
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z KATECHEZY ORAZ KRYTERIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH W KLASACH 0-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

„Pojęcie oceny w nauce religii jest szerokie, bowiem zastosowania poznanej prawdy w życiu i postępów 

nie można odmierzyć, obliczyć matematycznie. Ocena na katechezie nie dotyczy wyłącznie sprawdzania 

wiadomości, lecz także umiejętności, postawy, zdolności twórczych, rozwoju zainteresowań, motywacji 

do uczenia się, a głównie kształtowania cech charakteru, woli odpowiedzialności za swoje czyny, 

dokładności, wytrwałości, pracowitości, kultury osobistej, zgodności postępowania z przyjętą wiarą. 

Życie sakramentalne, choć podlegające trosce na katechezie jest wyłączone z oceniania, by nie 

prowadzić do rytualizmu” ( zob. J. Szpet, „Dydaktyka katechezy”). 

Ocenianie wewnątrzszkolne 

Dyrektorium Kościoła Katolickiego w Polsce z dnia 20 VI 2001 r.: 

„Nr 83. Podstawą wystawiania oceny szkolnej w nauczaniu religii jest wiedza ucznia, jego 

umiejętności, a także aktywność, pilność i sumienność. Nie powinno się natomiast oceniać za udział w 

praktykach religijnych. Należy, bowiem przyjąć zasadę, obecną też w katechezie parafialnej przed 

1990 rokiem, że życie religijne jest przedmiotem osądu sumienia dokonywanego wobec Boga” 

 

III Obszary podlegające ocenianiu na katechezie w klasach 0-III:   

1. Krótkie wypowiedzi ustne.  

2. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń. 

3. Prace domowe. 

4. Aktywność ucznia na lekcji.  

5. Śpiew poznanych pieśni, mówienie modlitw.  

6. Znajomość podstawowych wiadomości katechizmowych.  

7. Przygotowanie rozważań nabożeństw, przygotowanie liturgii, udział w konkursach, 

przedstawieniach.  

 

IV Obszary podlegające ocenianiu na katechezie w klasach IV–VI:  

     1.  Prace pisemne (sprawdziany, testy).  

     2. Wypowiedzi ustne.  

     3. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń. 

     4. Aktywność ucznia na lekcji i współpraca w zespole.  

     5. Umiejętność odczytywania parametrów biblijnych.  

     6. Pilność, systematyczność, postawa, umiejętności.  

7. Rozwijanie postawy religijnej (udział w jasełkach, konkursach religijnych, przygotowanie 

adoracji, rekolekcji, nabożeństw, działalność w grupach parafialnych  

dla dzieci, młodzieży).  

Uczeń ma obowiązek: 

 Prowadzić zeszyt przedmiotowy lub zeszyt ćwiczeń.  

 Zaliczyć wszystkie sprawdziany i testy.  



 W razie nieobecności na sprawdzianie lub teście zaliczyć pracę w ciągu 2 tygodni  

od dnia powrotu do szkoły.  

 Poprawić ocenę niedostateczną w ciągu tygodnia od otrzymania wyników.  

 

Uczeń za:  

 Dodatkowe prace typu: projekty, albumy, kartki świąteczne, samodzielnie wykonane różańce, 

stroiki świąteczne, lampiony, szopki może uzyskać dodatkowe oceny  

(od dobrej do celującej po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem).  

 Za zajęcie I, II, III miejsca lub wyróżnienia w konkursach religijnych otrzymuje ocenę celującą.  

 Za bardzo dobre wyniki nauczania, zajęcie najwyższych miejsc, wyróżnień  

w konkursach biblijnych na etapie dekanalnym, diecezjalnym, ogólnopolskim otrzymuje ocenę 

celującą na koniec semestru (roku szkolnego).  

