
Wymagania edukacyjne z religii   dla klasy III szkoły podstawowej 

Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu 
nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach nr AZ-1-01/18 
zatwierdzonego przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w 
Częstochowie w dniu 19 września 2018 r. Przedmiotowy System Oceniania z religii  jest 
zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 
poz. 373). Podręcznik z ćwiczeniami:  Religia klasa 3 szkoły podstawowej „Przyjmujemy Pana 
Jezusa ”  wyd. Święty Wojciech.   

Na przedmiotowy systemu oceniania z religii składają się: 

1. Sposoby realizacji treści programowych. 
2. Cele oceniania. 
3.   Zasady oceniania. 
4. Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie. 
5. Wymagania programowe i kryteria oceniania osiągnięć uczniów. 
6. Przewidywane osiągnięcia uczniów. 
7. Wskazania dla  katechety realizującego program katechezy w oparciu o podręcznik 

do religii  wydawnictwa Święty Wojciech „ Przyjmujemy Pana Jezusa.”  
 

  Sposoby realizacji treści programowych 
1.   podczas katechezy realizowane są  zarówno cele dydaktyczne, jak i praktyczno-

wychowawcze oraz formacyjne, 
2.   katecheta dba o przyswajanie przez uczniów  wiedzy religijnej, stopniowe 

interioryzowanie przez nich wartości i norm moralnych oraz pogłębianie wiary,  
3. uczeń powinien odkrywać ślady Bożego działania na kartach Pisma Świętego i 

naśladować dobroć Boga,  
         4.  podczas modlitwy katecheta wprowadza modlitwę spontaniczną jako potwierdzenie,                                     
że modlitwa to rozmowa dziecka Bożego z kochającym Bogiem Ojcem 

5. realizowane treści rozbudzają w pierwszoklasistach świadomość uczestniczenia we 
wspólnocie ludzkiej, Kościoła, rodzinnej i klasowej, odwołują się  do wyobrażeń 
katechizowanych, które już posiadają, 

6.  realizowane treści  uczą sposobów porozumiewania się z innymi osobami, 
nawiązywania kontaktów, współpracy z rówieśnikami i odpowiedzialności za innych 
zgodnie z możliwościami psychospołecznymi uczniów klasy I.  Przejawem realizacji 
programu będzie umiejętność współpracy z innymi osobami we wspólnocie ważnej dla 
dziecka, 

           7.  podczas katechezy ważna jest atmosfera zajęć. Poprzez zabawy edukacyjne                                                      
trzecioklasiści mają doświadczyć radości we wspólnocie  klasowej wynikającej  z faktu, że są 
ukochanymi dziećmi Boga, które wzajemnie się szanują i  współpracują ze sobą. 

  
Cele oceniania 
1. Informowanie  na bieżąco ucznia, jego  rodziców,  prawnych opiekunów  o poziomie 

jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie. 



2. Wspieranie rozwoju ucznia przez diagnozowanie jego osiągnięć w odniesieniu do 
wymagań edukacyjnych przewidzianych w programie nauczania religii 

3. Dostarczenie uczniom, rodzicom (prawnym opiekunom) i  wychowawcom informacji 
o postępach, osiągnięciach oraz trudnościach ucznia. 

4. Motywowanie uczniów do  aktywności na lekcjach religii. 
5. Kształtowanie w uczniach  postawy otwartości i zaufania na Bożą miłość, 

uświadamianie im, że są ukochanymi dziećmi Boga. 
         6.  Rozwijanie aktywności ucznia poprzez elementy budujące wspólnotę klasową (gry i 
zabawy edukacyjne, modlitwa, wspólne śpiewy).  
 

Zasady oceniania 
1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców (prawnych 

opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych z religii  wynikających z realizowanego 
programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów. 

2. Oceny bieżące wyrażone są w stopniach w skali 1–6. 
3. Uczeń jest zobowiązany do posiadania podręcznika z ćwiczeniami.  
4. Wykonywanie zadań w podręczniku podlega ocenie. 
5. W przypadku trudności w opanowaniu materiału, dłuższych usprawiedliwionych 

nieobecności uczeń ma prawo do pomocy ze strony katechety. 
6. Uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe. 
7. Na cztery tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej 

nauczyciel informuje ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla niego ocenie – 
szczególnie o ocenie niedostatecznej. 

 

Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie 
1.  Formy ustne: 
      –   odpowiedzi ustne odtwórcze i twórcze, w tym modlitwy 

2. Formy pisemne: 
 zadania w podręczniku 
 zadania zespołowe wykonywane na lekcji w formie zabaw edukacyjnych  

3. Formy praktyczne: 
 działania wynikające z celów lekcji 
 aktywność ucznia na lekcji 
 praca w grupach i indywidualna 

4. Uczeń ma obowiązek: 
 aktywnie włączać się w realizowane działania na katechezie 
 wykonywać wskazane przez katechetę zadania w podręczniku 
 współpracować z rówieśnikami podczas zabaw edukacyjnych 
 wykonywać zadania zgodnie z poleceniami katechety 
  poprawić ocenę niedostateczną. 

