
Wymagania edukacyjne z religii dla kl. 3 szkoły podstawowej 

 

Wiedza 
Uczeń zna treść przyrzeczeń chrzcielnych 

Zna podstawowe modlitwy 

Wie czym jest modlitwa wspólnotowa 

Zna różne rodzaje modlitwy 

 opowiada historię życia Antonietty Meo 

wie kim jest Mojżesz i zna Dekalog 

zna treść przykazania miłości 

zna treść i znaczenie każdego przykazania Dekalogu 

zna treść przykazań kościelnych 

wie że Jezus jest pośród tych, którzy gromadzą się w jego imię 

wie jak można  odpowiedzieć na zaproszenie Boga 

wymienia gesty postawy pozdrowienia wezwania występujące w części wstępnej Mszy św. 

wie co to jest grzech, odróżnia grzech śmiertelny od powszedniego 

wie co to jest sumienie i na czym polega dobry rachunek sumienia 

opisuje żal doskonały i niedoskonały 

wyjaśnia na czym polega postanowienie poprawy 

wie czym jest szczera spowiedź 

wie jak przygotować się do sakramentu pokuty i pojednania 

wie co to znaczy zadośćuczynienie 

wie że sakrament pokuty jest lekarstwem dla grzesznika 

wyjaśnia co to jest liturgia słowa 

wie, że Ewangelia jest najważniejszym tekstem liturgii słowa 

mówi  modlitwę wierzę w Boga 

wie co to jest modlitwa wiernych 

wie jakimi słowami Jezus polecił celebrować Eucharystię 

wymienia inne nazwy Eucharystii 

wieże podczas  przeistoczenia Jezus przemienia chleb w swoje Ciało, wino w swoją Krew 

wie co to jest stół eucharystyczny 

rozumie znaczenie Modlitwy Pańskiej 

wie w którym momencie Mszy św. przekazuje się znak pokoju 

wie że należy się modlić przed Komunią i po jej przyjęciu 

wie co oznacza błogosławieństwo 

wie że Jezus wzywa nas do dawania świadectwa 

wymienia grupy istniejące w parafii 

zna okresy na jakie się dzieli rok liturgiczny 

wymienia imiona apostołów 

wie że krzyż znakiem zbawienia 

wymienia części różańca świętego 

wie co to jest beatyfikacja i kanonizacja 

wie jakie wspomnienie jest obchodzone 2 listopada 

zna imię Maryi – Niepokalane Poczęcie 

wyjaśnia znaczenie symboli adwentowych 

wylicza tradycje związane z Bożym Narodzeniem 

wie kiedy obchodzone jest święto Ofiarowania Pańskiego 

wie że Wielki Post jest czasem nawrócenia – rekolekcje 

zna historię objawień św. Faustyny kowalskiej 

zna historię sanktuarium  Matki Bożej Płaczącej w Lublinie 

wie kim był kardynał Stefan Wyszyński 

wie że pierwsze piątki miesiąca mają charakter wynagradzający Sercu Jezusa 

zna treść objawień fatimskich dotyczących nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi 

wie co to jest pielgrzymka 

zna mały katechizm 



 

umiejętności 
bierze udział w odnawianiu przyrzeczeń chrzcielnych 

znajduje czas na modlitwę 

uczestniczy w modlitwach wspólnotowych 

rozpoznaje rodzaje modlitwy 

modli się codziennie 

wypełnia w codziennym życiu przykazania Dekalogu 

ocenia swoje postępowanie w świetle przykazań kościelnych 

uczestniczy w Eucharystii obrzędach wstępnych, liturgii słowa,  liturgii Eucharystii,  obrzędach 

zakończenia 

odróżnia dobro od zła 

praktykuje rachunek sumienia 

żałuje za swoje grzechy 

postanawia poprawę 

zachowuje się w odpowiedni sposób w czasie sakramentu pokuty 

naprawia zło które wyrządził 

omawia przebieg liturgii słowa 

wymienia tytuły czasopism katolickich 

wyznaje wiarę w Boga 

w modlitwie wiernych powierza siebie i innych 

uczestniczy w niedzielnej Mszy św. 

rozumie pojęcia ofiara krwawa ofiara bezkrwawa 

wyjaśnia symbolikę darów chleba i wina 

wyraża szacunek wobec ołtarza 

wylicza prośby zawarte w modlitwie Ojcze nasz 

zachowuje post eucharystyczny i godnie przyjmuje Komunię św. 

włącza się do wybranej grupy parafialnej 

uczestniczy w ważnych wydarzeniach roku liturgicznego 

szanuje krzyż 

uczestniczy w nabożeństwach w ciągu roku liturgicznego 

uczestniczy w nabożeństwach pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca 

podejmuje różne formy pokuty (modlitwa, post, jałmużna) 

odmawia koronkę do Miłosierdzia Bożego 

 

 


