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RELIGIA – KLASA I 

I.   Zasady oceniania i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych  

• Ocenianie ma charakter systematyczny i wieloaspektowy. 

• Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności: odpowiedzi ustne (obejmujące zakres 

trzech ostatnich zagadnień), prace pisemne, prace klasowe, zadania domowe, prace 

sprawdzające (wiadomości, umiejętności, aktywność na lekcji). 

• Ocena jest jawna i (na prośbę ucznia lub rodzica) szczegółowo uzasadniona. 

• Szczegółowe zasady obowiązujące przy zastosowaniu ustalonych form sprawdzania 

wiedzy i umiejętności oraz tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej określa Statut Szkoły. 

II. Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania osiągnięć uczniów 

 

Na ocenę celującą uczeń: 

• Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym. 

• Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania przedmiotem. 

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 był i dlaczego warto naśladować patrona roku. 

• Rozpoznaje 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 pojęcia: sumienie, Bóg, dobro, zło. 

• Wie, czym jest chrzest święty w życiu człowieka. 

• Wyjaśnia modlitwę Ojcze nasz. 

• Wymienia najważniejsze święta: Boże Narodzenie, Zmartwychwstanie. 

• Rozpoznaje znaki i symbole religijne: krzyż, różaniec, Pismo Święte. 

• Zna pozdrowienia chrześcijańskie. 

Na ocenę dobrą uczeń: 

• Zna większość modlitw przewidzianych w programie nauczania: Ojcze nasz, Zdrowaś 

Maryjo, Przykazanie miłości, Aniele Boży.  

• Rozumie religijne znaczenie znaku krzyża i poprawnie czyni znak krzyża. 

• Wie, kim był i dlaczego warto naśladować patrona roku. 

• Rozpoznaje Pismo Święte. 

• Wie, że Pismo Święte jest najważniejszą Księgą. 

• Wie, kim jest Maryja. 

• Opowiada o narodzeniu Pana Jezusa i Jego życiu. Zna pojęcia: 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 pozdrowienia chrześcijańskie. 

Na ocenę dostateczną uczeń: 

• Zna niektóre modlitwy przewidziane w programie nauczania: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, 

Aniele Boży. 

• Poprawnie czyni znak krzyża. 

• 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 pozdrowienia chrześcijańskie. 

Na ocenę dopuszczającą uczeń: 



• Zna wybrane modlitwy przewidziane w programie nauczania (Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, 

Aniele Boży), wypowie je z pomocą nauczyciela. 

• Poprawnie czyni znak krzyża. 

• Wie, kim jest Maryja. 

• Zna pojęcia: dobro, zło. 

• Wymienia najważniejsze święta: Boże Narodzenie, Zmartwychwstanie. 

• Rozpoznaje znaki i symbole religijne: krzyż, różaniec, Pismo Święte. 

• Zna pozdrowienia chrześcijańskie. 

 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 

• 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 był i dlaczego warto naśladować patrona roku. 

• Rozpoznaje Pismo Święte. 

• Wie, że Pismo Święte jest najważniejszą Księgą. 

• Rozumie, że kościół jest miejscem spotkania z Bogiem. 

• Wie i rozumie, że Pan Jezus jest obecny w kościele i sakramentach. 

• Wie, kim jest Maryja. 

• Opowiada o narodzeniu Pana Jezusa i Jego życiu. 

• Zna pojęcia: sumienie, Bóg, dobro, zło. 

• Wie, czym jest chrzest święty w życiu człowieka. 

• Wyjaśnia modlitwę Ojcze nasz. 

• Wymienia najważniejsze święta: Boże Narodzenie, Zmartwychwstanie. 

• Rozpoznaje znaki i symbole religijne: krzyż, różaniec, Pismo Święte. 

• Zna pozdrowienia chrześcijańskie. 

 

 

   


