
Wymagania edukacyjne 

Seria: Z Bogiem na ludzkich drogach 

Klasa pierwsza - Jesteśmy rodziną Jezusa 

Program nauczania AZ-1-01-/10 

 

 
Ocena celujący 

 

• Uczeń nie tylko spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, ale posiada wiedzę 

wykraczającą poza program katechety. 

• Wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej. 

• Twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o własną formację religijną. 

• Biegle  posługuje   się   zdobytymi   wiadomościami   w   rozwiązywaniu   problemów 

teoretycznych i praktycznych, potrafi zastosować je we własnym życiu, służy radą 

innym, jest świadkiem wiary. 

 

Ocena: bardzo dobry  

Półrocze I 

 

• Umie określić, kiedy jest przyjacielem Jezusa 

• Wie, co łączy Rodzinę Bożą 

• Wie, jak zachować zgodę miedzy sobą 

• Zna znaki religijne i wie, gdzie można je spotkać 

• umie wymienić najważniejsze miejsca w kościele 

• Potrafi opowiedzieć o spotkaniu Zmartwychwstałego Jezusa z uczniami 

• Wie, że Bóg stworzył świat z miłości 

• Wie, że Bóg przemawia do nas przez innych ludzi 

• Zna sposoby przemawiania Boga do człowieka 

• Wie, co pomaga, a co przeszkadza w słuchaniu 

• Wie, że Pismo Święte to słowa samego Boga 

• Zna różne nazwy Pisma świętego 

• Wie, że w czasie Liturgii Słowa Bóg mówi do człowieka 

• Potrafi opowiedzieć, w jaki sposób możemy naśladować Maryję 

• Wie, co to jest modlitwa 

• Zna rodzaje modlitwy 

• Zna sposoby dziękowania Panu Bogu 

• Potrafi odnaleźć w codzienności ślady Bożych darów - Stwórcy za dary 

• Zna przypowieść o nieurodzajnym drzewie 

• Potrafi ułożyć modlitwę przeproszenia 

• Wie, kim są anioły 

• Wie, kim jest Anioł Stróż i jaką rolę pełni w jego życiu 

• Wie, że Bóg jest naszym Ojcem 

• Zna scenę zwiastowania    Maryi 

• Wie, że Jezus jest oczekiwanym Zbawicielem 

• Wie, kto to jest prorok 

• Potrafi powiedzieć, kto zapowiadał przyjście Pana Jezusa 

• Wie, co oznacza słowo Adwent 

• Wie jakie zmiany zachodzą w kościele w Adwencie 

• Potrafi powiedzieć, co jest potrzebne do prawdziwego oczekiwania na Boże Narodzenie 

• Wie, że Jezus jest największym darem 

• Zna zwyczaje związane z wieczerzą wigilijną 

• Zna wydarzenia związane z narodzeniem Jezusa 

• Potrafi wymienić, jakie osoby przybyły do żłóbka Jezusa 



• Zna fragment z Pisma Świętego o narodzeniu Pana Jezusa 

• Potrafi powiedzieć, kto należy do Świętej Rodziny 

 

Półrocze II 

 

 Wie, że woda jest źródłem życia, ale też niesie zagrożenia 

 Zna wydarzenie chrztu Jezusa 

 Potrafi powtórzyć słowa wypowiedziane przez Boga podczas chrztu Pana Jezusa 

 Zna słowa wypowiadane przez kapłana podczas chrztu świętego 

 Wie, że Środa Popielcowa rozpoczyna Wielki Post 

 Wie, że Wielki Post trwa 40 dni 

 Zna najważniejsze dobre uczynki 

 Potrafi wskazać  znaki Wielkiego Postu 

 Potrafi wymienić osoby, które Jezus   spotkał podczas drogi krzyżowej 

 Zna wydarzenia związane z wjazdem Jezusa do Jerozolimy 

 Zna wydarzenia Wielkiego Czwartku 

 Wie, że Jezus ustanowił   sakrament Eucharystii 

 Umie powiedzieć jak przygotować   się do Mszy świętej 

 Zna wydarzenia Wielkiego Piątku 

 Rozumie symbolikę Grobu Pańskiego 

 Zna symbolikę błogosławionych pokarmów 

 Zna modlitwę „ Któryś za nas cierpiał rany" 

