WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII
I SPOSOBY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI
Oddział Przedszkolny
Treści nauczania:
- Pan Bóg stworzył świat i nas.
- Każdy z nas ma swojego Anioła Stróża.
- Modlitwa różańcowa.
- Pismo święte – słowem Pana Boga.
- Nasza codzienna modlitwa.
- Uroki pór roku stworzonych przez Boga.
- Zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia i przyjście Pana Jezusa na świat.
- Dziękujemy Panu Jezusowi za chrzest święty.
- Zapoznanie z Wielkim Tygodniem, drogą krzyżową i Zmartwychwstaniem
Jezusa (Wielkanoc).
- Maryja jest naszą Matką i Królową.
- Pamiętamy o siostrach zakonnych, kapłanach i misjonarzach.
- Uroczystość Bożego Ciała.
- Miłość w słowach dziecka do Boga, Jezusa i rodziców oraz bliźnich.

Oczekiwane i poddawane ocenie umiejętności uczniów
-umiejętność robienia znaku krzyża,
-znajomość pacierza, modlitwy „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Mario”
-umiejętność odpowiedzi na zadane pytania
-aktywne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII
I SPOSOBY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI
KLASA PIERWSZA
CEL:
- Poznanie podstawowych prawd wiary i życia chrześcijańskiego.
- Kształtowanie odpowiednich postaw w oparciu o naukę i wydarzenia z życia
Jezusa Chrystusa oraz na tle aktualnie przezywanych świąt i okresów Roku
Liturgicznego.
- Wprowadzenie dziecka w życie Kościoła jako społeczności parafialnej.
- Poznanie podstawowych modlitw chrześcijańskich.
WIADOMOŚCI:
- Sposoby spotkania z Bogiem.
- Prawda o niebie i sądzie ostatecznym.
- Życie i nauczanie Jezusa.
- Obecność Chrystusa w Eucharystii.
- Historyczne oczekiwanie na powtórne przyjście Zbawiciela.
- Prawda o istnieniu Trójcy Świętej.
-Życie i misja matki Bożej.
- Istota niedzieli chrześcijańskiej.
- Religijny wymiar zwyczajów i świąt.
- Perykopy biblijne obrazująca miłość Jezusa do dzieci.
- Interpretacja Modlitwy Pańskiej.
UMIEJĘTNOŚCI:
- Czynienie Znaku Krzyża Świętego.
- Znajomość podstawowych modlitw.
- Odpowiednie zachowanie podczas modlitw i liturgii.
- Otwarcie na drugiego człowieka i okazywanie mu wdzięczności.
- Czynny udział w nabożeństwach.
- Wyrzeczenia w małych rzeczach do walki ze złem.
- Umiejętność czynienia znaku krzyża
- Znajomość modlitw: Modlitwa Pańska, Pozdrowienie Anielskie, Modlitwa do
Anioła Stróża, Akt wiary, nadziei, miłości i żalu, Pozdrowienie Trójcy Świętej.
- Prowadzenie zeszytu.
- Odrabianie prac domowych ( prace plastyczne, nauka modlitwy, odpowiedzi na
pytania)
- Aktywne uczestnictwo na zajęciach lekcyjnych.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII
I SPOSOBY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI
KLASA DRUGA
Treści nauczania:
- Perykopy biblijne ze Starego Testamentu: Adam i Ewa, Abraham,
Mojżesz ( płonący krzew, plagi egipskie, dekalog, woda ze skały, manna z nieba),
Samuel,
- Życie i nauczanie Pana Jezusa ( narodzenie, ucieczka do Egiptu, życie św.
Rodziny w Nazarecie, chrzest, powołanie uczniów, cuda, nauczanie, śmierć,
Zmartwychwstanie, Wniebowstąpienie, Zesłanie. Ducha Świętego.
- Przypowieści: o siewcy, synu marnotrawnym, o dwóch synach, o faryzeuszu
i celniku, o miłosiernym Samarytaninie,
- Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, pisania, rozumowania oraz
wykorzystania wiedzy w praktyce.
Oczekiwane i poddawane ocenie umiejętności uczniów
- Umiejętność czynienia znaku krzyża, posługiwania się różańcem.
- Znajomość modlitw: Modlitwa Pańska, Pozdrowienie anielskie, Modlitwa do
Anioła Stróża, Akt wiary, nadziei, miłości i żalu, Siedem sakramentów świętych,
Pięć warunków sakramentu pokuty, Modlitwa przed nauką.
Ocenie podlegają również:
- zeszyt przedmiotowy,
- odrabianie prac domowych,
- praca na lekcji,
- prace dodatkowe wg ustaleń z nauczycielem, które wpływają na podniesienie
oceny z przedmiotu.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII
I SPOSOBY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI
KLASA TRZECIA
Treści nauczania:
- Spotkanie z Jezusem, który prowadzi nas do Ojca,
- Dziesięć przykazań Bożych, znaczenie dekalogu w życiu chrześcijanina.
- Znaczenie sakramentu Pokuty i Eucharystii w życiu człowieka,
- Znaczenie i skutki przyjmowania Komunii Świętej.
