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Kryteria oceniania 

w zakresie klasy III Szkoły Podstawowej opracowanej na  podstawie  materiałów 

katechetycznych Jezusowa Wspólnota Serc z serii: W drodze do Wieczernika 
 

Semestr I 

Ocena dopuszczająca: 
Katechizowany 

• wie, że w tym roku będzie poznawał treść i sens Eucharystii.  
• Uczeń zna siedem sakramentów świętych 

• wymienia trudności w zachowaniu wierności w uczęszczaniu na niedzielną Eucharystię są normalne 

• wie, jak rozpoczyna się Msza święta. 

• rozumie  konieczność pojednania w relacjach międzyludzkich oraz w spotkaniu eucharystycznym. 

• wie, że podczas liturgii słowa słucha Jezusa Chrystusa. 

• wie, że człowiek potrzebuje innych ludzi i Boga i dlatego zwraca się do nich z prośbą 

• zna modlitwy i postawy obrzędu Komunii świętej. 

• wie, że św. Stanisław Kostka jest patronem dzieci i młodzieży 

• podaje przykład uroczystego celebrowania słowa Bożego 

• wie, że Jezus przekazał swoją naukę Apostołom i uczniom, którzy ją spisali. 

• wie, że Ewangelia oznacza Dobrą Nowinę o uratowaniu człowieka od grzechu i śmierci. 

• wie, że Jezus jest Synem Bożym – prawdziwym Bogiem  
• wie, że Bóg jest Stwórcą świata. 

• wie, że Duch Święty posłany od Ojca w imieniu Pana Jezusa pomaga zrozumieć Ewangelię i działa w Kościele. 

• wie, że Jezus Chrystus umarł, zmartwychwstał 

i przyjdzie ponownie w chwale. 

• wie, czym różni się rok liturgiczny od kalendarzowego 

• wie, że w Adwencie przygotowujemy się na powtórne przyjście Zbawiciela 

• wie, że w Adwencie przygotowujemy się do Uroczystości Bożego Narodzenia. 

• wie, ilu było Apostołów 

• zna przykazania Boże i wie, że św. Mateusz zostawił nam Jezusowe wyjaśnienie przykazań 

• zna perykopę o uzdrowieniu niewidomego z Ewangelii św. Marka. 

• zna przykazania miłości Boga i bliźniego oraz przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. 

• wie, że św. Jan w Ewangelii o Słowie, które stało się ciałem pisał o Jezusie Chrystusie  
Ocena Dostateczna: 

Katechizowany 
• wyjaśnia, na czym polega aktywny udział w katechezie 

• potrafi powiedzieć, jakie sakramenty przyjął i może przyjmować. 

• potrafi powiedzieć, jakie sakramenty przyjął i może przyjmować. 

• wymienia obrzędy i części liturgii słowa. 

• odpowiada na wezwania kapłana podczas liturgii eucharystycznej 

• opowiada o powołaniu św. Stanisława Kostki 

• wymienia części i poszczególne tajemnice różańca świętego. 

• wyjaśnia znaczenie  postaw i gestów podczas słuchania Ewangelii 

• definiuje, czym jest niebo i czyściec 

• wymienia cuda Jezusa, które świadczą o Nim, jako Synu Boga. 

• potrafi powiedzieć, jak człowiek okazuje swoją odpowiedzialność za stworzenie 

• potrafi wymienić papieża, biskupa diecezji, księdza proboszcza 

• wymienia najważniejsze okresy roku liturgicznego 

• wyjaśnia sposoby przygotowania się na przyjście Zbawiciela 

• podaje przykłady, jak Maryja zachowywała wierność i ufała Bogu. 

• wyjaśnia, co to znaczy, że ma być apostołem Pana Jezusa dzisiaj. 