 Wie, że niedziela jest pamiątką zmartwychwstania Chrystusa 

 Zna symbole Zmartwychwstałego Chrystusa 

 Potrafi opowiedzieć zmartwychwstaniu Pana Jezusa 

 Potrafi opowiedzieć o wydarzeniu Wniebowstąpienia Pana Jezusa 

 Wie, że Zesłanie Ducha Świętego nastąpiło w dzień pięćdziesiątnicy 

 Potrafi opowiedzieć o Zesłaniu Ducha Świętego 

 Potrafi powiedzieć w jaki sposób Jezus jest obecny w kościele 

 Wie, co to jest sumienie 

 Wie, co to znaczy być dobrym 

 Potrafi opowiedzieć przypowieść o miłosiernym Samarytaninie 

 Wie, co to jest dobry uczynek 

 Potrafi opowiedzieć przypowieść o dwóch synach 

 Zna Przykazanie miłości 

 Rozumie, że przez pomoc bliźniemu wyrażamy nasza miłość do Boga 

 Zna różne sposoby przeproszenia 

 Potrafi opowiedzieć historię Zacheusza 

 Wie, że w sakramencie pokuty i pojednania człowiek doświadcza przebaczenia 

 Potrafi opowiedzieć przypowieść o Miłosiernym Ojcu 

 Zna akt żalu 

 Potrafi wyjaśnić, na czym polega przebaczenie 

 Potrafi powiedzieć w jaki sposób modlimy się na różańcu 

 Wie, kto to jest święty i jakie ma cechy 

 Potrafi powiedzieć w jaki sposób świeci pokazują nam Jezusa 

 Wie, dlaczego modlimy się za zmarłych 

 Zna modlitwę „Wieczny odpoczynek" 

 Wie, kim był święty Mikołaj 

 Zna imiona Mędrców, którzy przyszli do Jezusa 

 Potrafi wyjaśnić, dlaczego Mędrcy składają złoto, kadzidło i mirrę 

 Umie, powiedzieć jakie miesiące poświęcone są Maryi i przypisać do nich 

 nabożeństwa 

 Wie, kim był Jan Paweł II 

 Potrafi wymienić najważniejsze wydarzenia z życia Jana Pawła II 



 Wie, co to jest procesja, monstrancja 

 Potrafi opowiedzieć, jak obchodzimy uroczystość Bożego Ciała 

 Potrafi powiedzieć, co to znaczy mieć dobre serce 

 Wie, że z Bogiem możemy się spotkać zawsze 

 

Ocena: dobry 

Półrocze I 

 

 Umie określić, kiedy j est przyjacielem Jezusa 

 Wie, co łączy Rodzinę Bożą 

 Wie, jak zachować zgodę miedzy sobą 

 Zna znaki religijne i wie, gdzie można je spotkać 

 Umie wymienić najważniejsze miejsca w kościele 

 Wie, jakim celu przychodzimy do Kościoła 

 Zna pozdrowienia chrześcijańskie 

 Wie, że Bóg stworzył świat z miłości 

 Wie, że Bóg przemawia do nas przez innych ludzi 

 Wie, co pomaga, a co przeszkadza w słuchaniu 

 Wie, że Pismo Święte to słowa samego Boga 

 Zna różne nazwy Pisma świętego 

 Wie, że w czasie Liturgii Słowa Bóg mówi do człowieka 

 Wie, co to jest modlitwa 

 Potrafi odnaleźć w codzienności ślady Bożych darów 

 Potrafi poprawnie wykonać znak krzyża 

 Wie, kim są anioły 

 Wie, kim jest Anioł Stróż i jaką rolę pełni w jego życiu 

 Wie, że Bóg jest naszym Ojcem 

 Zna modlitwę Ojcze nasz 

 Zna scenę zwiastowania Maryi 

 Zna modlitwę „Zdrowaś Maryjo" 

 Wie, że Jezus jest oczekiwanym Zbawicielem 

 Wie, kto to jest prorok 

 Wie, co oznacza słowo Adwent 

 Wie, jakie zmiany zachodzą w kościele w Adwencie 

 Wie, że Jezus jest największym darem 

 Zna zwyczaje związane z wieczerzą wigilijną 

 Zna wydarzenia związane z narodzeniem Jezusa 

 Potrafi wymienić, jakie osoby przybyły do żłóbka Jezusa 

 Potrafi powiedzieć, kto należy do Świętej Rodziny 

 

Półrocze II 

 