 

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY III 

 

 

KLASA III 

I. MODLITWY 

Odtwarza z pamięci formuły modlitewne: 

 Znak Krzyża; 

 Modlitwa Pańska; 

 Pozdrowienie Anielskie; 

 Chwała Ojcu; 

 10 Przykazań Bożych; 

 Skład Apostolski; 

 Dwa przykazania miłości; 

 Pięć przykazań kościelnych 

 Główne prawdy wiary; 

 Siedem sakramentów świętych; 

 Akt wiary, nadziei, miłości i 

żalu; 

 Warunki dobrej spowiedzi; 

 Spowiedź powszechną;  

 Siedem grzechów głównych; 

 Anioł Pański; 

 Pod Twoją obronę; 

 Różaniec (cztery części);  

II. WIADOMOŚCI 

1. Wyjaśni, czym jest modlitwa 

2. Zna i rozumie dwa przykazania  

  miłości. 

3. Wyjaśni, czym jest Eucharystia 

      4. Wyjaśni potrzebę regularnego  

          korzystania z sakramentu  

          pokuty i pojednania. 

5. Wyjaśni, co to jest wspólnota  

   ludzi wierzących. 

6. Wyjaśni, czym jest grzech. 

7. Wyjaśni, czym jest rok liturgiczny; 

8. Zna i rozumie Przykazania Boże; 

9. Wyjaśni, czym jest Pismo święte 

10. Wyjaśni, co to są sakramenty św.  

11. Wyjaśni, czym jest Kościół. 

12. Wyjaśni, kim jest święty. 

13. Zna najważniejsze święta 

chrześcijańskie. 

Ocena niedostateczna 

Uczeń 



 Nie posiada zeszytu bądź zeszytu 

ćwiczeń lub dość często go nie przynosi 

 Odmawia wszelkiej współpracy 

 Ma lekceważący stosunek do przedmiotu 

i wiary. 

 Opuszcza lekcje religii 

 Odznacza się zupełnym brakiem 

umiejętności stosowania wiedzy 

 

Ocena dopuszczająca 

Uczeń często nie ma zeszytu ucznia, ma duże 

braki w jego prowadzeniu  

 Zna niektóre modlitwy i wymaga 

pomocy nauczyciela przy odpowiedzi 

(przykazania Boże, przykazania 

kościelne) 

 Ma problemy ze znajomością różańca 

 Wie, że człowiek potrzebuje sakramentu 

pokuty i pojednania oraz Eucharystii 

 Wie, że Bóg stworzył świat 

 

Ocena dostateczna 

Uczeń: 

 Prowadzi zeszyt, ale niestarannie i ma 

braki 

 Zna niektóre modlitwy (przykazania 

Boże i przykazania kościelne) 

 Wykazuje się podstawowymi 

wiadomościami dotyczącymi różańca, 

Boga, który stworzył świat, Jezusa, który 

nauczał, obecności Jezusa podczas Mszy 

św. 

 

Ocena dobra 

Uczeń: 

 Prowadzi zeszyt 

 Zna większość modlitwy (Modlitwy 

przed i po nauce, przykazania Boże i 

przykazania kościelne) 

 Wykazuje się dobrą znajomością 

dotyczącą różańca, Boga, który stworzył 

świat, Jezusa, który nauczał, obecności 

Jezusa podczas Mszy św. 

 

Ocena bardzo dobra 

Uczeń: 

 Prowadzi starannie zeszyt ucznia 

 Zna modlitwy, które są przewidziane 

programem klasy III (np. Pod Twoją 

obronę, modlitwy  

przed i po nauce, przykazania Boże i 

kościelne, błogosławieństwa, Skład 

Apostolski)  

 Jest bardzo aktywny na katechezie  

 Cechuje go pełna znajomość różańca, 

Boga, który stworzył świat, Jezusa, który 

nauczał,  

Ducha Świętego, które jest 

Pocieszycielem, obecności Jezusa 

podczas Eucharystii 

 

Ocena celująca 

Uczeń: 

 Jego postawa nie budzi żadnych 

zastrzeżeń 

 Czyta rozważania, czytania mszalne, 

śpiewa psalm, czyta modlitwę wiernych 

 Bierze udział w jasełkach. 

