
Wymagania edukacyjne z religii do klasy 2 szkoły podstawowej 
 

Wiedza 

Uczeń po katechezie : 

Wyjaśnia , co to jest wspólnota 

Opisuje postawy służące słuchaniu ludzi i dobremu rozumieniu ich słów 

Wymienia wybrane postaci biblijne słuchające Boga 

Wymienia sposoby przemawiania Boga do ludzi 

Uzasadnia, że Biblia jest księgą świętą 

Zna akt wiary 

Wymienia kilka przypowieści i potrafi je omówić 

Wymienia wybrane perykopy biblijne, ukazujące publiczną działalność Jezusa 

Wyjaśnia, w jaki sposób Bóg mówi do nas przez innych ludzi 

Wymienia wybrane postaci biblijne, które odpowiedziały na wezwanie Boga 

Wyjaśnia o jakich typach ludzi jest mowa w przypowieści o siewcy 

Zna Symbol Apostolski 

Wyjaśnia znaczenie symboli adwentowych 

Wyjaśnia kim był Jan Chrzciciel 

Opisuje scenę zwiastowania i potrafi ją opowiedzieć 

Wymienia formy wyrażania wdzięczności wobec ludzi i wobec Boga 

Wymienia zwyczaje związane z obchodami Świąt Bożego Narodzenia 

Wie kto tworzy Świętą Rodzinę 

Zna definicję eucharystii 

Wyjaśnia co to jest grzech powszedni, śmiertelny 

Wymienia grzechy główne 

Wyjaśnia, co to jest sumienie 

Opowiada przypowieść o miłosiernym ojcu 

Wymienia warunki otrzymania od Boga przebaczenia 

Wymienia warunki dobrej spowiedzi 

Recytuje formułę spowiedzi powszechnej 

Rozumie, że nawracać się to się poprawiać 

Wyjaśnia jak długo trwa Wielki Post i dlaczego 

Wyjaśnia, że największym darem dla człowieka jest śmierć i zmartwychwstanie Jezusa 

Wyjaśnia co to jest sakrament, wymienia je 

Wie które sakramenty wprowadzają nas w życie chrześcijańskie 

Wyjaśnia znaczenie Eucharystii 

Wie które sakramenty są sakramentami uzdrowienia, budowania wspólnoty 

Wymienia uczynki miłosierdzia względem ciała 

Opowiada treść perykopy o zesłaniu Ducha Świętego 

Wyjaśnia kim jest Duch Święty 

Wie jak nazywa się obecny papież 

Wie, że Jezus jest Synem Bożym 

Potrafi wymienić różne sposoby wyrażania wiary 

Wymienia grupy parafialne 

Wyjaśnia co to jest rok liturgiczny 

Wie kto to jest św. Stanisław Kostka 

Wymienia części Różańca Świętego 

Wyjaśnia kogo nazywamy świętym 

Wymienia dary, jakie Mędrcy przynieśli Jezusowi 

Rozumie co to są misje 

zna stacje Drogi Krzyżowej 

wymienia najważniejsze wydarzenia Wielkiego Tygodnia 

opowiada historię sanktuarium MB Kębelskiej w Wąwolnicy 

wymienia imiona i nazwiska kilku błogosławionych 

 



 

umiejętności 
uczeń po katechezie: 

buduje wspólnotę z Jezusem i bliźnimi 

uważnie słucha słów Boga 

okazuje wdzięczność Bogu za to, że do nas mówi 

okazuje szacunek do Pisma Świętego 

rozumie dialogi kapłana z wiernymi podczas Mszy św. 

wskazuje w czym można naśladować postaci biblijne 

potrafi wymienić kilka wydarzeń z życia Jezusa 

szanuje osoby czytające i głoszące słowo Boże 

potrafi opowiedzieć przypowieść o siewcy 

potrafi modlić się swoimi słowami 

z radością czeka na Boże Narodzenie 

podejmuje postanowienia adwentowe 

oczekuje na Jezusa tak jak Maryja 

rozumie zwroty wyrażające wdzięczność i posługuje się nimi 

potrafi podziękować Bogu za jego miłość 

okazuje miłość swoim rodzicom 

dziękuje Bogu w czasie Eucharystii 

potrafi opowiedzieć o grzechu pierworodnym 

potrafi scharakteryzować grzechy główne 

wybiera dobro w codziennym życiu 

dziękuje Bogu za jego miłosierdzie 

dziękuje Bogu za dar przebaczenia 

rozumie znaczenie sakramentu pokuty i pojednania 

podejmuje pracę nad sobą 

podejmuje różne formy pokuty w Wielkim Poście 

wyraża wdzięczność za cierpienie i zmartwychwstanie Jezusa 

dostrzega wartość sakramentów i pragnie je przyjąć 

potrafi omówić sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego 

uczestniczy w Eucharystii 

potrafi godnie zachować się przy ołtarzu i ambonie 

wyjaśnia związek między zmartwychwstaniem Jezusa a niedzielną Eucharystią 

potrafi omówić sakramenty uzdrowienia 

potrafi omówić sakramenty budujące wspólnotę 

potrafi dzielić się z innymi  

potrafi w modlitwie prosić o Ducha Świętego 

potrafi dać świadectwo przynależności do Kościoła 

modli się w intencji papieża 

staje się prawdziwym przyjacielem Jezusa 

odpowiednio zachowuje się podczas różnych nabożeństw 

angażuję się w pracę grup religijnych w parafii 

wymienia okresy roku liturgicznego 

stara się naśladować św. Stanisława Kostkę 

potrafi modlić się na różańcu 

chce być święty i dąży do tego 

staje się małym misjonarzem 

podejmuje postanowienia wielkopostne 

uczestniczy w Drodze Krzyżowej 

uczestniczy w nabożeństwach wielkiego tygodnia 

modli się za wstawiennictwem błogosławionych i świętych 

uczestniczy w nabożeństwach majowych i czerwcowych 
 


