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Jestem chrześcijaninem 

 

Ocena celujący 

 

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

wykraczającą poza program katechezy. 

 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 

 I półrocze 

 Wyjaśnia sens i wartość przyjaźni z Jezusem. 

 Wymienia miejsca i formy modlitwy. 

 Definiuje pojęcia: grzech śmiertelny (ciężki) i powszedni (lekki) 

 Wyjaśnia, czym jest liturgia słowa. 

 Określa motywy praktykowania modlitwy, korzystania z sakramentu 

pokuty i przyjmowania Komunii św. 

 Definiuje pojęcie „wspólnota Kościoła". 

 Wyjaśnia, na czym polega wdzięczność Jezusowi za dzieło zbawienia 

 Definiuje, czym jest Objawienie Boże. 

 Podaje, gdzie możemy poznawać Boga 

 Definiuje „natchnienie biblijne" 

 Określa treść Starego Testamentu 

 Podaje kilka wydarzeń ze Starego Testamentu. 

 Definiuje, czym są sigla 

 Wymienia podstawowe zadania aniołów 

 Wymienia w czym przejawia się podobieństwa człowieka do Boga 

 Wyjaśnia, co to jest Adwent 

 Wymienia podstawowe wydarzenia z życia Abrahama.  

 Uzasadnia potrzebę modlitwy o dar silnej wiaty  

 Określa, czym jest wiara i zaufanie.  

 Opowiada historię Mojżesza.  

 Definiuje pojęcie świętości Boga  

 Wyjaśnia znaczenie świętości i potrzebę jej rozwijania.  

 Zna podstawowe wydarzenia z życia króla Dawida.  

 Dostrzega w życiu króla Dawida i współczesnego człowieka Boże interwencje 

 Wymienia podstawowe wydarzenia z życia Salomona.  

 Uzasadnia potrzebę kształtowania mądrości przez otwarcie się na dary Ducha Świętego. 

 Wyjaśnia misję Jana Chrzciciela oraz jego rolę w dziejach zbawienia  

 Przedstawia rolę św. Józefa w życiu Jezusa i Maryi.  

 Wskazuje najważniejsze wydarzenia z życia św. Józefa, z podkreśleniem Bożej 

interwencji 

 Przedstawia podstawowe wydarzenia z życia św. Piotra, szczególnie drogę Jego wiary 

 Na przykładzie bł. ks. Jana Balickiego wyjaśnia rolę kapłana w procesie zbliżania 

człowieka do sakramentów świętych. 



 Wymienia przykłady postaw wdzięczności Bogu za przyjęte sakramenty.  

 Omawia Boże Narodzenie jako tajemnicę ludzkiego narodzenia Jezusa w ubóstwie i 

słabości. 

 

II półrocze 

 Omawia działanie Boga przez sakramenty święte 

 Wyjaśnia, że życie w przyjaźni z Chrystusem domaga się potrzeby 

 poznawania Boga. 

 Wymienia przykłady odkrywania wiary 

 Wyjaśnia, czego dotyczą trzy pierwsze przykazania Boże i identyfikuje je z 

przykazaniem miłości Boga. 

 Wymienia grzechy przeciwko trzem pierwszym przykazaniom Bożym  

 Wymienia przykazania Boże (IV-X) i identyfikuje je z przykazaniem miłości bliźniego 

 Wyjaśnia, dlaczego, wypełniając przykazania, okazuje posłuszeństwo Bogu i wypełnia 

Jego wolę. 

 Podaje miejsce Wielkiego Postu w roku liturgicznym.  

 Wyjaśnia znaczenie słów: post, modlitwa, jałmużna  

 Wyjaśnia rolę sakramentu pokuty w rozwoju życia duchowego  

 Wymienia warunki dobrej spowiedzi 

 Wyjaśnia treść Nowego Przykazania 

 Określa na czym polega pełne i aktywne uczestnictwo w Eucharystii  

 Umiejscawia Wielki Czwartek w roku liturgicznym  

 Umiejscawia Wielki Piątek w roku liturgicznym  

 Wskazuje na obecność Zmartwychwstałego w Słowie Bożym i Eucharystii 

 Wyjaśnia, w czym przejawia się miłosierdzie Boga wobec ludzi  

 Wymienia uczynki miłosierne co do duszy i co do ciała  

 Podaje konkretne czyny miłości wobec bliźniego  

 Określa znaczenie słowa „błogosławieni"  

 Wyjaśnia, co to jest „Caritas" i podaje zasady jej działania  

 Określa, które z sakramentów świętych czynią z jego rodziny domowy Kościół. 

