
Wymagania edukacyjne z religii klas 1-3 

Klasa 1 

Program „W drodze do Wieczernika” nr AZ – 1-01/10 

Podręcznik „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” 

Ocena celująca 

Uczeń podaje podstawowe znaki i pojęcia chrześcijańskie oraz wykonuje znak krzyża ze 

zrozumieniem. 

Wykazuje się znajomością modlitw: Modlitwy Pańskiej, Aniele Boży, Zdrowaś Maryjo, 

Przykazanie miłości. 

Przedstawia w logiczny i uporządkowany sposób życie i działalność Pana Jezusa i łączy je z 

danym okresem liturgicznym. 

Prezentowane wiadomości przez ucznia wykraczają poza obowiązkowe treści kształcenia  i 

nacechowane są świadomością przynależności do rodziny dzieci Bożych. 

Układa modlitwę - prośbę  w potrzebach osobistych i społecznych. 

Rozumie, że Pan Jezus jest obecny w kościele i sakramentach. 

Zna pojęcia: sumienie, Bóg, dobro, zło. 

Wie kim była Maryja. 

Rozumie, że Kościół jest miejscem spotkania z Bogiem. 

Wie czym jest chrzest święty  w życiu człowieka. 

Umie wyjaśnić modlitwę „ Ojcze nasz”. 

Wymienia najważniejsze święta chrześcijańskie. 

Wie, że Pismo Święte jest najważniejszą Księgą. 

Rozpoznaje znaki symbole religijne: krzyż, różaniec, Pismo Święte. 

Poprawnie zachowuje się w kościele i miejscu kultu. 

Zna i stosuje pozdrowienia chrześcijańskie. 

Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli i wychowawców. 

Posiada uzupełnione ćwiczenia. 

Zna proste pieśni religijne i chociaż jedną kolędę. 

Uczeń bierze czynny udział w czasie lekcji, odpowiadając na pytania. 

odpowiedzi. 

Bierze udział w konkursach religijnych. 

 

 

Ocena bardzo dobra 

Uczeń zna większość modlitw przewidzianych w programie nauczania. 

Rozumie religijne znaczenie znaku krzyża i poprawnie czyni znak krzyża. 



Wie, że  Pismo Święte jest najważniejszą księgą. 

Wie kim jest Maryja. 

Opowiada o narodzeniu Pana Jezusa i Jego życiu. 

Zna pojęcia: sumienie, Bóg, dobro, zło. 

Wie czym jest chrzest w życiu człowieka. 

Wymienia najważniejsze święta. 

Rozpoznaje znaki i symbole religijne: krzyż, różaniec. Pismo Święte 

Zna i stosuje powitania chrześcijańskie. 

Poprawnie zachowuje się w kościele i miejscu kultu. 

Uczeń z uwagą śledzi tok lekcji. Podczas powtórzenia wiadomości zgłasza się do odpowiedzi. 

Logicznie wypowiada się, nawiązując do wcześniej opracowanego tematu. 

 

 

Ocena dobra 

 

Zna niektóre modlitwy przewidziane w programie, 

Poprawnie czyni znak krzyża. 

Rozpoznaje Pismo Święte. 

Wie kim jest Maryja. 

Zna pojęcia dobra i zła. 

Rozumie czym jest chrzest święty w życiu człowieka. 

Wymienia najważniejsze święta. 

Rozpoznaje znaki i symbole religijne: krzyż, różaniec, Pismo Święte. 

Zna i stosuje pozdrowienia chrześcijańskie. 

Poprawnie zachowuje się w kościele i miejscu kultu. 

Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli i wychowawców. 

Na bieżąco uzupełnia ćwiczenia. 

Uczeń wskazuje na główne fakty w opracowanym wcześniej materiale. 

Wypowiada się z niewielka pomocą nauczyciela. 

Jest zainteresowany przedmiotem i do niego przygotowany. 

 

 

Ocena dostateczna 

 

Zna wybrane modlitwy przewidziane w programie i powie je z pomocą nauczyciela. 