 Zdobywa kolejne stopnie w Liturgicznej 

Służbie Ołtarza 

 Bierze udział w konkursach i zajmuje 

wysokie miejsca ( 1,2,3 i wyróżnienia) 

 Potrafi w formie projektu, prezentacji, 

przedstawić, że Bóg stworzył świat, Syn 

Boży, Zbawiciel, został posłany przez 

Ojca dla ratowania ludzi, Duch Święty 

jest Pocieszycielem i działa w Kościele, 

wydarzenia związane były z męką, 

śmiercią na krzyżu i 

zmartwychwstaniem Jezusa 

 Zna tajemnice, części różańca i wie jak 

się je odmawia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WYMAGANIA PODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY IV 

 

 

KLASA IV 

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE: 

I. MODLITWY 

Odtwarza z pamięci formuły modlitewne: 

 poznane w kl. I- III zawarte w 

książeczce nabożeństwa 

 Modlitwa różańcowa; 

 

II. WIADOMOŚCI 

 

1. Wyjaśni, czym jest rok liturgiczny i 

opisze najważniejsze wydarzenia roku 

liturgicznego. 

2. Zna religijne znaczenie życia, nauczania 

i działalności Jezusa. 

3. Wyjaśni sens przeżywania czasu 

adwentu i wielkiego postu. 

4. Wyjaśni symbole i znaczenie liturgii 

Triduum Paschalnego. 

5. Zna księgi Starego i Nowego 

Testamentu. 

6. Wyjaśni, dlaczego sakramenty św. są 

skarbem Kościoła. 

7. Uczestniczy we Mszy św. 

8.  Zna zwyczaje wigilijne. 

 

 Ocena niedostateczna 

Uczeń:  

 Odznacza się zupełnym brakiem 

umiejętności stosowania wiedzy 

zdobytej  

na zajęciach 

 Nie posiada zeszytu bądź zeszytu 

ćwiczeń lub dość często go nie przynosi 

 Lekceważy przedmiot  

 Nieodpowiednio zachowuje się na lekcji 

 Wyraża lekceważący stosunek do 

wartości religijnych  

 Opuszcza lekcje religii 

 

Ocena dopuszczająca 

Uczeń: 

 Nie potrafi stosować wiedzy zdobytej na 

zajęciach, nawet przy pomocy 

nauczyciela 

 Prowadzi zeszyt  

 Wykazuje poprawny stosunek do 

katechezy  

 Ma problemy ze znajomością 

odczytywania parametrów biblijnych, 

wyszukiwaniem poszczególnych 

fragmentów Pisma Św., pracą z Pismem 

Św., ze znajomością historii zbawienia,  

Ocena dostateczna  

Uczeń: 

 Wykazuje się podstawowymi 

wiadomościami zdobytymi na zajęciach  

 Potrafi stosować wiadomości dla celów 

praktycznych i teoretycznych przy 

pomocy nauczyciela  

 W zeszycie ćwiczeń lub w zeszycie 

sporadyczne braki notatek, zadań  

 Prezentuje przeciętną pilność, 

systematyczność i zainteresowanie 

przedmiotem  

 Wykazuje się podstawową znajomością 

odczytywania parametrów biblijnych, 

wyszukiwania poszczególnych 

fragmentów Pisma Św., pracą z Pismem 

Św., znajomością historii zbawienia  

 

Ocena dobra  

Uczeń: 

