy w rozwiązywaniu problemów oraz umiejętnie słucha innych. 

 



Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające: 

a) opanował treści umiarkowanie przystępne oraz bardziej złożone, 

b) ukierunkowany jest na poszukiwanie prawdy i dobra oraz szanuje poglądy innych, 

c) aktywnie realizuje zadania wykonywane w grupie. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania dopełniające: 

a) opanował treści obejmujące elementy trudne do opanowania, złożone i nietypowe, 

b) wykazuje własną inicjatywę w rozwiązywaniu problemów swojej społeczności 

c) wszechstronnie dba o rozwój swojej osobowości i podejmuje zadania apostolskie. 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu 

w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,  

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania 

nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy,  

c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach kwalifikując się do finałów na szczeblu 

powiatowym, regionalnym, wojewódzkim albo krajowym lub posiada inne porównywalne 

osiągnięcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII  

DLA KLASY IV 

 

   Przedmiotowy system oceniania z katechezy jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem 

oceniania. Ocenianie jest źródłem informacji o osiągnięciach i motywacji ucznia do postępów 

w nauce. Podstawą wystawienia oceny szkolnej w nauczaniu religii jest: wiedza ucznia, jego 

umiejętności a także aktywność, pilność i sumienność. Obszary podlegające ocenianiu na 

katechezie: 1. Krótkie wypowiedzi ustne. 2. Prowadzenie zeszytu. 3. Odrabianie prac 

domowych. 4. Aktywność ucznia na lekcji. 5. Znajomość podstawowych wiadomości 

katechizmowych. 6. Znajomość podstawowych modlitw ujętych w programie klasy IV. 

 

 

Uczeń powinien znać:  

• okresy liturgiczne,  

• elementy strukturalne Mszy świętej,  

• Tajemnice różańca świętego  

• wydarzenia związane z Męką i śmiercią Jezusa na krzyżu,  

• Mały Katechizm,  

• Księgi Nowego Testamentu,  

• religijne znaczenie darów chleba i wina,  

• sformułowania wyrażające wiarę w sakramentalną obecność Chrystusa w Kościele,  

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą,  

b) odmawia wszelkiej współpracy,  

c) ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne: 

a) w zakresie wiadomości i umiejętności opanował treści najłatwiejsze, najczęściej 

stosowane, stanowiące podstawę do dalszej edukacji,  

b) wykazuje choćby minimalne zainteresowanie przedmiotem i gotowość współpracy z 

nauczycielem i w grupie. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe: 

a) opanował treści najbardziej przystępne, najprostsze, najbardziej uniwersalne, niezbędne na 

danym etapie kształcenia i na wyższych etapach, 

b) uczestniczy w rozwiązywaniu problemów oraz umiejętnie słucha innych. 

 



Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające: 

a) opanował treści umiarkowanie przystępne oraz bardziej złożone, 

b) ukierunkowany jest na poszukiwanie prawdy i dobra oraz szanuje poglądy innych, 

c) aktywnie realizuje zadania wykonywane w grupie. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania dopełniające: 

a) opanował treści obejmujące elementy trudne do opanowania, złożone i nietypowe, 

b) wykazuje własną inicjatywę w rozwiązywaniu problemów swojej społeczności 

c) wszechstronnie dba o rozwój swojej osobowości i podejmuje zadania apostolskie. 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu 

w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,  

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania 

nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy,  

c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach kwalifikując się do finałów na szczeblu 

powiatowym, regionalnym, wojewódzkim albo krajowym lub posiada inne porównywalne 

osiągnięcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 


