
Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania przez ucznia 
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z religii w klasach 

I - III  

Na ocenę celującą uczeń: 

– Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. 

– Posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej pracy oraz wynikają  
z indywidualnych jego zainteresowań, które potrafi odpowiednio zaprezentować. 

– Rozwiązuje biegle trudne zadania w sposób oryginalny i nietypowy (posiada pełną wiedzę  
i umiejętności w stosunku do obowiązujących w programie). 

– Jest bardzo aktywny na lekcji. 

– Wykonuje zadane prace i ćwiczenia na ocenę co najmniej bardzo dobrą, przynosi niezbędne 
pomoce. 

– Prowadzi wzorowo zeszyt i ćwiczenia. 

– Osiąga sukcesy w konkursach  religijnych szkolnych i pozaszkolnych, zdobywa 
wyróżnienia lub zajmuje wysokie miejsca. 

 – Jest wzorem i przykładem dla innych uczniów. 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń: 

– Posiada pełny zakres wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania. 

– Sprawnie posługuje się nabytymi umiejętnościami, jest zawsze przygotowany i bardzo 
aktywny na lekcji. 

– Bierze chętnie udział w różnego typu akcjach religijnych na terenie szkoły i poza nią. 

– Posiada oraz starannie prowadzi zeszyt i ćwiczenia. 

– Przynosi niezbędne pomoce. 

– Angażuje się w życie religijne szkoły np.: w przygotowanie jasełek, misteriów religijnych, 
rekolekcji. 

– Bierze aktywny udział w konkursach religijnych szkolnych i pozaszkolnych. 

– Odnosi się z szacunkiem do innych. 

Na ocenę dobrą uczeń: 

– Opanował wiadomości i umiejętności, wynikające z programu nauczania w stopniu dobrym 
i potrafi je poprawnie zaprezentować. 



– Prowadzi na bieżąco zeszyt, jest zawsze przygotowany do lekcji religii.  

– Przynosi niezbędne pomoce. 

– Wykonuje systematycznie i samodzielnie zadane prace oraz wskazane ćwiczenia. 

– Uczeń posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne ich wykorzystanie, jest 
aktywny na lekcji. 

– Demonstruje gotowość do podnoszenia jakości swojej wiedzy. 

– W swoich działaniach jest staranny oraz dobrze zorganizowany. 

– Potrafi skorzystać z podstawowych źródeł informacji. 

Na ocenę dostateczną uczeń: 

– Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne na danym etapie nauki, pozwalające na rozumienie 
podstawowych zagadnień. 

– Potrafi wyrywkowo stosować wiedzę, proste zagadnienia przedstawia przy pomocy 
nauczyciela, w zdobytych wiadomościach wykazuje pewne braki. 

– Wykonuje niesystematycznie zadane prace i sporadycznie zapomina przynieść niezbędne 
pomoce. 

– Nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem. 

– Zeszyt i ćwiczenia prowadzi w miarę starannie z pewnymi brakami treściowymi. 

Na ocenę dopuszczającą uczeń: 

– Posiada minimalną wiedzę i umiejętności przewidziane w programie nauczania. 

– Posiada znaczne braki w wiedzy oraz małe umiejętności religijne, które nie stoją na 
przeszkodzie, by na etapie dalszej nauki mogłyby być z jego strony czynione postępy. 

– Prowadzi zeszyt, w którym są duże braki. 

– Zadania wykonuje sporadycznie. 

– Rzadko włącza się w pracę grupy. 

– Proste polecenia, wymagające zastosowania podstawowych umiejętności wykonuje przy 
pomocy nauczyciela. 

Na ocenę niedostateczną uczeń: 

– Nie spełnia kryteriów wymagań na ocenę dopuszczającą, niezbędnych do opanowania 
podstawowych umiejętności według norm podstawy programowej. 

– Pracuje niesystematycznie. 



– Nie prowadzi zeszytu i ćwiczeń, nie wykonuje zadawanych prac. 

– Odmawia wszelkiej współpracy, ma lekceważący stosunek do przedmiotu. 

 

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII KL. I-II I SP 

WG PODSTAWY PROGRAMOWEJ NAUCZANIA RELIGII KEP 2010 r. 