 Stosuje wiedzę w sytuacjach 

teoretycznych i praktycznych podanych 

przez nauczyciela 



 W zeszycie ćwiczeń lub zeszycie ma 

wszystkie notatki i prace domowe  

 Jest zainteresowany przedmiotem i 

systematycznie uczestniczy w zajęciach  

 Stara się być aktywny podczas lekcji 

 Postawa ucznia nie budzi wątpliwości  

 Wykazuje się dobrą znajomością 

odczytywania parametrów biblijnych, 

wyszukiwania poszczególnych 

fragmentów Pisma Św., pracą z Pismem 

Św., ze znajomością historii zbawienia  

 

Ocena bardzo dobra  

Uczeń:  

 Umiejętnie wykorzystuje wiadomości 

poznane na lekcji w teorii i praktyce  

bez ingerencji nauczyciela  

 Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia 

prace domowe  

 Aktywnie uczestniczy w zajęciach  

 Jego postępowanie nie budzi żadnych 

zastrzeżeń  

 Jest pilny, systematyczny, 

zainteresowany przedmiotem  

 Odpowiedzialnie włącza się w dynamikę 

i przeżycie roku liturgicznego  

 Cechuje go pełna znajomość 

odczytywania parametrów biblijnych, 

wyszukiwania poszczególnych 

fragmentów Pisma Św., pracy z Pismem 

Św., ze znajomością historii zbawienia  

 

Ocena celująca  

Uczeń: 

 Samodzielnie posługuje się wiedzą dla 

celów teoretycznych i praktycznych  

 Angażuje się w prace poza lekcyjne, np. 

montaże sceniczne, pomoce 

katechetyczne, konkursy, występy- 

jasełka 

 Jego postawa moralno- etyczna, pilność, 

systematyczność, zainteresowanie, 

stosunek do przedmiotu nie budzi 

żadnych zastrzeżeń  

 Potrafi przedstawić w formie projektu, 

prezentacji, np. multimedialnej historię 

zbawienia, jak zachęcić innych do Pisma 

Św.,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY V 

 

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE: 

 

I. MODLITWY 

Odtwarza z pamięci formuły modlitewne: 

 poznane w kl. I- IV zawarte w 

książeczce do nabożeństwa; 

 Modlitwa różańcowa; 

 Koronka do Miłosierdzia 

Bożego, 

II. WIADOMOŚCI 

 

1. Wyjaśni, czym są obietnice mesjańskie. 

2. Wyjaśni rolę Ewangelii w życiu każdego 

człowieka. 

3. Wyjaśni sens przeżywania czasu 

adwentu. 



4. Opisze postać Jana Chrzciciela. 

5. Zna naukę o Królestwie Bożym. 

6. Wyjaśni, dlaczego sakramenty św. są 

skarbem Kościoła. 

7. Wyjaśni potrzebę dojrzewania  

Fizycznego, psychicznego i duchowego 

8. Dobrze zna rok liturgiczny. 

9. Wyjaśni rolę modlitwy w życiu 

człowieka.(wzór Jezusa) 

  

 

Ocena niedostateczna 

Uczeń:  

 Odznacza się zupełnym brakiem 

umiejętności stosowania wiedzy 

zdobytej  

na zajęciach 

 Nie posiada zeszytu bądź zeszytu 

ćwiczeń lub dość często go nie przynosi 

 Lekceważy przedmiot  

 Nieodpowiednio zachowuje się na lekcji 

 Wyraża lekceważący stosunek do 

wartości religijnych  

 Opuszcza lekcje religii 

 

Ocena dopuszczająca 

Uczeń:  

 Nie potrafi stosować wiedzy zdobytej na 

zajęciach, nawet przy pomocy 

nauczyciela 

 Prowadzi zeszyt  

 Wykazuje poprawny stosunek do 

katechezy  

 Ma problemy ze znajomością różańca, 

adwentu, przebiegu i tradycji Bożego 

Narodzenia, nabożeństw 

wielkopostnych, liturgii Niedzieli 

Palmowej, Triduum Paschalnego, 

mesjańskiego programu Jezusa  

 

Ocena dostateczna  

Uczeń: 

