
WYMAGANIA EDUKACYJNE W  KLASIE 4 
 Zna materiał z kl.3 
Uczeń 
- wyjaśni na czym polega pełny i czynny udział we Mszy Św., 
-  rozumie konieczność korzystania ze  spowiedzi św., 
- wyjaśnia, dlaczego modlitwa jest podstawą życia chrześcijańskiego, 
- wskazujesz w jaki sposób może poznawać, rozwijać i umacniać swoją wiarę, 
- opowiadasz o Adwencie, Wielkim  Poście ,Bożym Narodzeniu i Wielkanocy. 
- tłumaczy poszczególne przykazania Dekalogu, 
- wyjaśnia, dlaczego krzyż jest najważniejszym znakiem dla wierzących, 
- wyjaśnia ,dlaczego PAN JEZUS jest dla nas  dla nas DROGĄ, PRAWDĄ I ŻYCIEM, 
- starannie prowadzi zeszyt. odrabia zadania domowe 

 
WYMAGANIA EDUKACYJNE W  KLASIE.5: 

Uczeń 
- zna  materiał z kl.4 
-wymienia grzechy główne, przykazania Dekalogu,, zna  modlitwę Wierzę w Boga 
- zna przypowieści o miłosiernym Samarytaninie,, treść Protoewangelii,  
- wie, kiedy obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych, Wniebowstąpienia Pańskiego, 
Zesłanie Ducha Świętego, 
- wymienia skutki grzechu pierworodnego, rozumie, dlaczego Abrahama nazywamy ojcem wiary, 
- charakteryzuje misję Jana Chrzciciela, wyjaśnia znaczenie chrztu Jezusa w Jordanie 
- charakteryzuje wspólnotę pierwotnego Kościoła 
- starannie prowadzi zeszyt, odrabia z zadania domowe. 

 
 

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE 6: 
Uczeń 
  Zna materiał z kl.5, 
 - wie kiedy było Zesłanie Ducha Św .i potrafi  je opisać. 
- wymieniasz 7 darów Ducha Św.,7 sakramentów św , odmawia, „Pod Twoją  obronę.” 
- wie z jakich części składa się różaniec (radosna, bolesna, chwalebna i światła) i zna  sposób jego 
odmawiania. 
- wylicza prawa i obowiązki wynikające z chrztu świętego ,wie ,czym dla Polski był chrzest , 
- potrafi powiedzieć, co to jest rok liturgiczny ,charakteryzuje jego okresy: Adwent, Boże  
Narodzenie, Wielki Post, Wielkanoc  . 
-  wyjaśnia ,czym jest modlitwa oraz uzasadniasz jej potrzebę w życiu człowieka 
- potrafi opowiedzieć  o   św. Piotrze i Pawle, Janie Chrzcicielu, 
- starannie prowadzisz zeszyt, odrabiasz zadania domowe . 
 
 

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE 7 
Uczeń 
Zna materiał z kl.6 
-wyjaśnia na czym polega wg Pana Jezusa sens ludzkiego życia, charakteryzuje pojęcie szczęścia w 
rozumieniu Ewangelii, 
-wyjaśnia,dlaczego wierzący powinien czytać Pismo Św. ,wie, co to jest natchnienie biblijne, 
-interpretuje hymn o stworzeniu świata, , treść protoewangelii,  rozumie, co to znaczy czuwać, 
wyjaśnia, co to znaczy, że Pan Bóg ma plan zbawienia dla każdego człowieka 
-wymienia etapy formowania się Ewangelii, wyjaśnia ,dlaczego posłuszeństwo Bogu jest wyrazem 
wolności człowieka, wyjaśnia, że czyny i słowa Jezusa zrozumieć można dzięki wierze, 
-uzasadnia na przykładzie średniowiecznej działalności Polaków troskę Kościoła o rozwój duchowy 



i materialny człowieka. 
-wyjaśnia jak można naśladować postacie biblijne w wyznawaniu wiary. 
- posługuje się siglami  biblijnymi, próbuje  interpretować Słowo Boże. 
 

 
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII W KLASIE 8 

Uczeń zna materiał z kl.7 
-Wymienia Sakramenty św. ,rozumie , jaką łaską Pan Jezus obdarowuje w nich człowieka 
-Wymienia sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego,uzdrowienia i sakramenty w służbie 
wspólnoty 
-Wymienia przykazania Dekalogu i swoimi słowami wyjaśnia ich treść, 
-Opowiada o  bracie Albercie Chmielowskim,św. Proboszczu  z Ars,.Augustynie  ,świętym,którego 
życie go zafascynowało, 
-zna obrzędy sakramentu Bierzmowania ,opowiada o zesłaniu Ducha Św.,zna Jego dary, 
-Zna 5 warunków dobrej spowiedzi św.,potrafi wyszukać fragment Pisma Św., 