Poprawnie czyni znak krzyża. 

Rozpoznaje Pismo Święte. 



Wie kim jest Maryja. 

Zna pojęcia dobra i zła. 

Wymienia najważniejsze święta. 

Rozpoznaje znaki i symbole religijne: krzyż, różaniec, Pismo Święte. 

Zna i stosuje pozdrowienia chrześcijańskie. 

Posiada ćwiczenie w którym są liczne braki. 

Uczeń wypowiada się na niektóre tematy poznane wcześniej na lekcjach. 

Jego sposób pracy na lekcjach jest zadawalający. 

 

Ocena dopuszczająca 

Zna wybrane modlitwy przewidziane w programie i powie je z  dużą pomocą nauczyciela. 

Niepoprawnie czyni znak krzyża. 

Zna pojęcia dobra i zła. 

Rozpoznaje znaki i symbole religijne: krzyż, różaniec, Pismo Święte. 

Wykazuje się znajomością wybranych zdarzeń  z życia i działalności Pana Jezusa. 

 

 

 

Klasa 2 

Podręcznik  „Kochamy Pana Jezusa” 

 Ocena celująca 

Uczeń zna modlitwy: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo, Aniele Boży, Siedem sakramentów 

świętych, Pięć warunków dobrej spowiedzi, Siedem grzechów głównych , Akty żalu, wiary 

nadziei i miłości. 

Zna wybrane postacie biblijne, które słuchały Boga i odpowiedziały na Jego wezwanie. 

Wie, że Biblia jest księgą świętą- umie wyrazić wobec niej szacunek. 

Zna wydarzenia z życia  Jezusa. 

Wie, ze przez słowa, uczynki, modlitwę  i wyznanie wiary odpowiada na słowo Boże. 

Wyjaśnia sens chrześcijańskiego przeżywania okresu adwentu i Bożego Narodzenia. 

Zna wybrane perykopy biblijne, ukazujące dzieciństwo  i publiczną działalność Jezusa. 

Wie, że Eucharystia jest dziękczynieniem. 

Wyjaśnia podstawowe gesty znaki i symbole liturgiczne związane  z okresem Wielkiego 

Postu. 

Wyjaśnia znaczenie przebaczenia w życiu ludzi i przebaczenia udzielonego przez Jezusa. 

Wie co to jest sakrament pokuty i pojednania, zna historie nawrócenia Zacheusza. 



Wyjaśnia czym jest sumienie i grzech. 

Wymienia i omawia krótko grzech główne. 

Wie, że Eucharystia   jest darem Boga, uobecnieniem Meki, śmierci i zmartwychwstania 

Jezusa. 

Wyjaśnia związek między zmartwychwstaniem Jezusa a niedzielną Eucharystią. 

Wyjaśnia religijne znaczenie uroczystości wszystkich świętych, Bożego Ciała. 

Wyjaśnia dlaczego trzeba trwać w przyjaźni z Jezusem i dzielić się z innymi. 

Z szacunkiem odnosi się  do kapłanów, rodziców i nauczycieli. 

Posiada uzupełnione ćwiczenia. 

Posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej pracy i wynikają z jego 

zainteresowań, potrafi je zaprezentować. 

Bierze udział w konkursach religijnych. 

 

  

Ocena bardzo dobra 

Zna większość modlitw przewidzianych w programie 

Potrafi wymienić sakramenty święte. 

Zna wybrane postacie biblijne, które słuchały Boga i odpowiedziały na Jego wezwanie. 

Wie, że Biblia jest księgą świętą- umie wyrazić wobec niej szacunek. 

Zna wydarzenia z życia  Jezusa. 

Wie, ze przez słowa, uczynki, modlitwę  i wyznanie wiary odpowiada na słowo Boże. 

Wyjaśnia sens chrześcijańskiego przeżywania okresu adwentu i Bożego Narodzenia. 

Zna wybrane perykopy biblijne, ukazujące dzieciństwo  i publiczną działalność Jezusa. 