 Wykazuje się podstawowymi 

wiadomościami zdobytymi na zajęciach  

 Potrafi stosować wiadomości dla celów 

praktycznych i teoretycznych przy 

pomocy nauczyciela  

 W zeszycie ćwiczeń lub w zeszycie 

sporadyczne braki notatek, zadań  

 Prezentuje przeciętną pilność, 

systematyczność i zainteresowanie 

przedmiotem  

 Wykazuje się podstawową znajomością 

różańca, adwentu, przebiegu i tradycji 

Bożego Narodzenia, nabożeństw 

wielkopostnych, liturgii Niedzieli 

Palmowej, Triduum Paschalnego, 

mesjańskiego programu Jezusa  

 

Ocena dobra  

Uczeń: 

 Stosuje wiedzę w sytuacjach 

teoretycznych i praktycznych podanych 

przez nauczyciela 

 W zeszycie ćwiczeń lub zeszycie ma 

wszystkie notatki i prace domowe  

 Jest zainteresowany przedmiotem i 

systematycznie uczestniczy w zajęciach  

 Stara się być aktywny podczas lekcji 

 Postawa ucznia nie budzi wątpliwości  

 Wykazuje się dobrą znajomością 

różańca, adwentu, przebiegu i tradycji 

Bożego Narodzenia, nabożeństw 

wielkopostnych, liturgii Niedzieli 

Palmowej, Triduum Paschalnego, 

mesjańskiego programu Jezusa  

 

Ocena bardzo dobra  

Uczeń:  

 Umiejętnie wykorzystuje wiadomości 

poznane na lekcji w teorii i praktyce  

bez ingerencji nauczyciela  

 Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia 

prace domowe  

 Aktywnie uczestniczy w zajęciach  

 Jego postępowanie nie budzi żadnych 

zastrzeżeń  

 Jest pilny, systematyczny, 

zainteresowany przedmiotem  

 Odpowiedzialnie włącza się w dynamikę 

i przeżycie roku liturgicznego  

 Cechuje go pełna znajomość różańca, 

adwentu, przebiegu i tradycji Bożego 



Narodzenia, nabożeństw 

wielkopostnych, liturgii Niedzieli 

Palmowej, Triduum Paschalnego, 

mesjańskiego programu Jezusa  

 

Ocena celująca  

Uczeń: 

 Samodzielnie posługuje się wiedzą dla 

celów teoretycznych i praktycznych  

 Angażuje się w prace poza lekcyjne, np. 

montaże sceniczne, pomoce 

katechetyczne, konkursy, występy- 

jasełka 

 Jego postawa moralno- etyczna, pilność, 

systematyczność, zainteresowanie, 

stosunek do przedmiotu nie budzi 

żadnych zastrzeżeń  

 Potrafi przedstawić w formie projektu, 

prezentacji, np. multimedialnej 

poszczególne zagadnienia: różańca, 

adwentu, przebiegu i tradycji Bożego 

Narodzenia, nabożeństw 

wielkopostnych, liturgii Niedzieli 

Palmowej, Triduum Paschalnego, 

mesjańskiego programu Jezusa  

  

 



KLASA VI 

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE: 

I. MODLITWY 

Odtwarza z pamięci formuły modlitewne: 

 poznane w kl. I-V zawarte w książeczce do nabożeństwa; 

 Modlitwa różańcowa; 

 Koronka do Miłosierdzia Bożego, 

II. WIADOMOŚCI 

 Opisze działanie Ducha Świętego. 

 Wymieni i wyjaśni dary i owoce życia pierwotnego i dzisiejszego Kościoła. 

 Zna działalność Apostołów– świadków wiary, świętych. 

 Opisze znaczenie sakramentów świętych dla człowieka. 

 Przekaz wiary, wartości i tradycji w rodzinie. 

 Opisze związek wiary i Kościoła z życiem narodu polskiego i jego kulturą. 

 Znajomość znaczenia biblijnych opowiadań o życiu i działalności św. Piotra i Pawła. 