 Wyjaśnia, dlaczego rodzina jest miejscem wychowania i rozwoju relacji społecznych 

 Podaje wybrane wypowiedzi i wydarzenia z życia bł. Jana Pawła II, które wskazują na 

jego miłość do Ojczyzny Definiuje pojęcia „patriotyzm" i „patriota" Wyjaśnia pojęcie 

„Opatrzność Boża" 

 Wyjaśnia potrzebę zawierzenia Panu Bogu w trudnych sytuacjach życia  

 Podaje przykład prześladowania Kościoła we współczesnym świecie  

 Definiuje słowo „Eucharystia" 

 Interpretuje perykopę o Panu Jezusie Dobrym Pasterzu  

 Interpretuje opis powołania pierwszych apostołów  

 Podaje imiona pierwszych apostołów  

 Wyjaśnia pochodzenie obrazu Pana Jezusa Miłosiernego  

 Wyjaśnia, w jaki sposób miłość jest warunkiem posłuszeństwa  

 Wyjaśnia, dlaczego słowo Boże i Eucharystia są źródłem siły w chrześcijańskim 

przeżywaniu swojego życia  

 Wyjaśnia, czym są modlitwa i sakramenty święte dla chrześcijanina  

 Określa ważność modlitwy i sakramentów świętych  

 Wyjaśnia prawdę, że Jezus jest Drogą i Prawdą, i Życiem oraz najlepszym  

 Przyjacielem, który pragnie być z nami na ścieżkach życia. 

 

Ocena: dobry  

I półrocze 

 Określa, czym jest przyjaźń 

 Wyjaśnia, że prawdziwa wspólnota opiera się na przykazaniu miłości Boga i bliźniego 



 Wyjaśnia istotę koleżeństwa i przyjaźni Definiuje, czym jest modlitwa 

 Wyjaśnia, na czym polega pełny udział we Mszy Świętej  

 Podaje formułę spowiedzi powszechnej Zna układ liturgii słowa 

 Wymienia dary przynoszone w procesji w czasie Eucharystii i wyjaśnia symbolikę 

darów Podaje słowa konsekracji Określa, czym jest obrzęd Komunii Świętej  

 Wyjaśnia znaczenie słowa „błogosławić"  

 Podaje formułę błogosławieństwa mszalnego  

 Podaje warunki bycia uczniem Jezusa  

 Wymienia warunki dobrej spowiedzi  

 Wyjaśnia, co to znaczy być chrześcijaninem  

 Opowiada, w jaki sposób budować i umacniać wspólnotę Kościoła  

 Wskazuje najważniejsze wydarzenia roku liturgicznego  

 Wie,-ze Pismo Święte zawiera słowo Boga  

 Wie, że Pismo święte składa się ze Starego i Nowego Testamentu  

 Wymienia Pana Boga jako autora Pisma Świętego  

 Wskazuje kościół jako miejsce słuchania słów Pisma Świętego  

 Wymienia wybrane księgi ze Starego Testamentu  

 Wymienia kilka ksiąg Nowego Testament oraz ich autorów  

 Wyjaśnia pojęcia „ewangelia", „ewangeliści"  

 Wymienia imiona czterech Ewangelistów i skróty Ewangelii  

 Określa, kim są aniołowie  

 Wymienia imiona pierwszych rodziców  

 Wyjaśnia, co to jest Eden, kogo symbolizuje wąż  

 Określa, co to jest „pierwsza Dobra Nowina"  

 Definiuje pojęcie „liturgiczny okres Bożego Narodzenia". 

