
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII W OPARCIU O REALIZOWANY PROGRAM W ZAKRESIE 

TRZECIEJ KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW 

KATECHETYCZNYCH: JEZUSOWA WSPÓLNOTA SERC Z SERII W DRODZE DO WIECZERNIKA 

 

I PÓŁROCZE 

Ocena dopuszczająca: 

Katechizowany: 

•     wie, że w tym roku będzie poznawał treść o Eucharystii. 

•     Uczeń zna siedem sakramentów świętych 

•      wymienia trudności w zachowaniu w uczęszczaniu na niedzielną Eucharystię 

•      wie, jak rozpoczyna się Msza święta. 

•     wie, że podczas liturgii słowa słucha Jezusa Chrystusa. 

•     wie, że człowiek potrzebuje innych ludzi i Boga i dlatego zwraca się do nich z prośbą 

•      z pomocą wymienia modlitwy i postawy obrzędu Komunii świętej 

•      wie, że Jezus przekazał swoją naukę Apostołom i uczniom, którzy ją spisali 

•     wie, że Jezus jest Synem Bożym - prawdziwym Bogiem 

•      wie, że Bóg jest Stwórcą świata.. 

•      wie, że Jezus Chrystus umarł, zmartwychwstał i przyjdzie ponownie w chwale. 

z pomocą nauczyciela wyjaśnia, czym różni się rok liturgiczny od kalendarzowego 

•     wie, że w Adwencie przygotowujemy się na przyjście Pana Jezusa 

•      wie, że w Adwencie przygotowujemy się do Uroczystości Bożego Narodzenia 

•      zna przykazania Boże 

•      zna przykazania miłości Boga i bliźniego 

 

Ocena dostateczna: 

Katechizowany: 

•     potrafi powiedzieć, jakie sakramenty przyjął i może przyjmować. 

•      Wymienia z pomocą nauczyciela części liturgii słowa. 



•      odpowiada na wezwania kapłana podczas liturgii eucharystycznej 

•      z pomocą nauczyciela wymienia części i poszczególne tajemnice różańca świętego. 

•      wyjaśnia znaczenie postaw i gestów podczas słuchania Ewangelii 

•      rozróżnia czym jest niebo i czyściec 

•      wymienia niektóre cuda Jezusa 

•      z pomocą potrafi wymienić papieża, biskupa diecezji, księdza proboszcza 

•      z pomocą nauczyciela wymienia najważniejsze okresy roku liturgicznego 

•      wymienia 2 wybrane sposoby przygotowania się na przyjście Zbawiciela 

•      podaje przykłady, jak Maryja zachowywała wierność 

•      wymienia czterech Ewangelistów  

Ocena dobra: 

Katechizowany: 

•      spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej 

•      wyjaśnia z pomocą nauczyciela dlaczego trzeba korzystać z sakramentu pokuty i przyjmować 

Komunię świętą w pierwsze piątki miesiąca oraz w każdą niedzielę i święta w ciągu całego roku 

katechetycznego. 

•      potrafi rozpoznać najważniejsze obrzędy w Mszy świętej 

z pomocą nauczyciela wyjaśnia znaczenie spowiedzi powszechnej na początku Mszy świętej. 

•      wymienia potrzeby innych ludzi 

•      z pomocą wyjaśnia, czym jest homilia 

•       pogłębia usłyszaną Dobrą Nowinę 

•      wymienia sposoby przygotowania do Uroczystości Bożego Narodzenia. 

•      określa, jak możemy okazać miłość bliźnim 

•      określa sposoby okazania wdzięczności wobec bliźnich i Pana Jezusa  

 

Ocena bardzo dobra: 

 

Katechizowany: 



•      spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej 

•     wskazuje potrzebę przystępowania regularnie do sakramentu pokuty i przyjmować często 

Komunię świętą (także w pierwsze piątki miesiąca). 

•     wskazuje sposoby w pokonywaniu trudności i słabości dotyczących udziału w niedzielnej 

Eucharystii. 

•      Z pomocą nauczyciela wyjaśnia o potrzebie, aktu przeproszenia na początku Mszy św. 

wyjaśnia potrzebę godnego i świadomego przyjmowania Ciała Pańskiego 

•     umie wyjaśnić, jak można być świętym. 

•      Wyjaśnia, że świętowanie niedzieli polega na słuchaniu słowa Bożego i przyjmowaniu Komunii 

świętej. 

•     wyjaśnia, że Jezus jest Synem Bożym 

•      tłumaczy jak Duch Święty działa w Kościele 

•      dowodzi, że Jezus powołuje łudzi do służby Bożej 

 

Ocena celująca: 

Katechizowany: 

 spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej 

 angażuje się w pracę poza lekcyjną 

 uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej 

 jego pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi żadnych 
zastrzeżeń 

 inne osiągnięcia indywidualne promujące ocenę celującą 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


