
Wymagania edukacyjne z religii w klasie pierwszej 

WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ: 

- zna chrześcijańskie pozdrowienie: „ Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”, 

- potrafi przedstawić swoją rodzinę, a swoim bliskim  koleżankę i kolegę, 

- potrafi z pomocą katechety odmówić modlitwę „ Zdrowaś Maryjo”, 

- zna modlitwę „ Aniele Boży”, 

- potrafi wymienić postacie świętych, 

- zna sposoby i gesty i słowa, którymi można podziękować za dary Bogu i ludziom, 

- wie, że ludzie czekają na Zbawiciela i przygotowują się do Bożego Narodzenia, 

- potrafi przepraszać ludzi, wobec których postąpił źle, 

- wie, że Bóg wybrał Maryję na Matkę Pana Jezusa, 

- wyjaśnia, że Święta Rodzina ( Jezus, Maryja i Józef ) to najszczęśliwsza rodzina, która jest dla  

  nas wzorem, 

- potrafi wymienić osoby, które przekazują mu Dobrą Nowinę o Jezusie i kochającym Ojcu, 

- wie, że Jezus pragnie szczęścia wszystkich ludzi bez wzglądu na kolor skóry i wie również, że  

  jeszcze nie wszyscy słyszeli o Panu Jezusie, 

NA WYMAGANIA OCENĘ DOSTATECZNĄ: 

- potrafi witać się odpowiednio do sytuacji: kulturalnie i z szacunkiem, 

- wie, że Bóg stworzył świat, o którym uczy się w szkole i że okazywanie radości jest  

  jednocześnie uwielbieniem Boga, 

- potrafi samodzielnie uczynić znak krzyża, przeżegnać się, 

- wie, jak podziękować w sposób werbalny i gestami  rodzicom , innym ludziom i Bogu za  

  dary, 

- potrafi coraz lepiej odmówić „ Zdrowaś Maryjo”, 

- potrafi z innymi powiedzieć modlitwę „ Wieczny odpoczynek…”, 



- potrafi oddać cześć należną Matce Boga,, odmawiając z pomocą innych 

  „ Pozdrowienie anielskie”, 

- potrafi modlić się za swoich bliskich i wspólnie z innymi zaśpiewać poznaną pieśń religijną, 

- wie, że Msza Święta to uczta na którą zaprasza nas Jezus, 

- potrafi z wiarą uczestniczyć w procesji Niedzieli Palmowej, 

- potrafi sam opowiedzieć, co już wie o Jezusie, 

WYMAGANIA NA OCENĘ DOBRĄ: 

- wie, jakie znaki wskazują na obecność Boga w świątyni, 

- odnajduje w codzienności ślady Bożych darów i umie za nie dziękować Bogu Stwórcy, 

- wie, gdzie  można się modlić do Jezusa ( szczególnie w kościele, także w domu rano  

  i wieczorem oraz zawsze, gdy ktoś chce spotkać Jezusa ), 

- rozumie konieczność wody dla wszystkich stworzeń na ziemi i wie czym jest  

  chrzest święty w życiu człowieka, 

- potrafi przygotować się do świętowania Bożego Narodzenia przez dobre uczynki,  

- wie, że różaniec jest modlitwą, w której razem z Maryją poznajemy i przeżywamy to, co 

  Bóg przekazał nam przez Jej Syna, 

- potrafi formułować różne modlitwy i odpowiadać na wezwania w czasie modlitwy  

  powszechnej, 

- potrafi modlić się i wspólnie z innymi zaśpiewać wybraną kolędę, 

- zna i potrafi powtórzyć z innymi modlitwę „ Któryś za nas cierpiał rany”, 

- wie, że ludzie modlą się  do Matki Bożej jako mamy wszystkich ludzi, 

- potrafi opowiedzieć o najważniejszych uroczystościach: Wielkanocy i Bożym Narodzeniu, 

WYMAGANIA NA OCENĘ BARDZO DOBRĄ: 

- potrafi odpowiednio zachować się w świątyni, 

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

- zna scenę Zwiastowania i wie, że do Maryi przybył anioł posłany przez Boga, 



- wie, że Bóg stworzył niewidzialnych aniołów, którzy opiekują się nami, 

- rozumie, że podczas chrztu świętego stał się dzieckiem Bożym, 

- potrafi wymienić konkretne dobre czyny miłości Boga i ludzi, 

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

- wie, że prosząc Boga o przebaczenie naszych przewinień, powinniśmy przebaczać również  

  naszym winowajcom, 

- wie, że Jezus umarł na krzyżu ratując ludzi i tak okazał im swoją miłość, 

- wie o obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i wie, jak wygląda procesja 

   Bożego Ciała, 

- wie, że Pan Jezus będzie przy nim także w czasie wakacji, 

WYMAGANIA NA OCENĘ  CELUJĄCĄ: 

- wie, że wraz ze swoją rodziną należy do wielkiej rodziny Jezusa- Kościoła, 

- potrafi przyjąć postawę słuchania, 

- wie że od chrztu świętego jest włączony do rodziny Jezusa, 

- potrafi zachować odpowiednie znaki i gesty w czasie modlitwy i podczas spotkania 

  z Chrystusem w kościele, 

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

- zna scenę pokłonu Trzech Króli i wie jakie dary ofiarowali, 

- wie, że święte Imię Boga chwalimy szczególnie w niedzielę, 

- potrafi wskazać przykłady dobra i jego zagrożenie, 

- wie, że w Wielkanoc obchodzimy pamiątkę zmartwychwstania Pana Jezusa, 

- wie, że Pan Jezus przyniósł nowe przykazanie miłości i zna jego treść, 

- potrafi powiedzieć o swoich obowiązkach „ dziecka Bożego” podczas wakacji. 


