
 
Wymagania edukacyjne z religii dla klasy pierwszej  

w roku szkolnym 2017/ 2018 
 
Na ocenę celującą uczeń: 
-Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym 
- Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania przedmiotem 
- Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach religijnych 
- Biegle posługuje się zdobytą wiedzą, posiada wiedzę wykraczającą poza program 
nauczania klasy pierwszej 
- Jest wzorem i przykładem dla innych uczniów  
- Posiada uzupełnione dwiczenia(zeszyt) 
 
Na ocenę bardzo dobrą uczeń: 
-Zna modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Przykazanie miłości, Aniele Boży, Wieczny 
odpoczynek, Akt nadziei, Akt  żalu 
- Rozumie religijne znaczenie znaku krzyża i poprawnie czyni znak krzyża 
 Wie, kim była i dlaczego warto naśladowad Świętą Kingę – patronkę roku 
- Rozpoznaj Pismo Święte 
- Wie, że Pismo Święte jest najważniejszą Księgą 
- Rozumie, że kościół jest miejscem spotkania z Bogiem 
- Rozumie, że Pan Jezus jest obecny w kościele i sakramentach  
- Wie kim jest Maryja 
- Opowiada o narodzeniu Pana Jezusa i Jego życiu 
- Zna pojęcie: sumienie, Bóg, dobro, zło 
- Wie czym jest Chrzest Święty w życiu człowieka 
- Wyjaśnia modlitwę Ojcze nasz 
- Wymienia największe święta: Boże Narodzenie, Zmartwychwstanie 
- Rozpoznaje znaki i symbole religijne: krzyż, różaniec, Pismo Święte 
- Zna i stosuje pozdrowienia chrześcijaoskie 
- Poprawnie zachowuje się w kościele i w miejscach kultu 
- Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców 
- Posiada uzupełnione dwiczenia (zeszyt) 
 
Na ocenę dobrą uczeń: 
- Zna większośd modlitw przewidzianych w programie nauczania 
- Rozumie religijne znaczenie znaku krzyża i poprawnie czyni znak krzyża. 
- Wie, kim była i dlaczego warto naśladowad Świętą Kingę – patronkę roku. 
- Rozpoznaje Pismo Święte 
 
 
 
 
 



- Wie, że Pismo Święte jest najważniejszą Księgą 
- Wie, kim jest Maryja 
- Opowiada o narodzeniu Pana Jezusa i Jego życiu 
- Zna pojęcie: sumienie, Bóg, dobro, zło 
- Wie, czym jest chrzest w życiu człowieka 
- Wymienia najważniejsze święta: Boże Narodzenie, Zmartwychwstanie 
- Rozpoznaje znaki i symbole religijne: krzyż, różaniec, Pismo Święte 
 - Zna i stosuje pozdrowienia chrześcijaoskie 
- Poprawnie zachowuje się w kościele i miejscach kultu 
- Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców 
- Posiada uzupełnione dwiczenia (zeszyt) 
 
Na ocenę dostateczną uczeń: 
- Zna niektóre modlitwy przewidziane w programie nauczania 
- Poprawnie czyni znak krzyża 
- Wie, że Święta Kinga jest patronką roku 
- Rozpoznaje Pismo Święte 
- Wie, kim jest Maryja 
- Zna pojęcia: dobro, zło 
- Rozumie czym jest chrzest święty w życiu człowieka 
- Wymienia najważniejsze święta: Boże Narodzenie, Zmartwychwstanie 
- Rozpoznaje znaki i symbole religijne: krzyż, różaniec, Pismo Święte 
- Zna i stosuje pozdrowienia chrześcijaoskie 
- Poprawnie zachowuje się w kościele i miejscach kultu 
 - Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców 
- Na bieżąco uzupełnia dwiczenia (zeszyt) 
 
Na ocenę dopuszczającą uczeń: 
- Zna wybrane modlitwy przewidziane w programie nauczania, powie je z pomocą 
nauczyciela 
- Poprawnie czyni znak krzyża 
- Wie, że Święta Kinga jest patronką roku 
- Wie, kim jest Maryja 
- Zna pojęcie: dobro, zło 
- Wymienia najważniejsze święta: Boże Narodzenie, Zmartwychwstanie 
- Rozpoznaje znaki i symbole religijne: krzyż, różaniec, Pismo Święte 
- Zna pozdrowienia chrześcijaoskie 
- Posiada dwiczenia (zeszyt) w którym są liczne braki 

  Jadwiga Puchalska 


