
KATECHEZA W KLASIE PIERWSZEJ 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
 Cele katechetyczne – wymagania ogólne: 
 

I.  Interpretacja życia w świetle wiary. 

Uczeń pogłębia świadomość dziecięctwa Bożego rozpoczętego na chrzcie świętym   

i odnajduje ślady Boga w otaczającym świecie; poznaje podstawowe prawdy wiary. 

II. Wprowadzenie w rozumienie sakramentów Eucharystii oraz pokuty i pojednania 

Uczeń poznaje cel uczestnictwa w Eucharystii i sakramencie pokuty i pojednania, 

nabywa motywację do regularnego i pogłębionego uczestnictwa w tych sakramentach. 

III. Kontakt z Bogiem  w liturgii i modlitwie 

Uczeń poznaje sposoby uczestniczenia w liturgii, zwłaszcza we Mszy Świętej oraz 

wydarzeniach roku liturgicznego; pogłębia umiejętność wyrażania w znakach własnej 

religijności; rozwija sposoby uczestniczenia w modlitwie dziękczynienia, uwielbienia, 

przeproszenia  i prośby. 

IV. Postawa moralna 

Uczeń pogłębia rozumienie Przykazań Bożych, a także motywację wiary w ich 
przestrzeganiu; rozwija umiejętności społeczne niezbędne do życia w grupie 
rówieśników, rodzinie i szkole. 
 
Wymagania i umiejętności dla uczniów klasy I 
 – semestr I 
I. Modlitwy: 
1. Odróżnia modlitwę od innych czynności. 
2. Odtwarza z pamięci następujące formy modlitewne: 
   - znak krzyża 
  - Pozdrowienie Anielskie (Zdrowaś Maryjo) 
 - Modlitwa Pańska – Ojcze Nasz 
 - Wieczny odpoczynek 
 - Modlitwa do Anioła Stróża 
II. Wiadomości: 
1. Wyjaśnia pojęcia: 
   - Bóg – Stworzyciel, 
   - Jezus Chrystus – Syn Boży, 
   - Maryja – Matka Syna Bożego. 
3. Wyjaśnia określenie: Kościół – Rodzina Boża. 
4. Wymienia nazwy najważniejszych miejsc w kościele. 
5.  Wyjaśnia pojecie „patron”. 
6. Rysuje symbole adwentowe. 
7. Opowiada o najważniejszych wydarzeniach  związanych z Narodzeniem Jezusa. 
III. Umiejętności: 



1. Potrafi zachować właściwą postawę modlitewną (w klasie i w kościele). 
2. Stosuje pozdrowienia chrześcijańskie: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, 
Szczęść Boże. 
3. Rozróżnia: Kościół – wspólnotę ludzi, kościół – budynek. 
4. Opowiada  fragmenty biblijne, np. Zwiastowanie, Narodzenie Pana Jezusa. 
5. Potrafi podać przykład na to jak można naśladować dobroć Boga w życiu codziennym: 
jest otwarty na grupę klasową – 
nawiązuje kontakt z kolegami i pomaga im. 
IV. Stosunek do przedmiotu: 
- wyróżnia się pilnością, jest systematyczny, spełnia swoje obowiązki, np.: potrafi 
starannie wykonywać ćwiczenia w podręczniku i prowadzić zeszyt  
Semestr II 
I. Modlitwy: 
1. Odróżnia modlitwę od innych czynności. 
2. Potrafi powiedzieć z pamięci następujące formuły modlitewne: 
- Chwała Ojcu 
- Przykazanie miłości 
- Któryś za nas cierpiał rany 
- Niechaj bedzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament . 
- Modlitwa przed nauką 
II. Wiadomości: 
1. Streści przynajmniej jeden cud Pana Jezusa. 
2. wyjaśni znaki i symbole wielkopostne: 
- popiół, 
- kolor fioletowy, 
- korona cierniowa, 
- droga krzyżowa, 
- krzyż. 
3. Opowie o zwyczajach i symbolach związanych z Wielkim Tygodniem: 
- palma, 
- święconka, 
- grób, 
- rezurekcja, 
- Inne. 
4. Opowie wydarzenia związane ze Zmartwychwstaniem Pana Jezusa. 
5. Wyjaśni, że niedziela jest Dniem Pańskim i umie to uzasadnić. 
6. Recytuje Przykazanie Miłości i wyjaśnia korzystając z  przykładów życia codziennego. 
7. Poda imię Trzeciej Osoby Boskiej – Duch Święty. 
III. Umiejętności: 
1. Potrafi połączyć wydarzenia z życia Pana Jezusa z przeżywanymi świętami roku 
    kościelnego. 
2. Potrafi wymienić sposoby spotkania ze Słowem Bożym. 
3. Wyjaśni uczestnictwo w nabożeństwach – droga krzyżowa, majówka. 
4. Naśladuje dobroć Pana Jezusa w życiu codziennym. 
IV. Stosunek do przedmiotu: 
- wyróżnia sie pilnością, jest systematyczny, spełnia swoje obowiązki, np.: 
  potrafi starannie wykonywać ćwiczenia w podręczniku i prowadzić zeszyt . 
 