 

II półrocze 

 

 Opowiada historię związaną z zamachem na bł. Jana Pawła II Przedstawia perykopę o 

miłosiernym Samarytaninie 

 Podaje treść trzeciego przykazania Bożego oraz pierwszego przykazania 

 kościelnego 

 Zna treść dziesięciu przykazań i potrafi wyjaśnić, co one nakazują 

 Wie, co to jest Wielki Post 

 Wyjaśnia znaczenie słów: post, modlitwa, jałmużna 

 Wymienia warunki dobrej spowiedzi 

 Wymienia skutki sakramentu pokuty 

 Wyjaśnia treść Nowego Przykazania 

 Wie, na czym polega pełne i aktywne uczestnictwo w Eucharystii 

 Piątku 

 Wskazuje na obecność Zmartwychwstałego w Słowie Bożym i 

 Eucharystii 

 Wyjaśnia, w czym przejawia się miłosierdzie Boga wobec ludzi 

 Zna uczynki miłosierne co do przyjaźni  

 Definiuje, czym jest modlitwa 

 Wyjaśnia, na czym polega pełny udział we Mszy Świętej  

 Wymienia dary przynoszone w procesji w czasie Eucharystii  

 Podaje słowa konsekracji Podaje warunki bycia uczniem Jezusa  

 Wymienia warunki dobrej spowiedzi  

 Wymienia skutki sakramentu pokuty 

 Wyjaśnia treść Nowego Przykazania 

 Wie na czym polega pełne i aktywne uczestnictwo w Eucharystii 

 Umie opowiedzieć o wydarzeniach Wielkiego Czwartku i Piątku 



 Wskazuje na obecność Chrystusa Zmartwychwstałego w Kościele 

 Wyjaśnia w czym przejawia się Miłosierdzie Boże 

 Zna uczynki miłosierdzia względem Ciała i Duszy 

 Wyjaśnia pojęcie Opatrzność ?Boża 

 Definiuje słowo Eucharystia  

 Potrafi opowiedzieć Przypowieść o Dobrym Pasterzu 

 Wyjaśnia czym są: modlitwa, sakramenty św dla chrześcijanina 

 Wyjaśnia, że Jezus jest Drogą, Prawdą i Życiem 

 

Ocena dostateczny 

I Półrocze: 

 

 Wyjaśnia istotę koleżeństwa i przyjaźni 

 Wie czym jest modlitwa 

 Wyjaśnia na czym polega udział we Mszy Świętej i pełne uczestnictwo 

 Wie jakie dary są przynoszone podczas każdej Mszy Św. 

 Potrafi wypowiedzieć słowa konsekracji 

 Podaje warunki bycia uczniem Jezusa 

 Wyjaśnia, co to znaczy być chrześcijaninem  

 Wskazuje najważniejsze wydarzenia roku liturgicznego  

 Wie, że Pismo Święte to księga święta, która zawiera słowo Boga  

 Wie, że składa się ze Starego i Nowego Testamentu  

 Wskazuje kościół jako miejsce słuchania słów Pisma Świętego  

 Wymienia wybrane księgi ze Starego Testamentu  

 Wymienia kilka ksiąg Nowego Testamentu oraz ich autorów  

 Wyjaśnia pojęcia „ewangelia", „ewangeliści" 

 Wymienia imiona czterech Ewangelistów i skróty Ewangelii  

 Określa, kim są aniołowie 

 Na podstawie opisu biblijnego wyjaśnia co znaczy, że Bóg stworzył człowieka „na swój 

obraz" Wymienia imiona pierwszych rodziców  

 Wyjaśnia, co to jest Eden, kogo symbolizuje wąż  

 Określa, co to jest „pierwsza Dobra Nowina"  

 Umie opowiedzieć wydarzenia związane z Bożym Narodzeniem 

 

II półrocze 

 Opowiada najważniejsze wydarzenia z życia bł. Jana Pawła II  

 Przedstawia przypowieść o miłosiernym Samarytaninie  

 Zna treść dziesięciu przykazań i potrafi wyjaśnić, co one nakazują  

 Wie, co to jest Wielki Post 

 Wyjaśnia znaczenie słów: post, modlitwa, jałmużna  

 Określa, na czym polega nawrócenie  

 Wymienia warunki dobrej spowiedzi  

 Wyjaśnia treść Nowego Przykazania duszy i co do ciała. 

