
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANA DLA KLASY I  SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
- opracowanie mgr Iwona Kubiak, mgr Agnieszka Piaskowska

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.



PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 - opracowanie mgr Iwona Kubiak, mgr Agnieszka Piaskowska

CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY

Uczeń:
1. Potrafi bez pomocy 

nauczyciela wymienić: 
Przykazania kościelne, 
warunki spowiedzi, 
7grzechów głównych, 
7 sakramentów św. 
i wybrane pieśni

1. Podaje i wyjaśnia 
bezbłędnie wiadomości 
dotyczące przygotowania 
do spowiedzi św. 

2.  Bezbłędnie wyjaśnia 
znaczenie Komunii św.
Samodzielnie układa 
modlitwy i nimi zwraca się 
do Boga.

3. Stosuję zdobytą wiedzę 
do konkretnych sytuacji 
szczególnie podczas 
nabożeństw.

4. Zawsze odrabia starannie 
zadania domowe 

5. Chętnie i aktywnie pracuje 
na lekcji.

Uczeń:
1. Umie wymienić: 

Przykazania kościelne, 
warunki spowiedzi, 
7 grzechów głównych,

             7 sakramentów św. 
i wybrane pieśni

2. Podaje i stara się 
wyjaśnić wiadomości 
dotyczące przygotowania 
do spowiedzi św. 

3. Wyjaśnia znaczenie 
Komunii świętej.

4. Układa proste modlitwy i 
nimi zwraca się do Boga

5. Stosuje zdobytą wiedzę 
do konkretnych sytuacji 
szczególnie podczas 
nabożeństw.

6. Odrabia zadania domowe.
7. Jest aktywny na lekcji 

Uczeń:
1. Wymienia z pomocą 

nauczyciela: Przykazania 
kościelne, warunki 
spowiedzi, 7 grzechów 
głównych, 7 sakramentów 
św. i wybrane pieśni.

2. Podaje podstawowe 
wiadomości dotyczące 
przygotowania do 
spowiedzi św. i z pomocą 
nauczyciela wyjaśnia 
znaczenie Komunii świętej.

3. Z pomocą nauczyciela
układa proste modlitwy i 
nimi zwraca się do Boga.

4. Stara się z pomocą 
nauczyciela stosować 
zdobytą wiedzę do 
konkretnych sytuacji 

5. Ma odrobione zadanie 
domowe.

6. Rzadko aktywnie pracuje 
na lekcji.

Uczeń:
1. Ma duże problemy z 

wymienieniem: Przykazań
kościelnych, warunków 
spowiedzi, 7 
grzechów głównych, 
7 sakramentów św. i 
wybranych pieśni.

2. Z bardzo dużą pomocą 
nauczyciela 
podaje podstawowe 
wiadomości dotyczące 
sakramentu spowiedzi 
św. i wyjaśnia znaczenie 
Komunii św.

3. Nie układa nawet prostych 
modlitw.

4. Nie stosuje zdobytej 
wiedzy do konkretnych 
sytuacji.

5. Rzadko odrabia zadania 
domowe.

6. Nie jest aktywny na lekcji.



PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA DLA KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
- opracowanie mgr Iwona Kubiak, mgr Agnieszka Piaskowska

CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY

Uczeń:
1. Umie bez pomocy 

nauczyciela wymienić: 
Główne prawdy wiary, 
Przykazanie miłości, Nowe 
przykazanie, Dekalog, 
7 sakramentów św.
warunki spowiedzi, 7 
grzechów 
głównych, Wierzę w 
Jednego Boga, Przykazania
kościelne, formułę 
Spowiedzi św. i poznane 
pieśni.

2. Podaje i wyjaśnia 
bezbłędnie wiado-
mości dotyczące 
Eucharystii.

3. Zna i umie bezbłędnie 
wymienić części Mszy 
świętej

4. Zna bezbłędnie części roku 
liturgicznego.

5. Zna tajemnice różańca i 
umie modlić się nimi

6. Stosuję zdobytą wiedzę do 
konkretnych sytuacji 

7. Podaje przykłady dawania 
świadectwa o Bogu.

8. Zawsze odrabia starannie 
zadania 
domowe 

9. Chętnie i aktywnie 
10. Pracuje na lekcji.

Uczeń:
1. Umie wymienić: Główne 

prawdy wiary, Przykazanie 
miłości, 
Nowe przykazanie Dekalog, 
7 Sakramentów św., warunki
spowiedzi, 7 grzechów 
głównych, Wierzę w 
Jednego Boga, Przykazania 
kościelne, św. i poznane 
pieśni.

2. Podaje i stara się wyjaśnić 
wiadomości dotyczące 
Eucharystii.

3. Zna i umie wymienić części 
Mszy świętej.

4. Zna części roku 
liturgicznego

5. Zna tajemnice różańca i stara
się modlić nimi

6. Stara się stosować 
zdobytą wiedzę do 
konkretnych sytuacji i z 
mała pomocą 
nauczyciela 

7. Podaje przykłady dawania 
świadectwa o Bogu.

8. Odrabia zadania domowe.
9. Aktywnie pracuje na 

lekcji.

Uczeń:
1. Wymienia niedokładnie Główne 

prawdy wiary, 
Przykazanie miłości, 
Nowe przykazanie, Dekalog, 7 
sakramentów św., warunki 
spowiedzi, 7 grzechów 
głównych, Wierzę w Jednego Boga, 
Przykazania kościelne, formułę 
Spowiedzi św. i poznane pieśni.

2. Podaje podstawowe 
wiadomości dotyczące 
Eucharystii.

3. Podaje podstawowe 
części Mszy świętej.

4. Z pomocą nauczyciela 
wymienia części roku 
liturgicznego. 

5. Zna niektóre tajemnice różańca
6. Stara się stosować zdobytą wiedzę 

do niektórych sytuacji i z 
dużą pomocą nauczyciela 

7. Podaje przykłady dawania 
świadectwa o Bogu.

8. Nie zawsze ma odrobione zadanie 
domowe.

9. Rzadko aktywnie 
       pracuje na lekcji.

Uczeń:
1. Z bardzo dużą pomocą 

nauczyciela wymienia: 
Główne prawdy wiary, 
Przykazanie miłości, 
Nowe przykazanie, 
Dekalog, 7 
sakramentów
św. warunki spowiedzi, 
7 grzechów głównych,
Wierzę w Jednego 
Boga, Przykazania 
kościelne, Formułę 
Spowiedzi św. i 
poznane pieśni.

2. Nie podaje 
podstawowych 
wiadomości o 
Eucharystii.

3. Z bardzo dużą pomocą 
nauczyciela podaje 
podstawowe części 
Mszy świętej.

4. Nie zna części roku 
liturgicznego.

5. Zna tylko kilka 
tajemnic różańca

6. Nie stosuje zdobytej 
wiedzy i rzadko podaje 
konkretne przykłady 
dawania świadectwa o 
Bogu.

7. Rzadko odrabia zadania 
domowe.

8. Nie jest aktywny na 
lekcji.