Wie, że Eucharystia jest dziękczynieniem. 

Wyjaśnia podstawowe gesty znaki i symbole liturgiczne związane  z okresem Wielkiego 

Postu. 

Wyjaśnia znaczenie przebaczenia w życiu ludzi i przebaczenia udzielonego przez Jezusa. 

Wie co to jest sakrament pokuty i pojednania, zna historie nawrócenia Zacheusza. 

Wyjaśnia czym jest sumienie i grzech. 

Wymienia i omawia krótko grzech główne. 

Wie, że Eucharystia   jest darem Boga, uobecnieniem Meki, śmierci i zmartwychwstania 

Jezusa. 

Wyjaśnia związek między zmartwychwstaniem Jezusa a niedzielną Eucharystią. 

Wyjaśnia religijne znaczenie uroczystości wszystkich świętych, Bożego Ciała. 

Wyjaśnia dlaczego trzeba trwać w przyjaźni z Jezusem i dzielić się z innymi. 

Z szacunkiem odnosi się  do kapłanów, rodziców i nauczycieli. 

Posiada uzupełnione ćwiczenia. 

Sprawnie posługuje się nabytymi umiejętnościami, jest zawsze przygotowany i bardzo 

aktywny na lekcji. 

 



Ocena dobra 

Zna większość modlitw przewidzianych w programie. 

Opanował większość wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania i potrafi 

poprawnie je zaprezentować. 

Formułuje modlitwę , w której dziękuje Bogu za Jego miłość do ludzi. 

Zna wydarzenia z życia  Jezusa. 

Potrafi wymienić sakramenty święte. 

Zna wybrane postacie biblijne, które słuchały Boga i odpowiedziały na Jego wezwanie. 

Wie, że przez słowa, uczynki, modlitwę  i wyznanie wiary odpowiada na słowo Boże. 

Wyjaśnia sens chrześcijańskiego przeżywania okresu adwentu i Bożego Narodzenia. 

Zna wybrane perykopy biblijne, ukazujące dzieciństwo  i publiczną działalność Jezusa. 

Wie, że Eucharystia jest dziękczynieniem. 

Wyjaśnia podstawowe gesty znaki i symbole liturgiczne związane  z okresem Wielkiego 

Postu. 

Wyjaśnia znaczenie przebaczenia w życiu ludzi i przebaczenia udzielonego przez Jezusa. 

Wie co to jest sakrament pokuty i pojednania, zna historie nawrócenia Zacheusza. 

Wyjaśnia czym jest sumienie i grzech. 

Wymienia i omawia krótko grzech główne. 

Wie, że Eucharystia   jest darem Boga, uobecnieniem Meki, śmierci i zmartwychwstania 

Jezusa. 

Wyjaśnia związek między zmartwychwstaniem Jezusa a niedzielną Eucharystią. 

Wyjaśnia religijne znaczenie uroczystości wszystkich świętych, Bożego Ciała. 

Wyjaśnia dlaczego trzeba trwać w przyjaźni z Jezusem i dzielić się z innymi. 

Z szacunkiem odnosi się  do kapłanów, rodziców i nauczycieli 

 

Ocena dostateczna 

 

Potrafi wymienić sakramenty święte. 

Opowiada ogólnie  o wybranych postaciach biblijnych, które słuchały Boga i odpowiedziały 

na Jego wezwanie. 

Wie, że Biblia jest księgą świętą-umie wyrazić wobec niej szacunek. 

Wie, że Jezus uczy nas rozmawiać z Ojcem, zna niektóre prośby zawarte w modlitwie Ojcze 

nasz. 

Potrafi wyjaśnić sens chrześcijańskiego przezywania okresu Adwentu i Bożego Narodzenia. 

Zna niektóre perykopy biblijne, ukazujące dzieciństwo  i publiczną działalność Jezusa. 

Wie, że Eucharystia jest dziękczynieniem. 

Wyjaśnia podstawowe znaki,  gesty i symbole liturgiczne związane z okresem Wielkiego 

Postu. 