• wymienić czterech Ewangelistów  
Ocena dobra:   

Katechizowany 

• spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej 
• potrafi opowiedzieć, do jakiej odpowiedzialności przygotowują się dzieci przez katechezę 
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• wyjaśnia  motywy korzystania z sakramentu pokuty i przyjmowanie Komunii świętej w pierwsze piątki miesiąca oraz 

w każdą niedzielę i święta w ciągu całego roku katechetycznego. 
•  potrafi rozpoznać najważniejsze obrzędy poszczególnych części Mszy świętej 

• tłumaczy znaczenie spowiedzi powszechnej na początku Mszy świętej. Modlitwy przeproszenia i oddania chwały 

Bogu, jako Panu  

• wymienia potrzeby innych ludzi i całego świata. 

•  układa modlitwę do swojego patrona 

• określa, czym jest homilia 

• określa sposób pogłębiania usłyszanej Dobrej Nowiny 

• pisze modlitwę do Ducha Świętego i otwiera serce na Jego działanie 

• określa sposoby przygotowania do Uroczystości Bożego Narodzenia. 

• określa, jak my możemy okazać miłość bliźnim 

• określa sposoby okazania wdzięczności wobec Jezusowego daru zbawienia 

 

Ocena bardzo dobra: 

Katechizowany 

• spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej 
• uzasadnia potrzebę aktywnej pracy na katechezie 

• dowodzi potrzebę przystępowania regularnie do sakramentu pokuty i przyjmować często Komunię świętą (także w 

pierwsze piątki miesiąca). 

• wskazuje sposoby dzieciom w pokonywaniu trudności i słabości dotyczących udziału w niedzielnej Eucharystii. 

• przekonuje o potrzebie, aktu przeproszenia na początku Mszy  św. 

• układa  treść modlitwy powszechnej 

• tłumaczy potrzebę godnego i świadomego przyjmowania Ciała Pańskiego w odniesieniu do słów modlitwy „Panie nie 

jestem godzien” 

• umie wyjaśnić, jak dzisiaj można być świętym. 

• dowodzi, że  świętowanie niedzieli polega na  słuchaniu słowa Bożego i przyjmowanie Komunii świętej. 

• planuje sposób owocnego uczestnictwa  w słuchaniu Dobrej Nowiny 

• uzasadnia, że Jezus jest Synem Bożym 

• uzasadnia, jak Duch Święty działa w Kościele. 

• odkrywa związek między wyznaniem wiary a rokiem liturgicznym 

• dowodzi, że Jezus powołuje ludzi do służby Bożej 

• ustala hierarchię wartości na podstawie zachowań ludzi w przypowieści o dobrym Samarytaninie i wykrywa 

konsekwencje 

 

Ocena celująca  

Katechizowany: 

• Spełnia wymagania określone w zakresie oceny 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. 

 

 

II Semestr 

 
Ocena dopuszczająca: 

Katechizowany 

•  

• zna biblijne fakty związane z narodzeniem Zbawiciela 

• wie, kim była św. Teresa od Dzieciątka Jezus 
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• zna scenę Ofiarowania 

• wie, jakie znaczenie ma działanie Boga i pracy ludzkiej w powstaniu darów chleba i wina 

• wie, że Bogu zależy na naszym nawróceniu  
• wie, że Jezus sam ustanowił Eucharystię podczas Ostatniej Wieczerzy  

• zna Ewangelię o pojmaniu, skazaniu i śmierci Jezusa. 

• wie, że Msza święta jest wyrazem naszej radości i wdzięczności. 

• wie, co to jest Triduum Paschalne  
• wie, jak powinien przygotowywać się do Komunii świętej bezpośrednio przed przyjęciem Pana Jezusa 

• zna treść przykazań kościelnych 

• umie powiedzieć kogo Jezus nazywa błogosławionym 
• wie, że Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty pragnie uszczęśliwić ludzi i błogosławi im 

• wie, co znaczy słowo misja i jaką misję przekazał Apostołom Pan Jezus 

• wie, że podczas wakacji ma być prawdziwym uczniem Pana Jezusa 
 

Ocena Dostateczna: 

Katechizowany 
• podaje przykład z życia świętej Teresy od Dzieciątka Jezus ukazujący jej drogę do świętości. 

