
WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza 

 

Wymagania edukacyjne śródroczne 

Ocena celująca 

Ocenę celującą przewiduję dla uczniów przejawiających aktywność pozalekcyjną (np. kółka religijne) 

oraz biorących udział w konkursach o tematyce religijnej. 

 

I. Poszukiwanie szczęścia i wspólnoty 

Ocena dopuszczająca 

Katechizowany:  

– wymienia nowe uwarunkowania w roku szkolnym;  

– wie, dlaczego plany są konieczne; 

– wskazuje osoby, które troszczą się o niego;  

– wymienia cechy człowieka szczęśliwego; 

– wyjaśnia, co jest wrogiem szczęścia człowieka;  

– określa, od kiedy rozpoczęła się jego przyjaźń z Jezusem;  

– wie, jaki jest największy znak przyjaźni Boga. 

Ocena dostateczna 

Katechizowany:  

– określa, jaki plan tworzy Bóg względem człowieka;  

– wylicza przymioty Boga;  

– wie, co to jest wspólnota;  

– wyjaśnia, kiedy tworzy się wspólnota eucharystyczna;  

– zna prawo przyjaźni nakreślone przez Jezusa;  

– dostrzega swoich przyjaciół;  

– rozpoznaje znaki sakramentalne;  

– potrafi rozpoznać wartość wspólnoty, szczęścia, przyjaźni. 

Ocena dobra 

Katechizowany:  

– podejmuje dobre postanowienia; 

– wyjaśnia terminy: szczęście, nieszczęście;  

– wylicza uwarunkowania wspólnoty;  

– określa biblijne warunki szczęścia;  

– wylicza cechy przyjaźni;  

– opowiada tekst Łk 24, 13-32;  

– oddaje szacunek znakom obecności Boga;  

– zna tekst J 3, 16-17;  

– tłumaczy, dlaczego Jezus jest największym znakiem przyjaźni Boga. 



Ocena  bardzo dobra 

Katechizowany:  

– jest pilnym uczniem i dobrym kolegą;  

– zabiega o szczególną wspólnotę z Bogiem i ludźmi;  

– opowiada treść tekstu J 15, 12-17;  

– troszczy się o własną przyjaźń z Bogiem i ludźmi; 

– wie, dlaczego Kościół i sakramenty to szczególne znaki obecności Boga;  

– dziękuje za zbawienie;  

– okazuje szacunek Bogu, sobie i bliźnim. 

 

II. Bóg objawia swoją tajemnicę 

Ocena dopuszczająca 

Katechizowany:  

– wymienia kilka przykładów rzeczy stworzonych;  

– wylicza aktualne możliwości spotkania Boga z człowiekiem;  

– opowiada, w jakim celu powstała Biblia;  

– potrafi odszukać w Biblii dowolny fragment;  

– próbuje modlić się tekstami biblijnymi. 

Ocena dostateczna 

Katechizowany:  

– wie, że za pośrednictwem stworzenia możemy poznawać Boga;  

– wyjaśnia, co jest potrzebne ze strony człowieka, by nawiązana została więź z Bogiem;  

– zna opowiadanie o spotkaniu Boga z Eliaszem;  

– zna podział Pisma Świętego i liczbę ksiąg Biblii;  

– wyjaśnia, dlaczego autorów Biblii nazywamy natchnionymi;  

– wie, co to są sigla biblijne.  

Ocena dobra 

Katechizowany:  

– na wybranym przykładzie stworzenia wyjaśnia wielkość Boga;  

– wymienia podstawowe miejsca spotkań Boga z ludźmi w ST;  

– jest otwarty na spotkanie z Bogiem w znakach;  

– opowiada, w jaki sposób przyjazny Bóg objawił się Eliaszowi;  

– pogłębia relację z Bogiem;  

– wyjaśnia terminy: Testament, Biblia. 

Ocena  bardzo dobra 

Katechizowany:  

– na wybranym przykładzie stworzenia wyjaśnia bliskość Boga;  

– uwielbia Boga w stworzeniach; 

– stara się rozumieć znaki obecności Boga;  

– poszukuje właściwego obrazu Boga;  

– zachęca własną rodzinę do wspólnego czytania i opowiadania fragmentów Biblii; 

– samodzielnie doskonali umiejętność posługiwania się Pismem Świętym. 