 

KLASA III  Tytuł podręcznika: Przyjmujemy Pana Jezusa, (red.) ks. prof. J. Szpet, D. Jackowiak, 
Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań. Numer: AZ-13-01/10-PO-1/12.  

I. MODLITWY Odtwarza z pamięci formuły modlitewne:  



1. Poznane w klasie I-II modlitwy z książeczki do nabożeństwa  

2. Wieczny odpoczynek  

3. Przykazanie miłości 

4. 10 Przykazań Bożych  

5. Przykazania Kościelne  

6. Formuła spowiedzi   

7. Pod Twoją obronę  

8. Główne prawdy wiary  

9. Skład apostolski  

II. WIADOMOŚCI Wyjaśni, czym jest modlitwa  

1. Zna i rozumie dwa przykazania miłości.  

2. Wyjaśni, czym jest Eucharystia  

3. Wyjaśni potrzebę regularnego korzystania z sakramentu pokuty i pojednania.  

4. Wyjaśni, co to jest wspólnota ludzi wierzących.  

5. Wyjaśni, czym jest grzech.  

6. Wyjaśni, czym jest rok liturgiczny.  

7. Zna i rozumie Przykazania Boże.  

8. Wyjaśni, czym jest Pismo święte.  

9. Wyjaśni, co to są sakramenty św.  

10. Wyjaśni, czym jest Kościół.  

11. Wyjaśni, kim jest święty.  

12. Zna najważniejsze święta chrześcijańskie.  

 

Wymagania programowe i kryteria ocenia  osiągnięć uczniów 

Ocena niedostateczna  

Uczeń 1. Nie posiada kart pracy lub dość często ich nie przynosi.  

2. Odmawia wszelkiej współpracy.  

3. Ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary.  

4. Opuszcza lekcje religii.  

5. Odznacza się zupełnym brakiem umiejętności stosowania wiedzy . 

Ocena dopuszczająca 



Uczeń: 1. Uczeń często nie ma kart pracy, ma duże braki w ich prowadzeniu. 

2. Zna niektóre modlitwy i wymaga pomocy nauczyciela przy odpowiedzi. 

3. Ma problemy ze znajomością różańca.  

4. Wie, że człowiek potrzebuje sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii.  

5. Wie, że Bóg stworzył świat.  

Ocena dostateczna  

Uczeń: 1. Prowadzi karty pracy, ale niestarannie i ma braki.  

2. Zna niektóre modlitwy (przykazania Boże i przykazania kościelne).  

3. Wykazuje się podstawowymi wiadomościami dotyczącymi różańca.  

4. Ukazuje Boga, który stworzył świat. 

5. Ukazuje Jezusa, który nauczał.  

6. Mówi o obecności Jezusa podczas Mszy św.  

Ocena dobra  

Uczeń: 1. Prowadzi karty pracy.  

2. Zna większość modlitwy (Modlitwy przed i po nauce, przykazania Boże i przykazania 
kościelne).  

3. Wykazuje się dobrą znajomością dotyczącą różańca.  

4. Ukazuje Boga, który stworzył świat.  

5. Ukazuje Jezusa, który nauczał.  

6. Rozpoznaje momenty obecności Jezusa podczas Mszy św.  

Ocena bardzo dobra  

Uczeń: 1. Prowadzi starannie karty pracy. 

2. Zna modlitwy, które są przewidziane programem klasy III (np. Pod Twoją obronę) 

3. Modlitwy tj.: przykazania Boże i kościelne, Skład Apostolski.  

4. Jest bardzo aktywny na katechezie.  

5. Cechuje go pełna znajomość różańca.  

6. Ukazuje Boga, który stworzył świat. 

7. Ukazuje Jezusa, który nauczał.  

8. Wskazuje na Ducha Świętego, który jest Pocieszycielem.  

9. Rozpoznaje momenty obecności Jezusa podczas Eucharystii.  

Ocena celująca  



Uczeń: 1. Jego postawa nie budzi żadnych zastrzeżeń  

2. Wzorowo prowadzi karty pracy.  
3. Jego pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie 

budzi zastrzeżeń. 
4. Wyczerpująco wypowiada się na temat poruszanego zagadnienia, wykazuje się 

wiadomościami wykraczającymi poza wiadomości z podręcznika. 
5. Uczestniczy w konkursach religijnych. 
6. Czyta rozważania, czytania mszalne, śpiewa psalm, czyta modlitwę wiernych. 
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