
Wymagania edukacyjne z religii dla klasy I Szkoły Podstawowej 

 

I. Witam – Bądź pozdrowiony, Panie 

1. Uczeń zna religijne znaczenie krzyża 

2. Wie, że kościół jest miejscem spotkania z Bogiem, miejscem modlitwy 

3. Wymienia przedmioty kultu znajdujące się w kościele 

4. Wie, jak zachować się w świątyni- domu Bożym 

5. Wie, że wiarę w Boga wyrażamy, używając pozdrowień chrześcijańskich i innych 

gestów 

6. Wyjaśnia, dlaczego Pismo Święte jest najważniejszą Księgą na świecie 

7. Zna modlitwę Zdrowaś Maryjo 

8. Z szacunkiem odnosi się do dorosłych i innych dzieci 

9. Wskazuje, jak tworzyć wspólnotę i jedność w klasie, rodzinie 

II. Dziękuje i chwalę- Chwała na wysokości Bogu 

1. Odnajduje w codzienności ślady Bożych darów i umie dziękować za nie Bogu –

Stwórcy 

2. Wie, że Rodzina Święta jest przykładem życia dal naszych Rodzim 

3. Wie, czym jest chrzest święty w życiu człowieka, zna symbolikę wody i chrzcielnicy 

4. Wie, w jaki sposób można stawać się lepszym człowiekiem 

5. Wie, że okazywanie radości jest jednocześnie uwielbianiem Boga  

6. Formułuje proste modlitwy, w których wyraża podziw, wdzięczność i uwielbienie 

Boga 

III. Proszę- Proście, a otrzymacie 

1. Zna podstawowe gesty i słowa, które służą wyrażaniu próśb wobec ludzi i Boga 

2. Zna modlitwy prośby i towarzyszące jej odpowiednie postawy 

3. Zna podstawowe gesty ora formuły związane z indywidualnymi i wspólnotowymi 

modlitwami prośby 

4. Zna słowa adwentowej prośby „Przyjdź Panie Jezu” 

5. Wyjaśnia, dlaczego możemy zwracać się do Maryi z różnymi prośbami 

6. Wyjaśnia modlitwę Ojcze nasz w kontekście codziennego życia 

7. Zna wydarzenia związane z narodzeniem Jezusa 

8. Formułuje proste modlitwy prośby w potrzebach osobistych i społecznych za 

pośrednictwem Maryi i świętych 

IV. Przepraszam- Panie, zmiłuj się! 

1. Rozumie słowa „przepraszam”, „żałuje” , „chcę się poprawić” 

2. Odróżnia dobro od zła 

3. Wie, ze przez zły czyn oddala się od Jezusa 

4. Wie, że Jezus przebacza grzechy 

5. Wyjaśnia, czym jest sumienie 



6. Zna Akt żalu 

7. Podaje sytuacje, przez które człowiek staje się lepszym 

8. Formułuje modlitwę, w której prosi o przebaczenie oraz dziękuje za wybaczenie 

V. Czekam- Przyjdź, Panie Jezu 

1. Zna słowa i formy wyrażające oczekiwania 

2. Zna Akt nadziei 

3. Wie, dlaczego czekamy na Jezusa 

4. Wymienia sposoby obecności zmartwychwstałego Jezusa 

5. Wie, że cisza jest wyrazem oczekiwania na Boga 

6. Wie, w jaki sposób przygotować się na spotkanie z Jezusem w Komunii Świętej 

7. Wyjaśnia gesty, znaki i słowa związane z obecnością zmartwychwstałego Jezusa w 

Kościele 

VI. Czuwam z Maryją i innymi świętymi- Zróbcie, co wam powie 

1. Wie , na czym polega rola mamy w jego życiu 

1. Wie, że Maryja jest naszą Matką 

2. Rozumie słowo „czuwam”, łączy je z zaangażowaniem 

3. Opowiada o wydarzeniach z życia Maryi 

4. Zna przykłady świętych, którzy swym życiem wypełnili wolę Jezusa 

5. Rozumie słowo „święty” 

6. Wskazuje przykłady realizacji przykazania miłości i uczynków miłosierdzia w 

codziennym  