Zadania 

lekcji religii 

Uczeń 

Rozwijanie 
poznania wiary 

- wskazuje na owoce chrztu świętego i zobowiązania wynikające z jego przyjęcia 

- wskazuje, że Pan Bóg zaprasza człowieka do przyjaźni, że jest zawsze blisko niego 

i obdarza go swoją łaską 

- odnajduje w codzienności ślady Bożych darów i umie za nie dziękować 

- wskazuje na znaczenie Pisma Świętego w życiu człowieka 

- uważnie słucha słów Pisma Świętego 

- wskazuje najważniejsze przymioty Pana Boga i dary, jakie człowiek może od Niego 
otrzymywać 

- omawia teksty potwierdzające wiarę w Zmartwychwstanie Pana Jezusa 

- umie opowiadać o wydarzeniu Zesłania Ducha Świętego 

- wskazuje, w jaki sposób można na co dzień wyrażać wdzięczność Panu Jezusowi za dar 
Jego ofiary na Krzyżu 

- opowiada o wyrażaniu wiary w powtórne przyjście Pana Jezusa na świat 

- opowiada o Misji Kościoła w dzisiejszym świecie 

- uzasadnia konieczność łaski Bożej potrzebnej do zbawienia człowieka 

- wyjaśnia, że dzieło stworzenia jest przejawem miłości Pana Boga do niego 

- omawia teksty mówiące o działaniu Pana Boga wśród ludzi i w otaczającym nas świecie 

- wyjaśnia pojęcia, m. in.: Anioł, szatan, zbawienie, grzech, Prorok, Apostoł, itp. 



Wychowanie 
liturgiczne 

- umie odróżnić budynek kościelny od innych występujących budowli 

- wie, do jakich celów służy budynek kościelny 

-potrafi słownie opisać wygląd zewnętrzny i wewnętrzny budynku kościelnego z 
podaniem charakterystycznych dla niego elementów (krzyż, witraże, dzwonnica) 

- potrafi wymienić sakramenty święte 

- wyjaśnia podstawowe gesty, znaki i symbole liturgiczne 

- wskazuje na religijny wymiar świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy 

- kojarzy nabożeństwa: Droga Krzyżowa, Różaniec, Boże Ciało, Majowe i Czerwcowe 
wyrażające kult Najświętszego Serca Pana Jezusa i Maryi 

-wskazuje na właściwe chrześcijańskie sposoby świętowania niedzieli 

- wskazuje na właściwe elementy świętowania Wielkanocy 

- wyjaśnia pojęcie Miłosierdzia Bożego 

- określa sposoby codziennej walki z pokusami do złego i poprawy z uczynionego już zła 

- wskazuje, co dokonuje się w sakramencie pokuty i pojednania 

- wskazuje, jak należy przygotować się do sakramentu pokuty i pojednania 

- wyjaśnia, dlaczego należy systematycznie korzystać z sakramentu pokuty i pojednania 

- potrafi opowiadać wydarzenie ustanowienia przez Pana Jezusa Sakramentu Eucharystii 

- wskazuje, że Eucharystia jest ofiarą Chrystusa i całego Kościoła 

- wskazuje, jak należy przygotować się do uczestnictwa we Mszy Świętej i przyjmowania 
Słowa Bożego oraz Komunii Świętej 

- wie, jakie powinny być przyjmowane postawy ciała podczas udziału we Mszy św. oraz, 
że Msza św. jest najbardziej uroczystą formą wyrażania kontaktu człowieka z Panem 
Bogiem 

Formacja 
moralna 

- zna wybrane biblijne wydarzenia ze Starego i Nowego Testamentu dotyczące 
omawianych tematów 

- podaje przykłady niesienia pomocy potrzebującym ludziom 

- rozwija postawę zaufania do Pana Boga i odpowiedzi na Jego wezwanie 

- opowiada o znaczeniu sumienia i jak należy o niego dbać 



- wyjaśnia, jakie postawy sprzeciwiają się Bożym Przykazaniom i jak należy je wypełniać 

w codziennym życiu 

- wyjaśnia, na czym polega wiara w Boga, zaufanie i szacunek do Niego 

- uzasadnia, dlaczego Niedziela, jest najważniejszym dniem dla osoby wierzącej 

- umie wyjaśnić na czym polega postawa szacunku wobec rodziców i innych dorosłych 
oraz jakie powinno być właściwe odnoszenie się do drugich 

- potrafi okazywać wdzięczność, gotowość do dzielenia się z innymi 

-umie przyjąć postawę pokory-przyznania się do własnych błędów oraz potrafi 
przepraszać za uczynione zło 

- wyjaśnia zagrożenie zdrowia własnego i innych 

- prezentuje właściwe postawy wobec otaczającego środowiska, przyrody i własnego ciała 

- uzasadnia postawę szacunku i troski o własność swoją, cudzą i wspólną 

- wyjaśnia, na czym polega postawa prawdomówności i uczciwości 

- uzasadnia szacunek do wartości doczesnych 

- wskazuje, jak należy troszczyć się o dobro wspólne; klasowe, rodzinne, parafialne, itp. 