 



III. Kim Ty jesteś, Panie Boże? 

Ocena dopuszczająca 

Katechizowany:  

– wie, kto jest Bogiem jedynym;  

– wie, w jakim celu Bóg przekazuje obietnice ludziom;  

– wyjaśnia, w jakim celu Bóg posyła Jezusa;  

– interpretuje, dlaczego każdy powinien przyjąć zbawienie;  

– wie, że Bóg oczekuje od nas ofiary i modlitwy;  

– uczestniczy w ofierze eucharystycznej;  

– wie, co powinien uczynić człowiek, gdy Bóg zwraca się do niego;  

– wymienia podstawowe treści Adwentu. 

Ocena dostateczna 

Katechizowany:  

– modli się; 

– tłumaczy pojęcie obietnica;  

– wie, jaka obietnica została zrealizowana w przyjściu Mesjasza;  

– zna tekst Łk 4, 16-21;  

– opowiada, jaka nadzieja powstaje wraz z narodzeniem Jezusa;  

– okazuje szacunek Bogu;  

– wie, dlaczego człowiek powinien odpowiadać Bogu;  

– tłumaczy, w jakim celu powstawały Psalmy;  

– wyjaśnia termin wiara;  

- wierzy Bogu; 

- wymienia nabożeństwa Adwentu. 

Ocena dobra 

Katechizowany:  

– opowiada, w jakim celu Bóg wybrał naród izraelski;  

– wymienia przykłady obietnic Boga;  

– wyjaśnia termin historia zbawienia;  

– dziękuje za zbawienie; 

– wyjaśnia pojęcie ofiara;  

– opowiada tekst Łk 1, 33-38;  

– wyjaśnia, na jakiej podstawie Maryję uznajemy za wzór zaufania Bogu;  

– zna podział psalmów;  

– opowiada tekst Łk 1, 26-31;  

– wie, w jaki sposób chrześcijanin powinien przeżywać Adwent.  

Ocena  bardzo dobra 

Katechizowany:  

– tłumaczy, w jakim celu Bóg odsłaniał przez Izraelitami swoje zamiary;  

– dotrzymuje obietnic; 

– wie, od którego momentu uczestniczy w Bożych obietnicach; 

– ufa Bogu; 

– wyjaśnia termin psalm;  

– modli się treścią psalmów; 

– rozumie, na czym polega współdziałanie z Bogiem;  

– uczestniczy w nabożeństwach adwentowych. 

 



IV. Bóg naszym Stworzycielem 

Ocena dopuszczająca 

Katechizowany:  

– wie, że Bóg jest Stwórcą wszystkiego; 

– dostrzega piękno stworzonego świata;  

– jest świadomy, komu powinien okazywać wdzięczność za stworzenie;  

– wie, że człowiek zajmuje szczególne miejsce w dziele stwórczym;  

– zna przykazanie miłości Boga i bliźniego;  

– opowiada o grzechu pierwszych rodziców;  

– przeprasza za zło. 

Ocena dostateczna 

Katechizowany:  

– wie, co oznacza słowo stworzyć;  

– opowiada fragment o stworzeniu z Rdz;  

– wyjaśnia, w jaki sposób człowiek jest odpowiedzialny za świat;  

– dziękuje Bogu za stworzenie; 

– rozumie, co znaczy być odpowiedzialnym;  

– tłumaczy, jaki związek posiada rozwijanie talentów ze stworzeniem;  

– streszcza zawarcie przymierza Boga z ludźmi;  

– wyjaśnia tekst o posągu cielca ulanym przez Izraelitów. 

Ocena dobra 

Katechizowany:  

– tłumaczy, co oznacza, że wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre;  

– uwielbia Boga w dziele stwórczym; 

– realizuje zadanie odpowiedzialności za siebie i świat; 

– rozumie, dlaczego podczas Eucharystii najpełniej możemy wyrażać wdzięczność Bogu;  

– stara się być odpowiedzialnym za świat; 

– tłumaczy termin przymierze;  

– uświadamia sobie własną grzeszność. 

Ocena  bardzo dobra 

Katechizowany:  

– wie, jakie przymioty Boga rozpoznajemy w dziele stwórczym; 

– tłumaczy religijny sens hymnu o stworzeniu;  

– wie, że dziękczynienie jest wyrazem wiary i miłości wobec Boga;  

– wie, na czym polega wspólnota z Bogiem i ludźmi;  

– stara się współpracować z innymi w rozwijaniu dzieła stwórczego; 

– tłumaczy, dlaczego grzech jest rezygnacją z udziału w dziele stwórczym. 

 



 