- Znajomość podstawowych terminów związanych z Eucharystią.
- Czynny i świadomy udział we Mszy Świętej.
- Wydarzenia biblijne i liturgiczne Wielkiego Tygodnia,
- Męka Jezusa - Droga Krzyżowa,
- Omówienie znaczenia i podziału Mszy świętej,
- Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, pisania, rozumowania oraz
wykorzystania wiedzy w praktyce.
Oczekiwane i poddawane ocenie umiejętności uczniów ( sprawdziany
wiadomości i umiejętności, ustne wypowiedzi, kartkówki, prace plastyczne).
- Odpowiedzi ustne: pacierz - Modlitwa Pańska, Pozdrowienie anielskie, Modlitwa
do Anioła Stróża, Skład Apostolski, Dziesięć Przykazań Bożych, Dwa przykazania
miłości, Pięć przykazań kościelnych, Główne prawdy wiary, Siedem sakramentów
świętych, Pięć warunków sakramentu pokuty, Akt wiary, nadziei, miłości i żalu,
modlitwa przed nauką i po nauce.
- Umiejętność przystępowania do sakramentu Pokuty i Eucharystii,
- Udzielenie odpowiedzi na pytania katechizmowe w formie ustnej.
- Umiejętność czynienie rachunku sumienia,
- Aktywne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych,
- Prowadzenie zeszytu.
Wymagania dodatkowe:
- Uczestnictwo w niedzielnych Mszach świętych,
- Uczestnictwo w nabożeństwach okolicznościowych,
- Różaniec, Droga Krzyżowa,
- Rekolekcje adwentowe i wielkopostne.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII
I SPOSOBY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI
KLASA CZWARTA
Treści nauczania:
- Pismo Święte: podział, znaczenie.
- Stworzenie świata i człowieka.
- Grzech pierworodny, Kain i Abel, Wieża Babel, Potop.
- Dzieje Narodu Wybranego: Abraham, Mojżesz, Wędrówka do Ziemi Obiecanej,
- Historie wybranych sędziów Izraela.
- Pierwsi królowie Izraela, ich życie i postawa względem Boga.
- Historia podzielonego Królestwa Izraela i działalność wybranych proroków:
Eliasza, Elizeusza, Izajasza, Ezechiela, Daniela.
- Biblijne księgi mądrości: Hioba, Tobiasza, Estery, Przysłów, Mądrości, Psalmów,
Donasza.
- Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, pisania, rozumowania oraz
wykorzystania wiedzy w praktyce.
Oczekiwane i poddawane ocenie umiejętności uczniów ( sprawdziany
wiadomości i umiejętności, ustne wypowiedzi, kartkówki, prace plastyczne).
- Odpowiedzi ustne: pacierz ( Skład Apostolski, Dziesięć Przykazań Bożych,
Główne prawdy wiary, Pięć przykazań kościelnych, Siedem sakramentów
świętych, Pięć warunków sakramentu pokuty, Pod Twoją Obronę, Anioł Pański,
Akt wiary, nadziei, miłości i żalu ), analiza perykop biblijnych, wiadomości
z ostatniej lekcji.
- Sprawdziany z tajemnic różańca św. i stacji drogi krzyżowej.
- 15 minutowe kartkówki sprawdzające wiadomości z trzech ostatnich lekcji.
- Umiejętność posługiwania się Pismem Świętym.
Ocenie podlegają również:
- zeszyt przedmiotowy,
- odrabianie prac domowych,
- praca na lekcji,
- prace dodatkowe wg ustaleń z nauczycielem, które wpływają na podniesienie
oceny z przedmiotu.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII
I SPOSOBY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI
KLASA PIĄTA
Treści nauczania:
- Ewangelie: powstanie, autor, symbol, język.
- Uczeń potrafi prawidłowo posługiwać się Pismem Świętym.
- Świadectwa ewangeliczne o Jezusie.
- Znaczenie mesjaństwa, boskości i człowieczeństwa Jezusa.
- Interpretacja przypowieści ewangelicznych.
- Podział i znaczenie roku liturgicznego: symbole, treści, teologia.
- Znaczenie sakramentów dla zbawienia człowieka.
- Rozpoznawanie czynów Syna Bożego.
- Interpretacja Modlitwy Pańskiej
- Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, pisania, rozumowania oraz
wykorzystania wiedzy w praktyce.
Oczekiwane i poddawane ocenie umiejętności uczniów ( sprawdziany
wiadomości i umiejętności, ustne wypowiedzi, kartkówki).
- Odpowiedzi ustne: pacierz ( Skład Apostolski, Dziesięć Przykazań, Główne
prawdy wiary, Pięć przykazań kościelnych, Siedem sakramentów świętych, Pięć
warunków sakramentu pokuty, Pod Twoją Obronę, Akt wiary, nadziei, miłości i
żalu, ), analiza perykop biblijnych, wiadomości z ostatniej lekcji.
- Dwa sprawdziany z umiejętności prawidłowego odszukiwania wersetów Pisma
Świętego.
