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Wymaganie edukacyjne z religii dla klas II 

Uczeń:  

 Potrafi wyjaśnić, w jaki sposób  Bóg jest z nami w domu, szkole, Kościele, w świecie. Jakie 

są znaki Jego obecności? 

 Wyjaśnia, dlaczego Pismo Święte jest Słowem Boga. Zna postawy, które przyjmujemy w 

czasie wysłuchiwania Pisma Świętego.  

 Rozumie, że modlitwa jest formą rozmowy z Bogiem.  

 Rozumie, że w czasie Adwentu oczekujemy na przyjście Zbawiciela.  

 Zna postać Maryi i jej rolę w życiu Jezusa i człowieka wierzącego.  

 Zna i rozumie chrześcijańskie tradycje Świąt Bożego Narodzenia: łamanie się opłatkiem, 

puste miejsce przy stole, odczytywanie fragmentu Pisma Świętego, ubieranie choinki.   

 Zna zbawcze wydarzenia z życia Jezusa: Drogę Krzyżową, Wielki Czwartek, Wielki Piątek i 

Wielką Sobotę, Zmartwychwstanie Jezusa.  

 Wie, że Zmartwychwstały Jezus pozostał z nami we Mszy Św. pod postacią Chleba.  

 Zna wydarzenia: Wniebowzięcia NMP, Zesłania Ducha Świętego.  

 Zna podstawowe modlitwy „Małego Katechizmu”: Modlitwa Pańska (Ojcze Nasz), 

Pozdrowienie Anielskie ( Zdrowaś Mario), Aniele Boży, Modlitwę za zmarłych – Wieczny 

odpoczynek …, przykazanie miłości, cztery Akty Strzeliste ( akt wiary, akt nadziei, akt 

miłości, akt żalu). 

Sposoby kontroli: prace plastyczne, gry dydaktyczne, odpowiedzi ustne, aktywność na lekcji, 

prace w podręczniku. 

Ocena celująca:  

 Uczeń samodzielnie wyjaśnia, jakie znaki w domu, szkole, Kościele wskazują na obecność 

Jezusa.  

 Twórczo wyjaśnia, dlaczego Pismo Święte jest listem Boga. Rozumie, co oznacza postawa 

stojąca, którą przyjmujemy, gdy słuchamy słów Ewangelii.  

 Uczeń zna trzy formy modlitwy: dziękczynną, błagalną, prośby. Potrafi samodzielnie 

ułożyć te modlitwy. 
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 Rozumie pojęcia Adwent.  Twórczo wyjaśnia, w jaki sposób razem z Maryją oczekuje na 

przyjście Zbawiciela.  

 Samodzielnie wyjaśnia  znaczenie  chrześcijańskich zwyczajów: łamanie się opłatkiem, 

pustego miejsca przy stole, ubierania choinki, odczytania fragmentu Pisma Świętego w 

czasie wieczerzy.  

 Twórczo wyjaśnia, dlaczego Pan Jezu podjął trud Drogi Krzyżowej – czego chce nas 

nauczyć? Potrafi nazwać kilka wybranych stacji Drogi Krzyżowej. 

 Samodzielnie wyjaśnia, jakie wydarzenie z życia Pana Jezus miały miejsce w Wielki 

Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę.  Potrafi wyjaśnić jak człowiek wierzący przeżywa 

Wielki Tydzień.  

 Samodzielnie wyjaśnia, że Jezus Zmartwychwstały pozostał w swoim Kościele pod 

postacią Chleba. Zna pojęcia: tabernakulum, ołtarz, ofiara.  

 Twórczo przedstawia wydarzenia: Wniebowzięcia Maryi i Zesłania Ducha Świętego.  

 Samodzielnie, bez pomyłki odmawia wybrane modlitwy z małego katechizmu. Potrafi 

odmówić 1 dziesiątkę różańca świętego.  

 Bierze udział w konkursach o tematyce religijnej.  

 Zna Modlitwę Fatimską oraz modlitwę z nabożeństwa Drogi Krzyżowej. 

  Pogłębia swoją wiedzę uczestnicząc kołach zainteresowań, w konkursach 

przedmiotowych z religii.  

Ocena bardzo dobra:  

 Uczeń samodzielnie wyjaśnia, jakie znaki w domu, szkole, Kościele wskazują na obecność 

Jezusa.  

 Twórczo wyjaśnia, dlaczego Pismo Święte jest listem Boga. Rozumie, co oznacza postawa 

stojąca, którą przyjmujemy, gdy słuchamy słów Ewangelii.  

 Uczeń zna trzy formy modlitwy: dziękczynną, błagalną, prośby. Potrafi samodzielnie 

ułożyć te modlitwy. 

 Rozumie pojęcia Adwent.  Twórczo wyjaśnia, w jaki sposób razem z Maryją oczekuje na 

przyjście Zbawiciela.  
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 Samodzielnie znaczenie wyjaśnia chrześcijańskich zwyczajów: łamanie się opłatkiem, 

pustego miejsca przy stole, ubierania choinki, odczytania fragmentu Pisma Świętego w 

czasie wieczerzy.  

 Twórczo wyjaśnia, dlaczego Pan Jezu podjął trud Drogi Krzyżowej – czego chce nas 

nauczyć? Potrafi nazwać kilka wybranych stacji Drogi Krzyżowej. 