• opowiada, dlaczego Jezus jest „światłem na oświecenie pogan” 

• definiuje czym jest Wielki Post  

• opowiada o Ostatniej Wieczerzy i jej związku z Mszą świętą. 

• Zna Historię męki Jezusa od pojmania w Ogrodzie Oliwnym, przez sąd, drogę krzyżową aż do ukrzyżowania, śmierci 

i pogrzebu 

• wyjaśnia, co znaczy słowo „eucharystia” i „hosanna” 

• wymienia podstawowe symbole występujące w czasie liturgii Triduum 

• tłumaczy, co znaczy godnie przyjmować Komunię świętą i być otwarty na innych ludzi, do których Jezus także 

przychodzi.  
• potrafi powiedzieć, dlaczego czcimy Maryję 

 
Ocena dobra:   

Katechizowany 

• spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej 
• określa sposób uczniom w podejmowaniu własnej drogi świętości przez realizację drobnych postanowień 

• wybiera sposób życia w światłości 

• określa sposób przygotowywania „Paschy Jezusa” przez przygotowanie siebie 

• określa znaczenie, że Eucharystia jest ofiarą Chrystusa i naszą 

• planuje uczestniczyć w Triduum Paschalnym w liturgii Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wigilii Paschalnej. 

• potrafi świadomie uczestniczyć w obrzędach Komunii świętej (zna wezwania i odpowiedzi). 

• określa, w jaki sposób naśladować Jezusa, być cichym i pokornego serca  

• analizuje treść błogosławieństw 

• charakteryzuje na czym polega rola papieża, biskupów i ich pomocników – kapłanów, a także wszystkich wiernych w 

wypełnianiu misji Pana Jezusa 

• Wskazuje możliwości wypełniania w codziennym życiu posłannictwa Jezusa przez służbę miłości 

• Wskazuje konkretne form nawracania się, które warunkuje wypełnianie misji Jezusa. 

 

Ocena bardzo dobra: 

Katechizowany 

• spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej 
• dowodzi potrzebę naśladowania Jezusa na drodze realizacji własnej świętości 

• uzasadnia, dlaczego mamy być światłem dla świata 

• dowodzi potrzeby uczestnictwa we Mszy świętej, jako integralnej części życia ludzkiego (pracy rodziców i jego 

wysiłku). 

• wykrywa związek i różnicę między ofiarą Jezusa w Wieczerniku i na krzyżu 

• Wskazuje i uzasadnia możliwości współofiarowania siebie z Jezusem poprzez pracę nad własnymi słabościami. 

• uzasadnia potrzebę  korzystania z  zaproszenia na ucztę eucharystyczną i przygotowywania się do niej przez 

sakrament pokuty i pojednania. 

• planuje sposób obchodów rocznicy pierwszego spotkania z Jezusem w Komunii świętej. 
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• uzasadnia potrzebę  wypełniania przykazania kościelne. 

• uzasadnia, że miłość jest ważniejsza niż doczesne dobra materialne i należy dzielić się dobrami z potrzebującymi 

• uzasadnia, dlaczego ceni tych, którzy czynią dobro nie dla rozgłosu i sam pragnie być takim, zgodnie z nauką Jezusa. 

• uzasadnia potrzebę budowania swoją postawą pokoju wobec ludzi  

• uzasadnia, że należy świadomie przyjmować błogosławieństwo Boże. 

• uzasadnia, że Jezus działa w Kościele zgodnie z obietnicą i pragnie zrozumieć i wypełniać tę misję. 

• planuje wypełniać misję Pana Jezusa podczas wakacji: modlić się, uczestniczyć w niedzielnej i świątecznej 

Eucharystii, służyć 
 

Ocena celująca 

Katechizowany: 

• Spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej; 

• Pozostałe  tak samo jak Semestrze I 

 


