
Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z religii  

Klasa III 

 

Zadania 

katechezy: 

Ocena dopuszczająca  Ocena dostateczna  Ocena dobra  Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

Rozwijanie 

poznania 

wiary. 

Uczeń: 

 

- zna kilka gestów, obrzędów 
postaw, pozdrowień i wezwań, 

modlitw występujących w czasie 
Mszy Świętej, 
- wie, czym jest 
błogosławieństwo, 
- zna warunki przystępowania do 
sakramentu pokuty i pojednania’ 
- opowiada o Ostatniej 

Wieczerzy, 
- wie, że pełne uczestnictwo w 
Eucharystii łączy się z 
przystąpieniem do Komunii 
Świętej, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zna i rozumie większość 
gestów, obrzędów postaw, 

pozdrowień i wezwań, modlitw 
występujących w czasie Mszy 
Świętej, 
- wymienia warunki 
przystępowania do sakramentu 
pokuty i pojednania 
 - wymienia niektóre 

nabożeństwa i najważniejsze 
święta w roku liturgicznym, 
- wskazuje elementy 
świętowania niedzieli,  
- wskazuje elementy 
świętowania 
Wielkanocy 

 

- wie, że pan Jezus przemienia 
chleb w swoje Ciało, a wino w 

swoją Krew, jest obecny pod 
postacią chleba i wina, 
- wymienia podstawowe dary 
przynoszone do ołtarza,  
- zna strukturę liturgii słowa i 
wie jak owocnie słuchać słowa 
Bożego, 

 

- zna i rozumie znaczenie 
gestów, obrzędów, postaw, 

pozdrowień, wezwań i modlitw 
występujących w czasie Mszy 
Świętej, 
 - wskazuje, że Eucharystia jest 
ofiarą Chrystusa i Kościoła, 
- wyjaśnia, czym jest 
błogosławieństwo, 
- wyjaśnia, dlaczego niedziela 
jest najważniejszym dniem 
chrześcijanina, 
- wyjaśnia, dlaczego należy 
systematycznie przystępować do 
sakramentu pokuty i pojednania, 
- wyjaśnia słowo 

„przeistoczenie”, 
- wyjaśnia, co to znaczy, że Pan 
Jezus karmi nas swoim Ciałem, 
- wymienia nabożeństwa w roku 
liturgicznym: różańcowe, 
majowe, czerwcowe, droga 
krzyżowa, gorzkie żale, 
- kojarzy nabożeństwo drogi 

krzyżowej, różańcowe, majowe 
i czerwcowe z czcią do Jezusa 
ukrzyżowanego, Maryi i 
Najświętszego Serca 
Jezusowego, 

- spełnia wymagania 
na ocenę bardzo dobrą, 
- biegle posługuje się 
zdobytą wiedzą, 



- wskazuje na religijny wymiar 
Świąt Bożego Narodzenia i 
Wielkanocy, 
- wie o potrzebie ofiarowania 

siebie samego Bogu podczas 
procesji z darami, 
 

Formacja 

moralna. 

Uczeń: 

- wymienia przykazania 
Dekalogu, 
- wymienia przykazania 

kościelne, 
- wie, czym jest grzech człowieka 
i łaska uświęcająca, 
- odróżnia dobro od zła 
- wykazuje wrażliwość na 
przejawy dobra i zł- przejawia 
postawę życzliwości i 

koleżeńskości wobec 
rówieśników, 
- prezentuje właściwe postawy w 
stosunku do otaczającego 
środowiska, przyrody oraz 
własnego ciała, 
- wie, że Święty Brat Albert jest 
patronem roku, 
- zna pozdrowienie 
chrześcijańskie 
 

 

 

- wie, kim był i dlaczego warto 
naśladować Brata Alberta, 
 - zna i stosuje pozdrowienie 

chrześcijańskie, 
- poprawnie zachowuje się w 
kościele i w miejscach kultu, 
 

- wyjaśnia przykazania 
Dekalogu: 
- wyjaśnia, jakie postawy 

sprzeciwiają się Bożym 
przykazaniom,  
-wskazuje jak w codziennym 
życiu należy zachowywać 
przykazania Boże, 
 - wyjaśnia przykazania 
kościelne, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- rozumie, że przykazania 
Dekalogu są życiowymi 
drogowskazami, 
- zna Przykazanie miłości 
- charakteryzuje, na czym 
polega postawa szacunku wobec 
rodziców i innych dorosłych 
oraz właściwe odniesienie do 
drugich: wdzięczność, gotowość 
dzielenia się z innymi, 

wzajemne obdarowywanie się, 
przepraszanie, 
-wyjaśnia zagrożenie zdrowia 
własnego i innych,  
- uzasadnia postawę szacunku i 
troski o własność swoją, cudzą i 
wspólną, 
- wyjaśnia, na czym polega 

postawa sprawiedliwości i 
uczciwości, 
- uzasadnia szacunek do 
wartości doczesnych, 
-wskazuje jak należy troszczyć 
się o dobro wspólne: klasowe, 
Rodzinne, parafialne 
- wie, że Święty Brat Albert jest 
patronem roku i jak naśladować 
jego miłość do Jezusa i bliźnich, 
 - wie, jak realizować posłanie 
Jezusa, dzielić się wiarą i dawać 
o Nim świadectwo, 
 

- spełnia wymagania 
na ocenę bardzo dobrą, 
- biegle posługuje się 

zdobytą wiedzą, 



Wychowanie 

do modlitwy. 

Uczeń: 

- zna wybrane modlitwy 
przewidziane w programie 
nauczania, 
-poprawnie czyni znak krzyża, 

 

 - zna większość modlitw 
przewidzianych w programie 
nauczania 
- rozumie religijne znaczenie 

znaku krzyża 

- zna modlitwy: Ojcze Nasz, 
Zdrowaś Maryjo, Aniele Boży, 
Wieczny odpoczynek, Akt wiary, 
Akt nadziei, Akt miłości, Akt 

żalu,  
- wie jak modlić się przed 
przyjęciem Komunii Świętej, 
dziękować i uwielbiać Jezusa 
Eucharystycznego,  
- wymienia i wyjaśnia prośby 
zawarte w modlitwie Ojcze 
nasz, 
- formułuje samodzielnie 
modlitwę, w której wielbi Boga 
dziękuje Bogu, prosi i 
przeprasza Boga, 
 

- spełnia wymagania 
na ocenę bardzo dobrą, 
- biegle posługuje się 
zdobytą wiedzą, 

 