 Samodzielnie wyjaśnia, jakie wydarzenie z życia Pana Jezus miały miejsce w Wielki 

Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę.  Potrafi wyjaśnić jak człowiek wierzący przeżywa 

Wielki Tydzień.  

 Samodzielnie wyjaśnia, że Jezus Zmartwychwstały pozostał w swoim Kościele pod 

postacią Chleba. Zna pojęcia: tabernakulum, ołtarz, ofiara.  

 Twórczo przedstawia wydarzenia: Wniebowzięcia Maryi i Zesłania Ducha Świętego.  

 Samodzielnie, bez pomyłki odmawia wybrane modlitwy z małego katechizmu.  

Ocena dobra:  

 Uczeń z pomocą nauczyciela wyjaśnia, jakie znaki w domu, szkole, Kościele wskazują na 

obecność Jezusa.  

 Potrafi wyjaśnia, dlaczego Pismo Święte jest listem Boga. Wie, jaką postawę 

przyjmujemy, gdy słuchamy słów Ewangelii.  

 Uczeń zna trzy formy modlitwy: dziękczynną, błagalną, prośby. Potrafi ułożyć modlitwę 

prośby, oraz przeproszenia Boga.  

 Wie, że a Adwencie czekamy na przyjście Jezusa.  Wyjaśnia, w jaki sposób razem z 

Maryją oczekuje na przyjście Zbawiciela.  

 Z pomocą nauczyciela wyjaśnia znaczenie chrześcijańskich zwyczajów: łamanie się 

opłatkiem, pustego miejsca przy stole, ubierania choinki, odczytania fragmentu Pisma 

Świętego w czasie wieczerzy.  

 Wyjaśnia, dlaczego Pan Jezu podjął trud Drogi Krzyżowej – czego chce nas nauczyć? 

Potrafi nazwać trzy stacje Drogi Krzyżowej.  

 Z pomocą nauczyciela wyjaśnia, jakie wydarzenie z życia Pana Jezus miały miejsce w 

Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę.  
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 Wyjaśnia, że Jezus Zmartwychwstały pozostał w swoim Kościele pod postacią Chleba. 

Zna pojęcia: tabernakulum, ołtarz. 

 Przedstawia wydarzenia: Wniebowzięcia Maryi i Zesłania Ducha Świętego za pomocą 

rysunku.  

 Samodzielnie odmawia wybrane modlitwy z małego katechizmu.  

Ocena dostateczna:  

 Uczeń, korzystając z ilustracji, wyjaśnia, jakie znaki w domu, szkole, Kościele wskazują na 

obecność Jezusa.  

 Wie, że Pismo Święte jest listem Boga. Wie, jaką postawę przyjmujemy, gdy słuchamy 

słów Ewangelii.  

 Uczeń potrafi ułożyć modlitwę prośby. 

 Wie, że Adwencie czekamy na przyjście Jezusa.  Wie, że oczekując na Zbawiciela mamy 

przygotować swoje serce przez dobre uczynki.  

 Z pomocą nauczyciela wyjaśnia znaczenie chrześcijańskich zwyczajów: łamanie się 

opłatkiem, ubierania choinki, odczytania fragmentu Pisma Świętego w czasie wieczerzy.  

 Wie, że Pan Jezu podjął trud Drogi Krzyżowej dla naszego zbawienia.  

 Z pomocą nauczyciela wyjaśnia, jakie wydarzenie z życia Pana Jezus miały miejsce w 

Wielki Piątek i Wielką Sobotę.  

 Wyjaśnia, że Jezus Zmartwychwstały pozostał w swoim Kościele pod postacią Chleba. 

Zna pojęcia: tabernakulum, ołtarz. 

 Ilustruje i nazywa wydarzenia: Wniebowzięcia Maryi i Zesłania Ducha Świętego za 

pomocą rysunku.  

 Z pomocą nauczyciela odmawia wybrane modlitwy z małego katechizmu.  

Ocena dopuszczająca:  

 Uczeń, korzystając z ilustracji, wyjaśnia, jakie znaki w domu, szkole, Kościele wskazują na 

obecność Jezusa.  

 Wie, że Pismo Święte jest listem Boga. 

 Uczeń potrafi ułożyć modlitwę prośby. 
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 Wie, że oczekując na Zbawiciela mamy przygotować swoje serce przez dobre uczynki.  

 Z pomocą nauczyciela wyjaśnia znaczenie chrześcijańskich zwyczajów: łamanie się 

opłatkiem, ubierania choinki. 

 Wie, że Pan Jezu podjął trud Drogi Krzyżowej dla naszego zbawienia.  

 Z pomocą nauczyciela wyjaśnia, jakie wydarzenie z życia Pana Jezus miały miejsce w 

Wielki Piątek. 

 Wyjaśnia, że tabernakulum i na ołtarzu jest Chleb Życia.  

 Ilustruje wydarzenia: Wniebowzięcia Maryi i Zesłania Ducha Świętego za pomocą 

rysunku.  

 Z pomocą nauczyciela odmawia wybrane modlitwy: Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario.  

Ocena niedostateczna:  

Uczeń nie spełnił żadnego z wymogów na ocenę dopuszczającą.  

Nie odrabia żadanych prac domowych. Nie opanował podstawowych modlitwy Ojcze Nasz i 

Zdrowaś Mario.  