Wie co to jest sakrament pokuty i pojednania. 

Wyjaśnia czym jest sumienie i grzech. 

Wie, że są grzechy główne. 



Wie, że Eucharystia   jest darem Boga, uobecnieniem Meki, śmierci i zmartwychwstania 

Jezusa. 

Wyjaśnia związek między zmartwychwstaniem Jezusa a niedzielną Eucharystią. 

Posiada wiedze i umiejętności niezbędne na danym etapie nauki, pozwalających na 

rozumienie podstawowych zagadnień. 

Potrafi wyrywkowo stosować wiedzę, proste zagadnienia przedstawia przy pomocy 

nauczyciela, ale ma braki w wiadomościach. 

 

 

 Ocena dopuszczająca 

Zna wybrane modlitwy przewidziane w programie nauczania i powie jej z pomocą 

nauczyciela. 

Wie, że w modlitwie dziękujemy Bogu za Jego miłość. 

Z pomocą nauczyciela potrafi wymienić sakramenty święte. 

Opowiada ogólnie  o wybranych postaciach biblijnych, które słuchały boga i odpowiedziały 

na Jego wezwanie. 

Wie, że Biblia jest księgą świętą. 

Wie, że w modlitwie Ojcze nasz, Jezus uczy nas rozmawiać z Bogiem. 

Potrafi wyjaśnić sens chrześcijańskiego przezywania okresu Adwentu i Bożego Narodzenia. 

Zna niektóre perykopy biblijne, ukazujące dzieciństwo  i publiczną działalność Jezusa. 

Wie, że Eucharystia jest dziękczynieniem. 

Wyjaśnia podstawowe znaki,  gesty i symbole liturgiczne związane z okresem Wielkiego 

Postu. 

Wie co to jest sakrament pokuty i pojednania. 

Wyjaśnia czym jest sumienie i grzech. 

Wie, że są grzechy główne. 

Wie, że Eucharystia   jest darem Boga, uobecnieniem Meki, śmierci i zmartwychwstania 

Jezusa. 

Wyjaśnia związek między zmartwychwstaniem Jezusa a niedzielną Eucharystią. 

Posiada minimalna wiedzę  i umiejętności przewidziane w programie nauczania. 

Sporadycznie włącza się w pracę grupy, proste polecenia wymagające zastosowania 

podstawowych umiejętności wykonuje przy pomocy nauczyciela. 

 

 

Klasa 3 

Podręcznik: „Przyjmujemy Pana Jezusa” 

Ocena celująca 



Podaje podstawowe znaki i pojęcia chrześcijańskie  oraz wykonuje poznane gesty religijne. 

Zna modlitwy przewidziane w programie klasy 3: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Aniele Boży, 

Akty Wiary, Dziesięć Przykazań Bożych, Przykazanie miłości, Warunki dobrej spowiedzi, 

Przykazania kościelne, Siedem sakramentów świętych, Siedem grzechów, Główne prawdy 

wiary. 

Wymienia i wyjaśnia  przykazania Dekalogu i wie, ze są one życiowymi drogowskazami. 

Zna i wyjaśnia przykazania kościelne. 

Wie, jak właściwie zachowywać się na Mszy św. 

Wymienia i wyjaśnia warunki przystępowania do sakramentu pokuty i pojednania. 

Wie czym jest grzech człowieka i łaska uświęcająca. 

Wymienia podstawowe dary przynoszone do ołtarza i wie o potrzebie ofiarowania siebie 

samego Bogu podczas procesji z darami. 

Opowiada o wydarzeniach Ostatniej Wieczerzy i wyjaśnia słowo „przeistoczenie”. 

Wie, że Pan Jezus przemienia chleb w swoje Ciało, a wino w swoją Krew, jest obecny pod 

postacią Chleba i Wina. 

Wie, ze pełne uczestnictwo w Eucharystii łączy się z przystąpieniem do Komunii Świętej. 

Wie jak modlić się przed przyjęciem Komunii Świętej, dziękować i uwielbiać Jezusa 

Eucharystycznego. 

