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CELUJĄCY BARDZO DOBRY 

 

DOBRY DOSTATECZNY 

Uczeń: 

1. Umie bez pomocy  

nauczyciela 

powiedzieć modlitwy:  

Zdrowaś Maryjo, 

Ojcze nasz,  

Akt wiary, nadziei, 

miłości i żalu,  

Przykazanie miłości, 

Pod Twoja obronę. 

2. Umie bezbłędnie 

wykonać znak krzyża.  

3. Bezbłędnie wskazuje 

i nazywa ważne 

miejsca  

w kościele.  

4. Potrafi wyrazić w 

modlitwie Bogu  

wdzięczność za 

tworzenie świata i 

obdarzenie 

ludzi życiem 

wiecznym. 

5. Zna podstawowe  

wiadomości o życiu i  

działalności Pana 

Jezusa.  

6. Zawsze bardzo 

staranie wykonuje 

zadania  

z kart pracy. 

7. Zawsze odrabia 

starannie zadania  

domowe  

8. Chętnie i aktywnie 

pracuje na lekcji. 

 

Uczeń: 

1. Umie 

Powiedzieć modlitwy:  

Zdrowaś Maryjo Ojcze nasz, 

Akt wiary, nadziei, miłości i 

żalu, Przykazanie miłości, Pod 

Twoja obronę. 

2. Umie wykonać znak krzyża. 

3. Wskazuje z pomocą nauczyciela 

ważne miejsca  

      w kościele. 

4. Potrafi, z pomocą nauczyciela, 

w modlitwie wyrazić  

      Bogu wdzięczność za stworzenie 

świata i obdarzenie 

      ludzi życiem wiecznym. 

5. Wymienia wiadomości z życia i 

działalności  

Pana Jezusa. 

6. Stara się poprawnie wykonać 

zadania  

z kart pracy. 

7. Odrabia zadania domowe. 

8.  Jest aktywny na lekcjach. 

 

Uczeń: 

1. Z niewielką pomocą 

nauczyciela umie  

Powiedzieć modlitwy: Zdrowaś 

Maryjo, Ojcze nasz, Akt wiary, 

nadziei, miłości i żalu, 

Przykazanie,  

miłości, Pod Twoją obronę. 

2. Wykonuje znak krzyża. 

3. Z pomocą nauczyciela 

wskazuje ważne miejsca w 

kościele. 

4. Z pomocą nauczyciela wyraża  

Bogu wdzięczność za 

stworzenie świata i obdarzenie 

ludzi życiem  

wiecznym.  

5. Wymienia niektóre wydarzenia 

z życia Jezusa. 

6. Z dużą pomocą nauczyciela  

wykonuje zadania z kart pracy. 

7. Nie zawsze ma odrobione 

zadania  

domowe. 

8. Rzadko jest aktywny na lekcji. 

 

Uczeń: 

1. Z dużą pomocą 

nauczyciela potrafi 

powiedzieć modlitwy: 

Zdrowaś Maryjo, Ojcze 

nasz, Akt wiary, nadziei, 

miłości i żalu, 

Przykazanie  

miłości, Pod Twoją 

obronę. 

2. Myli się robiąc znak  

krzyża.  

3. Nie wskazuje ważnych 

miejsc w kościele. 

4. Nie wyraża Bogu 

wdzięczności za 

stworzenie świata i  

obdarzenie ludzi życiem  

wiecznym. 

5. Z duża pomocą 

nauczyciela wymienia 

kilka wydarzeń z życia 

Pana Jezusa. 

6. Z bardzo dużą pomocą i 

niestarannie wykonuje 

zadań z kart pracy. 

7. Rzadko ma odrobione 

zadania domowe. 

8. Nie jest aktywny na 

lekcji. 

 

 