 Podaje konkretne czyny miłości wobec bliźniego  

 Umie wyjaśnić, że jego rodzina jest domowym Kościołem  

 Wyjaśnia pojęcie „Opatrzność Boża" Definiuje słowo „Eucharystia" 

 Interpretuje perykopę o Panu Jezusie Dobrym Pasterzu  

 Interpretuje opis powołania pierwszych apostołów  

 Wyjaśnia, czym są modlitwa i sakramenty święte dla chrześcijanina  

 Wyjaśnia prawdę, że Jezus jest Drogą i Prawdą, i Życiem 

 Wyjaśnia istotę koleżeństwa i przyjaźni 

 Wie, na czym polega pełne i aktywne uczestnictwo w Eucharystii  

 Umie opowiedzieć o wydarzeniach Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku 



 Wskazuje na obecność Zmartwychwstałego w Słowie Bożym i Eucharystii 

 Wyjaśnia, w czym przejawia się miłosierdzie Boga wobec ludzi  

 Zna uczynki miłosierne co do duszy i co do ciała.  

 Podaje konkretne czyny miłości wobec bliźniego  

 Umie wyjaśnić, że jego rodzina jest domowym Kościołem  

 Wyjaśnia pojęcie „Opatrzność Boża"  

 Interpretuje perykopę o Panu Jezusie Dobrym Pasterzu  

 Interpretuje opis powołania pierwszych apostołów  

 Wyjaśnia, czym są modlitwa i sakramenty święte dla chrześcijanina  

 Wyjaśnia prawdę, że Jezus jest Drogą i Prawdą, i Życiem 

 

Ocena dopuszczająca  

I półrocze 

 

 Umie wyjaśnia istotę koleżeństwa i przyjaźni 

 Definiuje, czym jest modlitwa 

 Wyjaśnia, na czym polega pełny udział we Mszy Świętej 

 Podaje słowa konsekracji 

 Określa, czym jest obrzęd Komunii Świętej  

 Podaje warunki bycia uczniem Jezusa  

 Wymienia warunki dobrej spowiedzi  

 Wyjaśnia, co to znaczy być chrześcijaninem  

 Wskazuje najważniejsze wydarzenia roku liturgicznego  

 Wie, że Pismo Święte to księga święta, która zawiera słowo Boga  

 Wie, Pismo święte składa się ze Starego i Nowego Testamentu  

 Wskazuje kościół jako miejsce słuchania słów Pisma Świętego  

 Wymienia kilka ksiąg Nowego Testament oraz ich autorów  

 Wyjaśnia pojęcia „ewangelia" Wymienia imiona czterech ewangelistów  

 Podaje znaczenie kilku skrótów biblijnych Określa, kim są aniołowie  

 Wymienia imiona pierwszych rodziców Określa, co to jest „pierwsza Dobra Nowina"  

 Umie opowiedzieć wydarzenia związane z Bożym Narodzeniem 

 

II półrocze 

 

 Przedstawia przypowieść o miłosiernym Samarytaninie  

 Zna treść dziesięciu przykazań i potrafi wyjaśnić, co one nakazują  

 Zna znaczenie Wielkiego Postu Wyjaśnia znaczenie słów: post, modlitwa, jałmużna  

 Określa, na czym polega nawrócenie Wymienia warunki dobrej spowiedzi  

 Wyjaśnia treść Nowego Przykazania 

 Wie, na czym polega pełne i aktywne uczestnictwo w Eucharystii  

 Umie opowiedzieć wydarzeniach Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku 

 Wskazuje na obecność Zmartwychwstałego w Słowie Bożym i Eucharystii 

 Wyjaśnia, w czym przejawia się miłosierdzie Boga wobec ludzi  

 Podaje konkretne czyny miłości wobec bliźniego  

 Wyjaśnia pojęcie „Opatrzność Boża" Interpretuje perykopę o Panu Jezusie Dobrym 

Pasterzu Zna opis powołania pierwszych apostołów Określa ważność modlitwy i 

sakramentów świętych 

 

Ocena niedostateczna 

 Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. 

 Odmawia wszelkiej współpracy. 

  Ma lekceważący stosunek do przedmiotu, 

 


