
 

Kryteria oceniania 

w zakresie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej opracowanej na podstawie 

materiałów katechetycznych  

W domu  i rodzinie Jezusa z serii:  W drodze do Wieczernika 
 

Semestr I 

Ocena dopuszczająca 

Katechizowany: 

• zna chrześcijańskie pozdrowienia: Niech będzie pochwalony..., Szczęść Boże. 

• potrafi odpowiednio zachowywać się w świątyni. 

• potrafi wymienić osoby z otoczenia, które należą do rodziny Jezusa – Kościoła. 

• potrafi przeżegnać się. 

• potrafi z pomocą katechety odmówić modlitwę Zdrowaś Maryjo  

• wie, gdzie można modlić się do Jezusa  

• wie, że Pismo Święte jest słowem Boga skierowanym do ludzi 

• wie, że Bóg przemówił najpełniej przez Jezusa, przez Niego okazał i okazuje nam miłość. 

• potrafi na podstawie ilustracji opowiedzieć przypowieść o siewcy 

• wie, że Bóg stworzył świat, o którym uczy się w szkole. 

• potrafi odpowiadać na wezwania w czasie modlitwy powszechnej. 

• umie opowiedzieć o Ostatniej Wieczerzy – Uczcie Jezusa  

• wie, że powinniśmy się kierować miłością Boga i ludzi. 

• umie wymienić postaci świętych. 

• umie modlitwę: Wieczny odpoczynek.. 

• potrafi dostrzec dobroć i miłość Boga do człowieka 

• wie, że Bóg już na początku obiecał zesłać Zbawiciela 

• wie, gdzie urodził się Jezus i kto był pierwszym świadkiem tego wydarzenia 

• wie, że Rodzina Święta to Jezus, Maryja i Józef 

• zna scenę ofiarowania Jezusa w świątyni 

 

Ocena dostateczna  

Katechizowany: 

• potrafi witać się odpowiednio do sytuacji: kulturalnie i z szacunkiem 

• wie, jakie znaki wskazują na obecność Boga w świątyni 

• wie, gdzie spotykamy krzyż i że oznacza on miłość Boga do ludzi. 

• zna scenę zwiastowania 

• chce się modlić, pozdrawiać Maryję. 

• wie, że różaniec jest modlitwą  

• potrafi coraz lepiej samodzielnie odmawiać modlitwę Zdrowaś Maryjo... 

• wie, że Bóg przemawia do nas przez ludzi 

• wie, że Bóg przemawiał i przemawia do człowieka przez ludzi. 

• potrafi wymienić stworzenia Boże. 

• wie, że od chrztu jesteśmy złączeni z Chrystusem 

• potrafi sformułować własną modlitwę w modlitwie spontanicznej. 

• wie, że zmarli zmartwychwstaną.  

• wie, kto wybrał Maryję na Matkę Jezusa, kto Jej to oznajmił 

• wie, że Bóg spełnia dane obietnice i posyła Zbawiciela 

• wie, że Jezus-Zbawiciel jest obiecanym Mesjaszem i jest także obecny w Eucharystii. 

• zna scenę pokłonu trzech Mędrców  

• wie, że Jezus jest światłem dla ludzi  

 

Ocena dobra 

Katechizowany  

• spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej 

• posługuje się chrześcijańskimi pozdrowieniami 

• umie zachowywać się z godnością i szacunkiem w świątyni. 



• wie, że od chrztu jest włączony do rodziny Jezusa 

• szanuje miejsca, gdzie jest krzyż. 

• wie, że do Maryi przybył anioł posłany przez Boga. 

• kojarzy różaniec  z niektórymi wydarzeniami zbawczymi, np. zwiastowaniem, narodzeniem Jezusa, 

zmartwychwstaniem 

• wie, kto może odczytywać słowo Boże podczas liturgii chrzcielnej 

• wie, że Biblia to  list Boga skierowany osobiście do niego. 

• chce być „żyzną ziemią”, czyli dobrze postępować. 

• wie, kto przekazuje nam Dobrą Nowinę o Jezusie i kochającym Ojcu 

• wie co Maryja odpowiedziała Aniołowi w chwili zwiastowania 

• wie jak naśladować posłuszeństwo Matki Jezusa.  

• potrafi przygotować się do świętowania Bożego Narodzenia przez dobre uczynki. 

• wie co znaczy, że Jezus jest światłem, które  rozprasza ciemności zła i grzechu 

 

Ocena bardzo dobra 

Katechizowany  

• spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej 

• wie, że  chrzest jest ważnym wydarzeniem w jego życiu. 

• wie, że chrzcielnica w kościele służy przy udzielaniu chrztu 

• wie co oznacza naznaczenie krzyżem w czasie chrztu 

• umie posługiwać się słowami i gestami towarzyszącymi odczytywaniu słowa Bożego 

• potrafi opowiedzieć o wskrzeszeniu córki Jaira 

• potrafi podać przykłady dobrych owoców w życiu 

• umie wymienić Ewangelistów 

• wymienić ludzi, przez których dzisiaj przemawia Bóg 

• dostrzega piękno i wielkość świata i łączy je z wielkością i wspaniałością Boga 

• wie, że Bóg kocha nas i uczynił nas swoimi dziećmi.. 

• pragnie być świadkiem Jezusa.  

• wie, że Msza święta to Uczta, na którą zaprasza nas Jezus. 

• potrafi wymienić konkretne dobre czyny miłości Boga i ludzi  

• wie jak  zostać świętym, czyli przyjacielem Jezusa.. 

• umie  odpowiedzieć dlaczego Rodzina z Nazaretu jest dla nas wzorem. 