 Potrafi powiedzieć do czego służy woda 

 Wie, że Jezus ustanowił sakrament chrztu 

 Zna słowa wypowiadane przez kapłana podczas chrztu świętego 

 Wie, że Środa Popielcowa rozpoczyna Wielki Post 

 Wie, że Wielki Post trwa 40 dni 

 Zna najważniejsze dobre uczynki 

 Wie, że Jezus oddał swoje życie 

 Potrafi wymienić osoby, które Jezus spotkał podczas drogi krzyżowej 

 Zna wydarzenia Wielkiego Czwartku 

 Wie, że Jezus ustanowił  sakrament Eucharystii 

 Zna wydarzenia Wielkiego Piątku 

 Potrafi wymienić pokarmy, które powinny znajdować się koszyczku wielkanocnym 



 Zna modlitwę „ Któryś za nas cierpiał rany" 

 Wie, że niedziela jest pamiątką zmartwychwstania Chrystusa 

 Zna symbole Zmartwychwstałego Chrystusa 

 Potrafi opowiedzieć zmartwychwstaniu Pana Jezusa 

 Wie, że Jezus wstąpił do nieba 

 Potrafi opowiedzieć o wydarzeniu Wniebowstąpienia Pana Jezusa 

 Wie, że Zesłanie Ducha Świętego nastąpiło w dzień pięćdziesiątnicy 

 Wie, jakie dary otrzymujemy od Ducha Świętego 

 Potrafi opowiedzieć o Zesłaniu Ducha Świętego 

 Potrafi powiedzieć w jaki sposób Jezus jest obecny w kościele 

 Potrafi odróżnić dobro od zła 

 Wie, co to znaczy być dobrym 

 Potrafi powiedzieć, kto należy do Świętej Rodziny Półrocze II 

 Potrafi powiedzieć do czego służy woda 

 Wie, że Jezus ustanowił sakrament chrztu 

 Zna słowa wypowiadane przez kapłana podczas chrztu świętego 

 Wie, że Środa Popielcowa rozpoczyna Wielki Post 

 Wie, że Wielki Post trwa 40 dni 

 Zna najważniejsze dobre uczynki 

 Potrafi wskazać znaki Wielkiego Postu 

 Wie, że Jezus oddał swoje życie 

 Wie, że Jezus ustanowił   sakrament Eucharystii w Wielki Czwartek 

 Zna wydarzenia Wielkiego Piątku 

 Potrafi wymienić pokarmy, które powinny znajdować się koszyczku wielkanocnym 

 Zna modlitwę „ Któryś za nas cierpiał rany" 

 Wie, że niedziela jest pamiątką zmartwychwstania Chrystusa 

 Wie, że Jezus wstąpił do nieba 

 Wie, jakie dary otrzymujemy od Ducha Świętego 

 Wie, że zawsze może odwiedzić Jezusa w kościele 

 Wie, co to jest sumienie 

 Potrafi odróżnić dobro od zła 

 Wie, co to znaczy być dobrym 

 Zna Przykazanie miłości 

 Rozumie, że przez pomoc bliźniemu wyrażamy nasza miłość do Boga 

 Wie, że w sakramencie pokuty i pojednania człowiek doświadcza przebaczenia 

 Zna akt żalu 

 Potrafi wyjaśnić, na czym polega przebaczenie 

 Wie, co to jest różaniec , 

 Wie, kto to jest święty 

 Potrafi powiedzieć w jaki sposób świeci pokazują nam Jezusa 

 Zna modlitwę „Wieczny odpoczynek" 

 Wie, kim był święty Mikołaj 

 Wie, że Maryja jest Matka Jezusa 

 Wie, kim był Jan Paweł II 

 Wie, że z Bogiem możemy się spotkać zawsze 

Ocena dostateczny: 

I Półrocze 

 Wieże Jezus jest Jego przyjacielem, 

 Wie co to jest Rodzina Boża 

 Co łączy Bożą Rodzinę 

 Zna znaki religijne i wie gdzie można je spotkać 

 Wie, czym jest kościół 

 Umie wymienić najważniejsze miejsca w kościele 

 Wie, w jakim celu przychodzimy do kościoła 



 Zna pozdrowienia chrześcijańskie 

 Wie, że Bóg stworzył świat 

 Wie, że Pismo święte to Słowo samego Boga 

 Wie, że podczas liturgii Słowa Bóg mówi do człowieka 

 Wie, kim jest Maryja 

 Wie, co to jest modlitwa 

 Potrafi wykonać znak krzyża, 

 Zna modlitwy: Aniele Boży, Ojcze nasz, Zdrowaś Mario 

 Zna scenę Zwiastowania 

 Wie, co to Adwent 

 Zna wydarzenia z Bożym Narodzeniem 

 Wie, kto przybył do żłóbka 

 II Półrocze 

 Potrafi powiedzieć do czego służy woda 

 Wie skąd wziął się chrzest 

 Zna słowa wypowiedziane podczas chrztu św 

 Wie, że Środa Popielcowa zaczyna Wielki Post 

 Wie, że Post trwa 40 dni. 