- odróżnia dobro od zła 

- wskazuje wrażliwość na przejawy dobra i zła 

- przejawia postawę życzliwości i koleżeństwa wobec rówieśników 

- wskazuje, w jaki sposób może naśladować postaci biblijne i osoby święte 

Wychowanie do 
modlitwy 

- wskazuje cechy modlitwy oraz zna podstawowe modlitwy np. znak Krzyża, Ojcze Nasz, 
Zdrowaś Maryjo, Aniele Boży, Chwała Ojcu. 

- odróżnia modlitwę od innych wypowiedzi i działań ludzkich 

- oprócz podstawowych modlitw, zna także różne pieśni religijne 

- formułuje samodzielnie modlitwę, w której wielbi, dziękuje, prosi i przeprasza Boga 

- omawia wybrane prośby zawarte w modlitwie „Ojcze nasz” oraz rozumie wypowiadane 
słowa w innych podstawowych modlitwach 

- wskazuje na różne przykłady modlitwy  podawane w Biblii 

-odróżnia sposoby wyrażania modlitwy przez prośbę, dziękczynienie, przeproszenie  



i uwielbienie Pana Boga 

- wskazuje na sytuacje, w których wznosi się słowa modlitwy do Pana Boga i osób 
świętych w Niebie 

Wychowanie do 
życia 
wspólnotowego 

- wskazuje, jak powinno tworzyć się wspólnotę i jedność np. w szkole, klasie, rodzinie 

- dobiera właściwe formy komunikowania się z innymi 

- wskazuje, jak powinno pielęgnować się przyjaźń w codziennym życiu z Panem Bogiem i 
ludźmi 

- wskazuje, jak należy tworzyć wspólnotę oraz jedność w parafii 

-wskazuje, co jako dziecko może uczynić dla Kościoła – wspólnoty parafialnej oraz 
wspólnoty świeckiej 

Wprowadzenie 
do Misji 

- wskazuje, na czym polega dobre wypełnianie czynów apostolskich w codziennym życiu 

- wyjaśnia, dlaczego warto dzielić się z innymi swoją wiedzą o Panu Bogu i wierze 
chrześcijańskiej 

 

 

ZAMIERZONE OSI ĄGNIĘCIA NA POZIOMIE KLASY I  

Uczeń powinien znać: 

• podstawowe pozdrowienia chrześcijańskie, 
• dialogi stosowane w Liturgii Słowa Bożego, 
• znaczenie sposobów wyrażania modlitwy poprzez prośbę, dziękczynienie, uwielbienie 

i przeproszenie, zanoszonej do Pana Boga, a także znaczenie modlitwy zanoszonej za 
pośrednictwem osób świętych, 

• postawy ciała przyjmowane podczas modlitwy np. na religii w szkole, w domu  
i kościele, 

• znajomość gestów oraz znaczenie wypowiadanych na modlitwie słów, będących 
wyrazem wdzięczności, oddania i czci wobec Pana Boga, 

• podstawowe wydarzenia z życia Pana Jezusa i Maryi oraz niektórych wybranych 
postaci biblijnych, 

• przymioty Boga i dary od Niego otrzymywane w świetle np. Modlitwy Pańskiej  oraz 
sakramentalne sposoby obecności Zmartwychwstałego Pana Jezusa we wspólnocie 
Kościoła, 

• religijne znaczenie określonych w programie znaków i symboli liturgicznych, 

• podstawowe modlitwy wg formuły zawartej w zeszycie: znak Krzyża, Ojcze Nasz, 
Zdrowaś Maryjo, Aniele Boży, itp. 
 



Uczeń powinien umieć: 

• wykonać na sobie uważnie, poprawnie i ze zrozumieniem wypowiadanych słów znak 
Krzyża, 

• godnie zachować się w miejscach kultu, np. kościół, kapliczki, cmentarz, 

• szanować osoby wprowadzające na drogę wiary, 
• wyciszyć się, by lepiej słuchać Pana Boga i ludzi, 

• z należytą czcią odnosić się do Pisma Świętego oraz  wszelkich symboli religijnych, 

• z ufnością formułować proste modlitwy prośby, uwielbienia, dziękczynienia  
i przeproszenia skierowane do Pana Boga i osób świętych w Niebie ze zwróceniem 
uwagi na osobiste i innych ludzi potrzeby, 

• posługiwać  się słowami podstawowych modlitw w codziennym życiu, wierząc  
w pomoc Pana Boga i osób świętych w Niebie, 

• właściwie przygotowywać się na spotkanie z Panem Jezusem podczas każdej 
niedzielnej Mszy św., w czasie Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, a także na 
każdej lekcji religii. 