 



 
 
KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY PIERWSZEJ 
Celujący (cel, 6) 
Uczeń posiada wiedzę i umiejętności wymagane na ocenę bardzo dobry oraz spełnia co 
najmniej 4 z poniższych wymagań dodatkowych: 
1. posiada wiedzę wykraczającą poza zakres wymagań na ocenę bardzo dobry, 
2. w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych biegle posługuje się 
zdobytymi 
wiadomościami, potrafi zastosować je we własnym życiu; chętnie służy radą i pomocą 
innym, 
3. wypowiada się logicznie i wyczerpująco na dany temat, proponuje ciekawe rozwiązania 
problemu, 
4. podejmuje działania dodatkowe, które nie są obowiązkowe dla wszystkich uczniów, np.: 
wyszukuje i przygotowuje dodatkowe materiały, uczy się dodatkowych wierszy, piosenek ... 
nawiązujących do tematyki lekcji religii, 
5. wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej.  
bardzo dobry (bdb, 5) 
Uczeń opanował wymagania konieczne, podstawowe, rozszerzające i dopełniające: 
1. odtwarza z pamięci formuły modlitewne: "Chwała Ojcu", "Niechaj będzie pochwalony", 
akty: wiary, nadziei, miłości, żalu, 
2. nazywa miejsca szczególne w kościele (ołtarz, tabernakulum, konfesjonał, chrzcielnica), 
3. wyjaśnia rolę kapłana w kościele, 
4. rozpoznaje znaki Adwentu (wieniec adwentowy, kolor fioletowy), 
5. wyjaśnia znaczenie cudu i wymienia jego trzy przykłady, 
6. rozpoznaje znaki Wielkiego Postu (Środa Popielcowa, popiół, kolor fioletowy, korona 
cierniowa, krzyż, droga krzyżowa), 
7. śpiewa pieśni kościelne i religijne, 
8. naśladuje dobroć Jezusa w życiu codziennym, 
9. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, 
10. zachowuje szacunek dla "świętych" przedmiotów, miejsc i znaków religijnych, 
11. chętnie, regularnie i czynnie bierze udział w katechezie, 
12. postawa ucznia nie budzi zastrzeżeń. 
Dobry (db, 4) 
Uczeń opanował wymagania konieczne, podstawowe i rozszerzające: 
1. odtwarza z pamięci formuły modlitewne: "Pozdrowienie Anielskie", "Któryś za nas", 
2. wyjaśni, czym jest „Pismo Święte”, 
3. rozumie określenie "Kościół - Rodzina Boża", 
4. rozumie określanie niedzieli jako Dnia Pańskiego, 
5. łączy wydarzenia z życia Pana Jezusa z przeżywanymi świętami roku liturgicznego, 
6. zrelacjonuje wydarzenie Zmartwychwstania, 
7. opowiada o tradycjach związanych z obchodami najważniejszych świąt roku 
kościelnego, 
8. wymienia niektóre szczególne miejsca w kościele, 
9. zauważ sposoby spotkania ze Słowem Bożym, 
10. uważnie słucha Słowa Bożego, 
11. wyjaśnia proste fragmenty biblijne, 
12. dzieli się przeżyciami religijnymi doświadczanymi w domu i w kościele, 
13. przejawia aktywność na katechezie i jest do niej przygotowany, 



14. prowadzi systematycznie i starannie zeszyt, 
15. uczestniczy w rekolekcjach szkolnych. 
Dostateczny (dst, 3) 
Uczeń opanował wymagania konieczne i podstawowe: 
1. odtwarza z pamięci formuły modlitewne: "Ojcze nasz", "Przykazanie Miłości", 
2. wykazuje właściwą postawę modlitewną, 
3. rozumie pojęcie: "Bóg - Stworzyciel", 
4.opowiada najważniejsze wydarzenia związane z narodzeniem Pana Jezusa, 
5.opowie wydarzenia związane z przynajmniej jednym cudem Pana Jezusa, 
6. wykonanie zadań przez ucznia budzi zastrzeżenia, np. prowadzenie zeszytu jest 
niestaranne. 
Dopuszczający (dop, 2) 
Uczeń opanował wymagania konieczne: 
1. odróżnia modlitwę od innych czynności, 
2. wykonuje prawidłowo znak krzyża świętego, 
3. odtwarza z pamięci formułę modlitewną "Aniele Boży", 
4. odpowie na pytanie, kim jest Pan Jezus, Maryja i św. Jozef, 
5. rozpoznaje kościół wśród innych budowli, 
6. prowadzi, mniej lub bardziej rzetelnie, zeszyt, 
7. niechętnie bierze udział w katechezie, często przeszkadza w prowadzeniu zajęć, 
8. ma lekceważący stosunek do przedmiotu. 
Uwagi końcowe: 
W powyższych kryteriach oceniania, poza wymaganymi wiadomościami i 
umiejętnościami, uwzględniono także wykonanie ćwiczeń w podręczniku, 
prowadzenie zeszytu oraz postawę ucznia, np. zachowanie podczas modlitwy, 
zachowanie na katechezie, stosunek do przedmiotu, wiary i nauczyciela 
 

 

 
 