 Wyjaśni rolę sakramentu chrztu, opisze zadania, jakie stawia ten sakrament wobec 

wierzących 

 

Ocena niedostateczna 

Uczeń: 

 Odznacza się zupełnym brakiem umiejętności stosowania wiedzy zdobytej  

na zajęciach 

 Nie posiada zeszytu bądź zeszytu ćwiczeń lub dość często go nie przynosi 

 Lekceważy przedmiot  

 Nieodpowiednio zachowuje się na lekcji 

 Wyraża lekceważący stosunek do wartości religijnych  

 Opuszcza lekcje religii 

 

Ocena dopuszczająca 

Uczeń: 

 Nie potrafi stosować wiedzy zdobytej na zajęciach, nawet przy pomocy nauczyciela 

 Prowadzi zeszyt  

 Wykazuje poprawny stosunek do katechezy  

 Ma problemy ze znajomością historii kościoła parafialnego, chrześcijaństwa w Polsce, 

życia św. Piotra i Pawła, męczeńskich świadectw wiary, działalności Ducha Św.  

w Kościele, roli kultu Maryi w Polsce i na świecie  

 



Ocena dostateczna  

Uczeń: 

 Wykazuje się podstawowymi wiadomościami zdobytymi na zajęciach  

 Potrafi stosować wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy 

nauczyciela  

 W zeszycie ćwiczeń lub w zeszycie sporadyczne braki notatek, zadań  

 Prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem  

 Wykazuje się podstawową znajomością historii kościoła parafialnego, chrześcijaństwa 

w Polsce, życia św. Piotra i Pawła, męczeńskich świadectw wiary, działalności Ducha 

Św. w Kościele, roli kultu Maryi w Polsce i na świecie  

 

Ocena dobra  

Uczeń: 

 Stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych podanych przez 

nauczyciela 

 W zeszycie ćwiczeń lub zeszycie ma wszystkie notatki i prace domowe  

 Jest zainteresowany przedmiotem i systematycznie uczestniczy w zajęciach  

 Stara się być aktywny podczas lekcji 

 Postawa ucznia nie budzi wątpliwości  

 Wykazuje się dobrą znajomością historii kościoła parafialnego, chrześcijaństwa  

w Polsce, życia św. Piotra i Pawła, męczeńskich świadectw wiary, działalności Ducha 

Św. w Kościele, roli kultu Maryi w Polsce i na świecie  

 

Ocena bardzo dobra  

Uczeń:  

 Umiejętnie wykorzystuje wiadomości poznane na lekcji w teorii i praktyce  

bez ingerencji nauczyciela  

 Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe  

 Aktywnie uczestniczy w zajęciach  

 Jego postępowanie nie budzi żadnych zastrzeżeń  

 Jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem  

 Odpowiedzialnie włącza się w dynamikę i przeżycie roku liturgicznego  

 Cechuje go pełna znajomość historii kościoła parafialnego, chrześcijaństwa w Polsce, 

życia św. Piotra i Pawła, męczeńskich świadectw wiary, działalności Ducha Św.  

w Kościele, roli kultu Maryi w Polsce i na świecie  

 

Ocena celująca  

Uczeń: 

 Samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych  

 Angażuje się w prace poza lekcyjne, np. montaże sceniczne, pomoce katechetyczne, 

konkursy, występy- jasełka 



 Jego pilność, postawa moralno- etyczna, systematyczność, zainteresowanie, stosunek 

do przedmiotu nie budzi żadnych zastrzeżeń  

 Potrafi przedstawić w formie projektu, prezentacji, np. multimedialnej znajomość 

historii kościoła parafialnego, chrześcijaństwa w Polsce, znajomość życia św. Piotra  

i Pawła, męczeńskie świadectwa wiary, działalność Ducha Św. w Kościele, roli kultu 

Maryi w Polsce i na świecie.  
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