 

ZAMIERZONE OSI ĄGNIĘCIA NA POZIOMIE KLASY II  

Uczeń powinien znać: 

• różne sposoby porozumiewania się Boga z ludźmi oraz obecność Chrystusa  
w Kościele, 

• postacie biblijne, w których życiu widoczne jest wsłuchiwanie się w Słowo Boże  
i odpowiadanie na nie, 

• znaczenie nauczania Jezusa i czynionych przez Niego znaków, udzielanych przez 
Kościół m.in. w sakramencie pokuty i pojednania, 

• związek zachodzący między nauczaniem Jezusa i czynionymi przez Niego znakami  
a ustanowioną przez Niego Eucharystią, 

• warunki spotkania się ze zmartwychwstałym Chrystusem w sakramencie pokuty  
i pojednania oraz Eucharystii, 

• formuły liturgiczne umożliwiające udział w Eucharystii oraz korzystanie z pojednania 
z Bogiem i Kościołem w spowiedzi św., 

• znaczenie ustanowionych przez Jezusa znaków sakramentalnych, 
• podstawowe modlitwy wg formuły zawartej w zeszycie, 

• wybrane perykopy biblijne, słowa Jezusa, pieśni liturgiczne, podstawowe modlitwy na 
podstawie formuły w zeszycie i krótkie formuły wiary pomagające w interioryzacji 
niniejszych treści nauczania katechetycznego. 

 
Uczeń powinien umieć: 

• współpracować z kolegami, rodzicami, nauczycielami religii i pozostałymi 
nauczycielami oraz duszpasterzami w dobrym przygotowaniu się do spotkania  
z Chrystusem w sakramencie pokuty i pojednania oraz Eucharystii 

• ufnie powierzać swoje grzechy i słabości Jezusowi Chrystusowi, 

• prosić o przebaczenie Boga i ludzi oraz szczerze dziękować za nie, 
• wypełniać warunki owocnego korzystania z sakramentu pokuty i pojednania, 
• wyjaśnić podstawowe znaczenie Eucharystii, 

• wzbudzić proste akty wyrażające wiarę w obecność Chrystusa w Najświętszym 
Sakramencie, 



• prowadzić życie zgodnie z Ewangelią, 
• uczestniczyć w przeznaczonych dla dzieci sakramentach. 

 

ZAMIERZONE OSI ĄGNIĘCIA NA POZIOMIE KLASY III  

Uczeń powinien znać: 

• stosowane podczas celebracji Eucharystii dialogowe formy modlitwy, 
• podstawowe modlitwy wg formuły zawartej w podręczniku dla kl. III, 
• elementy strukturalne Mszy św., 
• wydarzenia związane z męką i śmiercią Pana Jezusa na Krzyżu, 
• religijne znaczenie darów chleba i wina, 

• mszalne obrzędy Komunii Świętej, 
• religijne znaczenie błogosławieństw stosowanych w Liturgii Eucharystycznej, 

• dobrane do danej tematyki zajęć pieśni i piosenki religijne, 
• tajemnice różańca oraz wydarzenia związane z życiem Maryi i Jezusa, które są w nich 

ukazane. 
 

Uczeń powinien umieć: 

• z wiarą korzystać z sakramentu pokuty w szczególności w I piątki miesiąca i 
regularnie przystępować do Stołu Pańskiego, 

• samodzielnie posługiwać się modlitwami w życiu codziennym, 
• z należną czcią odnosić się do Słowa Bożego przekazywanego i głoszonego  

w zgromadzeniu eucharystycznym, 

• troszczyć się o jedność i pokój w Kościele, 
• wzrastać w miłości Boga i bliźniego, 
• świętować misteria Chrystusa w celebracjach Eucharystycznych Roku Liturgicznego, 
• naśladować postawy Pana Jezusa, określone w błogosławieństwach, 
• współpracować z nauczycielami religii, rodzicami, duszpasterzami w przygotowaniu 

celebracji eucharystycznej z okazji Rocznicy I Komunii Świętej, zakończenia roku 
szkolnego i innych ważnych uroczystości, 

• dawać świadectwo o Panu Jezusie, kierując się w swoim życiu Dekalogiem i zasadami 
Ewangelii. 

 
 
 


