
Wymagania edukacyjne z religii dla kl. 1 szkoły podstawowej 

 

Wiedza 
Uczeń wie, że Jezus kocha każdego człowieka 

Że Bóg jest Ojcem wszystkich ludzi 

Że Rodzinę Bożą łączy chrzest i wiara 

Zna cechy wspólnoty Kościoła 

Zna znaki mówiące o Bogu 

Zna nazwę miejsc w kościele 

Że Bóg stworzył świat z miłości 

Zna sposoby przemawiania Boga do człowieka 

Zna różne nazwy Pisma Świętego 

Że w liturgii słowa mówi Bóg 

Wie kim jest Maryja 

 Zna rodzaje modlitwy 

Wie kim są anioły 

Zna scenę zwiastowania 

Wie kto to jest prorok 

Wie co oznacza słowo Adwent 

Zna wydarzenia związane z Bożym Narodzeniem 

Zna wydarzenie chrztu Jezusa 

Wie co to jest Wielki Post 

Zna dobre uczynki 

Wymienia osoby ,które Jezus spotkał na drodze krzyżowej 

Zna wydarzenia związane z wjazdem Jezusa do Jerozolimy 

Wie, że Jezus ustanowił Eucharystię 

Zna wydarzenie Wielkiego Piątku 

Zna symbolikę błogosławionych pokarmów 

Wie, że niedziela jest pamiątką zmartwychwstania Jezusa 

Wie, że Pan Jezus wstąpił do nieba 

Wie, że Zesłanie Ducha Świętego nastąpiło w dniu Pięćdziesiątnicy 

Wie, że Jezus czeka na nas w kościele 

Wie co to jest sumienie 

Wie co to jest dobry uczynek 

Zna przykazanie miłości 

Wie, że w sakramencie pokuty człowiek doświadcza przebaczenia 

Zna Akt żalu 

Wie co to jest różaniec 

Wie kto to jest święty 

Zna modlitwę wieczny odpoczynek 

Wie kim był św. Mikołaj 

Wie co to jest procesja monstrancja 

Zna modlitwy: Aniele Boży, Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, Wierzę w Boga 

Ojca, akty strzeliste 

 

 

 

 

 

 



 

 

Umiejętności 
Uczeń po katechezie 

Potrafi dziękować Panu Bogu 

Wymienia zasady życia w Kościele 

Odróżnia przedmioty związane z religią 

Uczestniczy w nabożeństwach różańcowych 

Umie nazywać przedmioty w kościele 

Opowiada o spotkaniu Zmartwychwstałego z apostołami 

Wie o czym można przeczytać w Piśmie Świętym 

Poprawnie wykonuje znak krzyża 

Modli się 

Uczestniczy w Roratach 

Naśladuje Świętą Rodzinę 

Opowiada jak wygląda udzielanie chrztu 

Wskazuje znaki Wielkiego Postu 

Uczestniczy w nabożeństwach drogi krzyżowej 

Uczestniczy w Mszy św. w Niedzielę Palmową 

Szanuje krzyż  

uczestniczy w Mszach św. w niedziele i święta 

Wymienia pokarmy, które powinny znaleźć się w koszyku wielkanocnym 

Dziękuje za dary Ducha Świętego 

Odwiedza Jezusa w kościele nie tylko podczas niedzielnej Mszy św. 

Odróżnia dobro od zła 

Stara się być lepszym 

Stara się spełniać dobre uczynki 

niesie pomoc innym 

przeprasza za wyrządzone zło 

potrafi opowiedzieć o miłosiernym Ojcu 

przebacza 

potrafi opowiedzieć jak modlimy się na różańcu 

modli się do swojego patrona 

modli się za zmarłych 

potrafi wyjaśnić dlaczego Mędrcy składają złoto kadzidło i mirrę 

uczestniczy w nabożeństwach majowych 

uczestniczy w procesji Bożego Ciała 

 

 