- 15 minutowe kartkówki sprawdzające wiadomości z trzech ostatnich lekcji,
- Sprawdziany z tajemnic różańca św., stacji drogi krzyżowej,
- Prace klasowe po zakończeniu wybranych działu.
Ocenie podlegają również:
- zeszyt przedmiotowy,
- odrabianie prac domowych,
- praca na lekcji,
- prace dodatkowe wg ustaleń z nauczycielem, które wpływają na podniesienie
oceny z przedmiotu.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII
I SPOSOBY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI
KLASA SZÓSTA
Treści nauczania:
- Początki istnienia Kościoła,.
- Duch Święty mocą i życiem Kościoła.
- Działalność apostołów po zmartwychwstaniu Jezusa w szczególności nauczanie
św. Pawła i Piotra.
- Znaczenie i rola sakramentów w życiu chrześcijanina.
- Chrzest Polski włączeniem narodu do wspólnoty Kościoła..
- Życie wiary u początków narodu polskiego..
- Świadkowie wiary w Polsce wczoraj i dziś.
- Najnowsza historia Kościoła w Polsce.
- Święci Kościoła najlepszymi nauczycielami wiary: św. Szczepan, św. Stanisław,
św. brat Albert, św. Maksymilian Kolbe, św. o. Pio, św. Matka Teresa z Kalkuty
- Wydarzenie biblijne i liturgiczne Wielkiego Tygodnia.
- Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, pisania, rozumowania oraz
wykorzystania wiedzy w praktyce.
Oczekiwane i poddawane ocenie umiejętności uczniów ( sprawdziany
wiadomości i umiejętności, ustne wypowiedzi, kartkówki).
- Odpowiedzi ustne: pacierz ( Skład Apostolski, Dziesięć Przykazań, Główne
prawdy wiary, Pięć przykazań kościelnych, Siedem sakramentów świętych, Pięć
warunków sakramentu pokuty, Pod Twoją Obronę, Anioł Pański, Akt wiary,
nadziei, miłości i żalu, Koronka do Miłosierdzia Bożego i Ofiarowanie Pacierza),
analiza perykop biblijnych, wiadomości z ostatniej lekcji.
- Dwa sprawdziany z umiejętności prawidłowego odszukiwania wersetów Pisma
Świętego.
- 15 minutowe kartkówki sprawdzające wiadomości z trzech ostatnich lekcji,
- Sprawdziany z tajemnic różańca św., stacji drogi krzyżowej i Triduum
Paschalnego,
- Prace klasowe po zakończeniu każdego działu,
Ocenie podlegają również:
- zeszyt przedmiotowy,
- odrabianie prac domowych,
- praca na lekcji,
- prace dodatkowe wg ustaleń z nauczycielem, które wpływają na podniesienie
oceny z przedmiotu.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII
I SPOSOBY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI
KLASA SIÓDMA
Treści nauczania:
- Pismo Święte: znaczenie, podział, autorzy, Biblia ks. Wujka, św. Hieronima ,
współczesne tłumaczenia Biblii.
- Stworzenie świata, człowieka, grzech pierworodny, Kain i Abel, Potop, Wieża
Babel.
- Słowo Boga do człowieka: Abraham, Mojżesz i wyjście z Egiptu, Król Saul,
Dawid, prorocy: Eliasz, Jeremiasz, Izajasz, Jan Chrzciciel.
- Słowo stało się ciałem: narodzenie Jezusa, chrzest, kuszenie na pustyni, publiczna
działalność Jezusa, powołanie uczniów.
- Wypełnienie Bożych obietnic: przemienienie Jezusa, uroczysty wjazd do
Jerozolimy, Ostatnia Wieczerza, Męka i śmierć na krzyżu, zmartwychwstanie,
wniebowstąpienie,, człowiek w historii zbawienia.
- Słowo Boże rozprzestrzenia się: Zesłanie Ducha Świętego i narodziny Kościoła,
schizma wschodnia, inkwizycja, reformacja, ruch ekumeniczny, Sobór Watykański
II, św. Jan Paweł II.
Oczekiwane i poddawane ocenie umiejętności uczniów ( sprawdziany
wiadomości i umiejętności, ustne wypowiedzi, kartkówki).
- Pacierz ( Skład Apostolski, Dziesięć Przykazań, Główne prawdy wiary, Pięć
przykazań kościelnych, Siedem sakramentów świętych, Pięć warunków
sakramentu pokuty, Pod Twoją Obronę, Anioł Pański, Akt wiary, nadziei, miłości i
żalu, Koronka do Miłosierdzia Bożego i Ofiarowanie Pacierza), analiza perykop
biblijnych, wiadomości z ostatniej lekcji.
- Sprawdziany z umiejętności prawidłowego odszukiwania wersetów Pisma
Świętego.
- 15 minutowe kartkówki lub odpowiedzi ustne sprawdzające wiadomości z trzech
ostatnich lekcji,
- Pisemne prace kontrolne z po zakończeniu działu.
Ocenie podlegają również:
- zeszyt przedmiotowy,
- odrabianie prac domowych,
- praca na lekcji,
- prace dodatkowe wg ustaleń z nauczycielem, które wpływają na podniesienie
oceny z przedmiotu.