Wyjaśnia czym jest błogosławieństwo. 

Zna i wymienia tajemnice różańca. 

Wymienia  nabożeństwa w roku liturgicznym: różańcowe, majowe Droga krzyżowa, Gorzkie 

żale. 

Wymienia najważniejsze święta w roku liturgicznym. 

Wymienia sakramenty święte, uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała. 

Wskazuje na religijne znaczenie darów chleba i wina. 

Wymienia elementy  obrzędów Mszy św. 

Łączy wydarzenia związane z Meką i śmiercią Jezusa z Liturgią Eucharystyczną. 

Opowiada treści przypowieści Jezusa, podaje ich znaczenie. 

Podaje dialogowe formy modlitwy stosowane w Liturgii. 

Uczeń z uwagą śledzi tok lekcji, bierze czynny udział odpowiadając na pytania nauczyciela, 

chętnie zgłasza się do odpowiedzi. 

Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli i wychowawców. 

Bierze czynny udział w konkursach religijnych. 

Ma na bieżąco uzupełnione ćwiczenie. 

 

Ocena bardzo dobra 

Podaje podstawowe znaki i pojęcia chrześcijańskie  oraz wykonuje poznane gesty religijne. 

Zna modlitwy przewidziane w programie klasy 3 

Wymienia sakramenty święte, uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała. 

Wskazuje na religijne znaczenie darów chleba i wina. 



Wymienia obrzędy Mszy św. 

Łączy wydarzenia związane z Meką i śmiercią Jezusa z Liturią Eucharystyczną. 

 Wymienia i wyjaśnia  przykazania Dekalogu i wie, że są one życiowymi drogowskazami. 

Zna i wyjaśnia przykazania kościelne. 

Wie, jak właściwie zachowywać się na Mszy św. 

Wymienia i wyjaśnia warunki przystępowania do sakramentu pokuty i pojednania. 

Wie czym jest grzech człowieka i łaska uświęcająca. 

Wymienia podstawowe dary przynoszone do ołtarza i wie o potrzebie ofiarowania siebie 

samego Bogu podczas procesji z darami. 

Opowiada o wydarzeniach Ostatniej Wieczerzy i wyjaśnia słowo „przeistoczenie”. 

Wie, że Pan Jezus przemienia chleb w swoje Ciało, a wino w swoją Krew, jest obecny pod 

postacią Chleba i Wina. 

Wie, że pełne uczestnictwo w Eucharystii łączy się z przystąpieniem do Komunii Świętej. 

Wie jak modlić się przed przyjęciem Komunii Świętej, dziękować i uwielbiać Jezusa 

Eucharystycznego. 

Wyjaśnia czym jest błogosławieństwo. 

Zna i wymienia tajemnice różańca. 

Wymienia  nabożeństwa w roku liturgicznym: różańcowe, majowe Droga krzyżowa, Gorzkie 

żale. 

Wymienia najważniejsze święta w roku liturgicznym. 

Wymienia sakramenty święte, uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała. 

Wskazuje na religijne znaczenie darów chleba i wina. 

Wymienia elementy  obrzędów Mszy św. 

Łączy wydarzenia związane z Meką i śmiercią Jezusa z Liturgią Eucharystyczną. 

Opowiada treści przypowieści Jezusa, podaje ich znaczenie. 

Podaje dialogowe formy modlitwy stosowane w Liturgii. 

Uczeń z uwagą śledzi tok lekcji. 

Podczas powtarzania wiadomości zgłasza się chętnie do odpowiedzi. Logicznie się 

wypowiada , nawiązując do wcześniej opracowanego materiału. 

Bierze udział w konkursach religijnych. 

Ma na bieżąco uzupełnione ćwiczenie z religii.  

 

Ocena dobra  

Podaje podstawowe znaki chrześcijańskie  oraz wykonuje poznane gesty religijne. 

Wykazuje się znajomością modlitw. 

Wymienia sakramenty święte, uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała. 