• potrafi być wdzięczny za dar światła. 

 

Ocena celująca 

Katechizowany  

• spełnia wymagania określone w zakresie bardzo dobrej 

• Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program religii własnego poziomu edukacji; 

• Samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych; 

• Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi oraz swobodą w posługiwaniu się terminologią przedmiotową i inną; 

• Angażuje się w prace pozalekcyjne (np. gazetki religijne, montaże sceniczne, pomoce katechetyczne, bierze udział w 

Liturgii Słowa należy do DSM, PDMD przy parafii itp.); 

• Uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej; 

• Jego pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi żadnych zastrzeżeń; 

• Poznane prawdy wiary stosuje w życiu; 

• Inne osiągnięcia indywidualne ucznia promujące ocenę celującą. 

 

Semestr II 

 

Ocena dopuszczająca 

Katechizowany: 

• zna konieczność wody dla wszystkich stworzeń na ziemi i zna Stwórcę wody 

• poprawnie i świadomie wypowiada modlitwy uwielbienia do Trójcy Świętej. 

• wie, że Wielki Post rozpoczyna się od Środy Popielcowej. 

• zna modlitwę Kłaniamy Ci się Panie Jezu...  

• wie, że należy ze swoją rodziną do rodziny Jezusa – Kościoła. 

• potrafi samodzielnie odmówić Ojcze nasz... 

•  wie, że Jezus modlił się do swojego Ojca w Ogrójcu 



• wie, że Bóg, którego imię jest święte, pragnie, abyśmy też byli świętymi 

• zna nowe przykazanie miłości. 

• wie, że w Niedzielę Palmową obchodzimy pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy.  

• umie modlitwy: Któryś za nas cierpiał rany... oraz Kłaniamy Ci się... 

• wie, że w Wielkanoc obchodzimy pamiątkę zmartwychwstania Jezusa. 

• wie, że Jezus Chrystus wstąpił do nieba; zna obietnicę o Jego obecności wśród ludzi. 

• umie wymienić osoby Trójcy Świętej 

• wie, że na ołtarzu Pan Jezus dokonuje przemienienia chleba w Ciało Swoje i wina w Krew Swoją; 

• wie, że w kościele zachowujemy się odpowiednio; wie jak wygląda procesja Bożego Ciała. 

 

Ocena dostateczna  

Katechizowany: 

• zna wizerunek Jezusa Miłosiernego i wymowę promieni wychodzących z serca Jezusa na tym wizerunku. 

• wie, że rodzina, do której należy jest darem. 

• wie, że Jezus pokonał zło i chce przed złem ratować człowieka  

• wie, że drogą do prawdziwego szczęścia jest wypełnianie woli Boga, który pragnie abyśmy się wzajemnie miłowali. 

• wie, że Jezus umarł na krzyżu, aby ratować ludzi i okazał im swoją miłość.  

• wie o obietnicy, zesłaniu i działaniu Ducha Świętego 

• wie, że Jezus uzdrowił paralityka z choroby i przebaczył mu grzechy; przebacza grzechy także nam w sakramencie 

pojednania i pokuty. 

• wie, że Jezus jest obecny w każdym człowieku. 

• potrafi dostrzec potrzeby innych ludzi. 

 

Ocena dobra 

Katechizowany  

• spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej 

• troszczy się, by nigdy nie zgasło światło wiary zapalone na chrzcie świętym 

• docenia wodę, jako dar Boży, a szczególnie wodę chrztu świętego 

• ufa, że Jezus najlepiej zna Ojca i modli się do Boga Ojca. 

• wie co oznacza  gest posypania głowy popiołem. 

• potrafi opowiedzieć jak stawać się świętym. 

• chce przeżyć Wielki Post jako czas czynienia dobra 

• wie, że prosząc Boga o przebaczenie naszych przewinień, powinniśmy przebaczać również naszym winowajcom. 

• rozumie słowa Modlitwy Pańskiej. 

• wie, że sakrament pojednania i pokuty jest spotkaniem z przebaczającym Chrystusem 

• potrafi odpowiednio zachować się na Mszy świętej i odpowiadać na wyuczone w katechezie wezwania 

 

Ocena bardzo dobra 

Katechizowany  

• spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej 

• umie podziękować Jezusowi za Jego miłosierdzie, śmierć za nas i zmartwychwstanie 

• wie jak rozpoznać obecność Ducha Świętego w Kościele i w swoim życiu  

• umie opowiedzieć o modlitwie i zaufaniu Jezusa do Ojca 

• wie, że w modlitwie Ojcze nasz, której nauczył nas Pan Jezus, zwracamy się do Boga naszego Ojca. 

• chce chwalić Boże imię dążąc do świętości przez właściwe świętowanie niedzieli i czyny miłości. 

• potrafi wyjaśnić, na czym polega  przebaczenie  

• potrafi wskazać znaki obecności Pana Jezusa we wspólnocie Kościoła.  

• Zna  znaki i słowa, obrzędu chrztu św. 

• wie, że paschał jest znakiem obecności Chrystusa zmartwychwstałego wśród nas. 

• potrafi zauważyć we własnym życiu i w swej rodzinie działanie Ducha Świętego, a także modlić się do Niego. 

• potrafi motywować postępowanie nowym przykazaniem miłości. 

• potrafi sam opowiedzieć, co już wie o Jezusie. 

• dostrzega potrzebę modlitwy za misje. 

• potrafi powiedzieć o swoich obowiązkach wynikających z wiary w Jezusa w czasie wakacji. 

 

 

Ocena celująca 

Katechizowany  



• spełnia wymagania określone w zakresie bardzo dobrej 

• pozostałe tak samo jak w semestrze I 

 