 Wie, że Jezus oddał swoje życie za nas, 

 Wie, co Jezus uczynił w Wielki Czwartek 

 Wie, co się wydarzyło w Wielki Piątek 

 Potrafi wymienić pokarmy, które poświęcamy 

 Zna modlitwę: Któryś za nas cierpiał... 

 Wie kiedy Pan Jezus Zmartwychwstał 

 Wie, że niedziela jest Dniem Pańskim 

 Wie, że Pan Jezus wstąpił do nieba, 

 Wie, że Jezus posłał Ducha Świętego 

 Wie, że Pan Jezus mieszka w Kościele i może się z Nim spotkać 

 Zna Przykazanie miłości 

 Potrafi odróżnić dobro od zła 

 Wie, że co to znaczy być dobrym 

 wie, że Jezus odpuszcza nam grzechy 

 Potrafi powiedzieć akt żalu 

 Wyjaśnia co to znaczy przebaczać 

 Wie do czego służy różaniec 

 Wie że należy modlić się za zmarłych 

 Wie, kim był Jan Paweł II 

 Wie, że z Bogiem możemy spotkać się zawsze 

 

Ocena dopuszczająca  

 I Półrocze 

 

 Wie, że Jezus jest jego przyjacielem 

 Zna znaki religijne i wie, gdzie można je spotkać 

 Wie, czym j est kościół - 

 Umie wymienić najważniejsze miejsca w kościele 

 Wie, jakim celu przychodzimy do Kościoła 

  Zna pozdrowienia chrześcijańskie 

 Wie, że Bóg stworzył świat 

 Wie, co pomaga, a co przeszkadza w słuchaniu 

 Wie, że Pismo Święte to słowa samego Boga 

 Wie, kim jest Maryja 

 Potrafi poprawnie wykonać znak krzyża 

 Wie, kim jest Anioł Stróż i jaką rolę pełni w jego życiu 



 Zna modlitwę „Aniele Boży" 

 Wie, że Bóg jest naszym Ojcem 

 Zna modlitwę Ojcze nasz 

 Zna-modlitwę „Zdrowaś .Maryjo" 

 Wie, co oznacza słowo Adwent 

 Zna zwyczaje związane z wieczerzą wigilijną 

 Zna wydarzenia związane z narodzeniem Jezusa 

Półrocze II 

 Potrafi powiedzieć do czego służy woda 

 Wie, że Jezus ustanowił sakrament chrztu 

 Zna słowa wypowiadane przez kapłana podczas chrztu świętego 

 Wie, że Środa Popielcowa rozpoczyna Wielki Post 

 Zna najważniejsze dobre uczynki 

 Wie, że Jezus oddał swoje życie 

 Zna wydarzenia Wielkiego Czwartku 

 Zna wydarzenia Wielkiego Piątku 

 Potrafi wymienić pokarmy, które powinny znajdować się koszyczku wielkanocnym 

 Zna modlitwę „ Któryś za nas cierpiał rany" 

 Wie, że niedziela jest pamiątką zmartwychwstania Chrystusa 

 Wie, że Jezus wstąpił do nieba 

 Potrafi powiedzieć w jaki sposób Jezus jest obecny w kościele 

 Wie, że zawsze może odwiedzić Jezusa w kościele 

 Wie, co to znaczy być dobrym 

 Zna Przykazanie miłości 

 Rozumie, że przez pomoc bliźniemu wyrażamy nasza miłość do Boga 

 Wie, co to jest różaniec 

 Potrafi powiedzieć w jaki sposób modlimy się na różańcu 

 Wie, kto to jest święty 

 Zna modlitwę „Wieczny odpoczynek" 

 Wie, kim był święty Mikołaj 

 Wie, że Maryja jest Matka Jezusa 

 Wie, kim był Jan Paweł II 

 

Ocena niedostateczna 

 

   Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. 

 Odmawia wszelkiej współpracy. 

    Ma lekceważący stosunek do przedmiotu. 