Wymienia obrzędy Mszy św. 

Łączy wydarzenia związane z Meką i śmiercią Jezusa z Liturgią Eucharystyczną. 

Opowiada treści przypowieści Jezusa, podaje ich znaczenie. 



Wymienia i wyjaśnia  przykazania Dekalogu . 

Zna i wyjaśnia przykazania kościelne. 

Wie, jak właściwie zachowywać się na Mszy św. 

Wymienia i wyjaśnia warunki przystępowania do sakramentu pokuty i pojednania. 

Wie czym jest grzech człowieka i łaska uświęcająca. 

Wymienia podstawowe dary przynoszone do ołtarza. 

Opowiada o wydarzeniach Ostatniej Wieczerzy. 

Wie, że Pan Jezus przemienia chleb w swoje Ciało, a wino w swoją Krew, jest obecny pod 

postacią Chleba i Wina. 

Wie, że pełne uczestnictwo w Eucharystii łączy się z przystąpieniem do Komunii Świętej. 

Wie jak modlić się przed przyjęciem Komunii Świętej. 

Wyjaśnia czym jest błogosławieństwo. 

Zna i wymienia tajemnice różańca. 

Wymienia  nabożeństwa  i święta w roku liturgicznym. 

Wskazuje na religijne znaczenie darów chleba i wina. 

Podaje dialogowe formy modlitwy stosowane w Liturgii. 

Uczeń wskazuje na główne fakty w opracowanym wcześniej materiale, wypowiada się z 

niewielką pomocą nauczyciela. 

Ma na bieżąco uzupełnione ćwiczenie z religii. 

 

Ocena dostateczna 

Podaje podstawowe znaki chrześcijańskie  oraz wykonuje poznane gesty religijne. 

Wykazuje się znajomością modlitw. 

Wymienia główne części Liturgii i podaje sakramentalne sposoby obecności 

Zmartwychwstałego Pana Jezusa. 

Wymienia przykazania Dekalogu. 

Wymienia  Przykazania kościelne. 

Wymienia niektóre elementy obrzędów wstępnych Mszy św. 

Zna kilka gestów, obrzędów, postaw, pozdrowień i wezwań , modlitw występujących w 

czasie Mszy św. 

Wymienia warunki przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. 

Wie, że Pan Jezus przemienienia chleb w swoje Ciało, a wino w swoją Krew. 

Wie czym jest grzech człowieka i łaska uświecająca. 

Opowiada o wydarzeniach Ostatniej Wieczerzy. 

Wie, że pełne uczestnictwo w Eucharystii łączy się z przystąpieniem do Komunii św. 

Wie jak modlić się przed przyjęciem Komunii św. ,dziękować i uwielbić Jezusa 

Eucharystycznego. 

Wie czym jest błogosławieństwo. 

Zna niektóre tajemnice różańca świętego. 

Określa sens wybranych przypowieści. 



Uczeń wypowiada się na niektóre tematy poznane na wcześniejszych lekcjach. 

Ma chociaż trochę uzupełnione ćwiczenia z religii. 

 

Ocena dopuszczająca 

Wymienia podstawowe znaki chrześcijańskie. 

Wymienia z pomocą nauczyciela Przykazania kościelne. 

Wymienia z pomocą nauczyciela przykazania Dekalogu. 

Zna kilka gestów, obrzędów, postaw, pozdrowień i wezwań , modlitw występujących w 

czasie Mszy św. 

Rozumie warunki przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. 

Wie czym jest grzech człowieka i łaska uświecająca. 

Opowiada o wydarzeniach Ostatniej Wieczerzy. 

Wie, że pełne uczestnictwo w Eucharystii łączy się z przystąpieniem do Komunii św. 

Wie czym jest błogosławieństwo. 

Wykazuje się znajomością niektórych modlitw. 

Wymienia główne części Liturgii. 

Określa sens wybranych przypowieści Pana Jezusa. 

Uczeń z pomocą nauczyciela, wypowiada się na niektóre tematy opracowane na lekcjach. 


