
Wymagania edukacyjne z religii dla klasy I 

Ocena Uczeń:

dopuszczający

• często nie ma zeszytu, prowadzi go niestarannie i ma 
braki

• zna  niektóre  modlitwy  i  wymaga  dużej  pomocy 
nauczyciela przy odpowiedzi (Zdrowaś Maryjo, Aniele 
Boży)

• wymienia chrześcijańskie pozdrowienia
• zna scenę zwiastowania, kiedy do Maryi przybył anioł 

posłany przez Boga
• wie, że różaniec jest modlitwą
• wie, kto może odczytywać w kościele święte teksty
• wie, że Bóg stworzył świat, o którym uczy się w szkole
• wie,  kto  przekazuje  nam  Ewangelię  o  Jezusie  i 

kochającym Ojcu
• wie,  gdzie  urodził  się  Jezus  i  kto  był  pierwszym 

świadkiem tego wydarzenia
• wie,  że  w  modlitwie  ''Ojcze  nasz''  zwracamy się  do 

Boga naszego Ojca, który mieszka w niebie
• wie,  że królestwo Boże budują ludzie żyjący według 

nauki Jezusa
• dowiaduje się,  że Jezus przyniósł  nowe przykazanie 

miłości

dostateczny

• prowadzi zeszyt niestarannie i ma braki
• zna niektóre modlitwy (Ojcze nasz, Aniele Boży, Akt 

żalu)
• wie, że przez chrzest staliśmy się dziećmi Bożymi
• wie, że Pan Bóg mówi do nas przez ludzi: proroków, 

psalmistów, Apostołów i Ewangelistów
• zna prawdę o tym,  że Bóg kocha nas i  uczynił  nas 

swoimi dziećmi
• wie, że zmarli zmartwychwstaną
• wie,  że  człowiek  przez  grzech  zburzył  harmonię 

panującą w świecie stworzonym przez Boga
• wie, że Bóg spełnia dane obietnice i posyła Zbawiciela
• zna scenę pokłonu trzech Mędrców i wie, że szukali 

Jezusa z wiarą odczytując znaki
• wie, że rodzina do której należy jest darem
• wie, że Jezus modlił sie do swojego Ojca, jest najbliżej 

Niego
• wie,  że  w Niedzielę  Palmową obchodzimy pamiątkę 

wjazdu Jezusa do Jerozolimy
• wie, że Pan Jezus 40 dni po zmartwychwstaniu wstąpił 

do nieba
• wie, że podczas Mszy św. Pan Jezus przemienia chleb 

w swoje Ciało i wino w swoją Krew
• wie, jak wyglada procesja Bożego Ciała



dobry

• prowadzi zeszyt ucznia (ma braki lub niestarannie)
• zna większość modlitw ( Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, 

Aniele Boży, Akt wiary , Akt żalu)
• wie, że Bóg przemawia do ludzi
• wie, że przez chrzest staliśmy się dziećmi Bożymi
• rozumie, że Bóg przemawia do nas przez ludzi,którzy 

nas wychowują
• z należną czcią odnosi się do Księgi Pisma Świętego
• potrafi  na  podstawie  ilustracji  opowiedzieć 

przypowieść o siewcy
• potrafi wymienić stworzenia Boże
• umie wymienić postaci świętych
• zna kolędę ''Wśród nocnej ciszy''
• zna scenę ofiarowania Jezusa w świątyni
• zna formułę chrztu świętego
• potrafi przedstawić swoją rodzinę, bliskich, kolegów
• potrafi opowiedzieć jak stawać się świętym
• wie,  że królestwo Boże budują ludzie  żyjący według 

nauki Jezusa
• wie, że wszystko, co posiadamy jest darem Boga
• wie,  że  Jezus  umarł  na  krzyżu,  aby ratować  ludzi  i 

okazał im swoją miłość
• wie, że przebaczając naśladuje Chrystusa
• potrafi wymienić ''mieszkania''Jezusa

bardzo dobry

• prowadzi starannie zeszyt ucznia
• zna modlitwy przewidziane programem klasy I (Ojcze 

nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, Aniele Boży, Akt 
wiary, nadziei, miłości i żalu)

• na zajęciach wykazuje się aktywnością
• wie, że Bóg przemawia do nas w różny sposób
• wie, że przez chrzest staliśmy się dziećmi Bożymi
• potrafi wymienić konkretne dobre czyny miłości Boga i 

człowieka
• potrafi opowiedzieć o wskrzeszeniu córki Jaira
• potrafi  sformułować  własną  modlitwę  w  modlitwie 

spontanicznej
• umie  opowiedzieć  o  Ostatniej  Wieczerzy  –  Uczcie 

Jezusa
• wie, kto wybrał Maryję na Matkę Zbawiciela
• potrafi  zaśpiewać  piosenkę  ''Gdy  Pan  Jezus  był 

malutki"
• przedstawia, kiedy na Jezusa zstąpił Duch Święty
• potrafi przedstawić swoją rodzinę, bliskich, kolegów
• przedstawia momenty, w których modlił się Jezus
• wyjaśnia, jaki jest cel życia człowieka
• potrafi wyjaśnić, że przebaczenie to zaniechanie woli 

zemsty i życzenie dobra sprawcy zła
• opowiada o  zmartwychwstaniu  Pana Jezusa według 

Ewangelii'' św. Marka 16,5-7



bardzo dobry

• wie,  że  uczeń  Jezusa  szanuje  Pismo święte,  krzyż, 
zapaloną  świecę,  kapłana,  modlitwę,  Mszę  świętą, 
innych ludzi

• potrafi odpowiednio zachowywac się na Mszy św.
• wie,  jak  postepować,  według  nowego  przykazania 

miłości

celujący

• spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą
• jego postawa nie budzi żadnych zastrzeżeń
• podczas zajęć wykazuje się dużą aktywnością 
• zna modlitwy przewidziane programem klasy pierwszej 

(Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, Aniele 
Boży, Akty wiary, nadziei, miłości i żalu oraz Skład 
Apostolski i Pod Twoją obronę, Przykazania miłości, 
Któryś za nas cierpiał..)

• szczególnie estetycznie prowadzi zeszyt ucznia


