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Dziedzina edukacji Zakres umiejętności Poziom opanowania 

umiejętności 

Kryteria: 

Uczeń: 

 

 

   

 

  RELIGIA 

 

Poznanie pojęcia 

świętych Patronów- 

szczególne Św. Kingi-

patronki 

pierwszaków. 

Znajomość Bibli- jako 

listu Boga do 

ludzi.RolaAniołów w 

zyciu dziecka. 

Znajomość modlitwy 

jako relacji Bóg – 

człowiek. 

 

Znajomość i 

przeżywanie roku 

liturgicznego. 

 

Poznanie przykazań 

Bożych i przykazania 

miłości  

Poziom wykraczający Uczeń spełnia warunki dotyczące poniższych poziomów oraz: 

 Uczeń wie że Święci Patronowie pomagają nam być dobrymi i wskazują 
drogę do Boga. 

 Uczeń poznaje historię Ś. Kingi i stara się naśladować Jej cnoty. 

 Uczeń Wie i rozumie dlaczego należy modlić się do Anioła Stróża 

 Uczeń aktywnie uczestniczy na lekcji i posługuje się zdobytą wiedzą. 

 Uczeń uczestniczy aktywnie w nabożeństwach w całym Roku liturgicznym 

 Uczeń wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce. 

 Uczeń zna przykazania Boże i przykazanie miłości 

Poziom rozszerzający Uczeń spełnia wszystkie kryteria na poziom podstawowy i dopełniający 

oraz: 

 Uczeń Odpowiada dlaczego należy naśladować św. Kingę 

 .Uczeń tłumaczy, że Pismo święte jest listem Kochającego Boga do ludzi.    

 Uczeń zna modlitwę Aniele Boży 

 Uczeń sam potrafi układać proste modlitwy 

 Uczeń zna nabożeństwa w roku liturgicznym i uczestniczy w nich 

 Uczeń zna treść przykazań Bożych    

Poziom podstawowy Uczeń spełnia wszystkie kryteria na poziom dopełniający oraz: 

 Uczeń ,tłumaczy kim są święci i opisuje życie ś. Kingi 

 Uczeń wie, że w każdą niedzielę należy uczestniczyć we Mszy św. 

 Uczeń potrafi powiedzieć modlitwę Anioł Pański 

 Uczeń wie ,że znak krzyża jest wyrazem naszej wiary 

 Uczeń zna nabożeństwa w roku liturgicznym 

 Uczeń zna pojęcie Pisma świętego 

Poziom dopełniający  

 Uczeń wie jak zachować się w czasie Mszy świętej, potrafi zaprezentować 
postawy liturgiczne 



 Uczeń wie co znaczy być apostołem Pana Jezusa. 

 Uczeń wie kim jest św. Kinga 

 Uczeń zna modlitwą – Aniele Boży 

 Uczeń opisuje jak wygląda modlitwa w rodzinie 

 Uczeń uczestniczy w niektórych nabożeństwach w roku liturgicznym 

 Uczeń zna przykazanie miłości 

 

Poziom konieczny  Uczeń we czym jest Pismo Święte. 

 Uczeń potrafi modlić się modlitwą do Anioła Stróża 

 Uczeń wie kim była święta Kinga 

   Uczeń zna modlitwę – Ojcze Nasz. 

Brak umiejętności Uczeń nie spełnia warunków potrzebnych do osiągnięcia poziomu 

koniecznego. 

 


