
                                 Wymagania programowe dla kl. IV 

 

Celujący 

Uczeń : 

spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz: 

 potrafi podać  przykłady , w jaki sposób w ciągu roku liturgicznego odpowiada na 

Bożą przyjaźń , 

 umie wskazać , co jest istotą modlitwy, 

 kształtuje w sobie postawę odpowiedzialności, 

 rozwija w sobie umiłowanie słowa Bożego, dostrzegając możliwość pogłębienia 

swojej relacji z Bogiem, 

 czyta Pismo Święte, 

 rozwija postawę zainteresowania treścią Biblii poprzez odkrywanie jej bogactwa, 

 swoim życiem świadczy o wierze w Chrystusa, 

 wskazuje świętych, którzy są dla niego wzorem, potrafi powiedzieć o nich kilka zdań, 

 wskazuje czym powinien charakteryzować się uczeń Jezusa , 

 potrafi uzasadnić , dlaczego przykazania są drogowskazami w wędrówce do nieba, 

 wie, jak zrobić rachunek sumienia w oparciu o przykazania, 

 

 

Bardzo dobry 

Uczeń: 

 umie wyjaśnić, dlaczego powinniśmy pracować nad własnym charakterem, 

 umie wyjaśnić na czym polega dobre przygotowanie do sakramentu pojednania, 

 umie wyjaśnić pojęcia : odkupienie, zadośćuczynienie, zbawienie, 

 rozumie pojęcie natchnienia biblijnego i potrafi je wyjaśnić, 

 potrafi znaleźć w Piśmie Świętym tekst na podstawie podanej sigli, 

 zna podstawowe treści Dobrej Nowiny, 

 rozumie, że Liturgia Słowa jest dialogiem z Bogiem, 

 umie podać przykłady odpowiedzi człowieka na dar wiary, 

 podaje przykłady sytuacji trudnych, w których człowiek mądry powinien kierować się 

prawem Bożym, 

 umie wymienić działania, które może podejmować człowiek dążący do świętości, 

 podaje sposoby oddawania czci Maryi, 

 umie podać sposoby realizacji przykazań miłości w codziennym życiu, 

 wyjaśnia znaczenie pojęcia „Eucharystia”, 

 wie do kogo skierowany jest Dekalog, 

 wskazuje, jak zastosować Dekalog w życiu, 



 podaje przykłady wierności Bogu i ludziom we współczesnym świecie, 

 umie świadczyć o Chrystusie, 

 umie podać przykłady realizacji uczynków miłosierdzia, 

 potrafi wskazać analogię pomiędzy działaniem Opatrzności opisanej w Biblii i w 

czasach współczesnych, 

 rozwija postawę wiary, miłości i ufności Bogu, 

Dobry 

Uczeń:  

 

 podaje definicję roku liturgicznego, 

 wymienia rodzaje modlitw, 

 zna przypowieść o synu marnotrawnym, 

 umie wymienić sposoby czynnego uczestnictwa we Mszy Świętej, 

 zna sposoby objawiania się Boga człowiekowi, 

 umie wyjaśnić m dlaczego Pismo Święte jest nazywane księgą miłości Boga do 

człowieka, 

 wie, kim był św. Paweł, 

 zna elementy Liturgii Słowa, 

 rozumie pojęcie wiary, 

 rozumie, dlaczego oddajemy hołd Bogu, 

 wymienia wydarzenia, w których Maryja towarzyszyła Jezusowi, 

 rozumie motto św. Stanisława Kostki, 

 wyjaśnia, dlaczego Jezus umył nogi apostołom, 

 potrafi uzasadnić na czym polega wierność św. Józefa i św. Jana, 

 wyjaśnia znaczenie słowa „ Dekalog”, 

 potrafi wymienić uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała, 

 rozumie , jakie są zadania aniołów, 

 

Dostateczny 

Uczeń: 

 zna treść przykazania miłości, 

 umie wymienić okresy roku liturgicznego, 

 zna warunki dobrej spowiedzi, 

 wie, że Jezus jest naszym Odkupicielem, 

 umie wyjaśnić pojęcie objawienia Bożego, 

 zna podział Pisma Świętego, 



 umie wyjaśnić , jak powstawał Nowy Testament, 

 umie wymienić imiona Ewangelistów, 

 wie, że odpowiedzią człowieka na słowo Jezusa jest wyznanie wiary, 

 wie, w jakim dniu tygodnia Jezus ustanowił sakrament Eucharystii, 

 potrafi wyjaśnić znaczenie uczynków miłosierdzia w codziennym życiu, 

 zna i rozumie definicję Opatrzności Bożej, 

 wie, jakie wydarzenie było zapowiedzią ustanowienia Eucharystii, 

 wie, jakie są zadania Anioła Stróża 

 wie, że Pismo Święte zawiera historię Boga i człowieka, 

 

Dopuszczający 

Uczeń: 

 wie, czym jest modlitwa, spowiedź św. Eucharystia 

 wie, dlaczego na świecie pojawiło się zło, 

 wie, ze Pismo Święte zawiera objawienie Boże, 

 wie, jakie wydarzenia są opisane w Starym Testamencie, 

 umie wyjaśnić pojęcie „Nowy Testament”, 

 potrafi wymienić kilka ksiąg Nowego Testamentu, 

 wie, co to jest Ewangelia, 

 wie, że Jezus przekazał nam prawdę o Bogu, 

 rozumie, że wyznanie wiary jest przyznaniem się do Chrystusa, 

 rozumie, na czym polega miłosierdzie Boże, 

 wie, że Izajasz i Jeremiasz byli prorokami, 

 wie, że Bóg jest źródłem miłości, 

 wie, co wydarzyło się w Wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy, 

 zna treść Dekalogu, 

 wie, do jakiego zadania zostali wezwani apostołowie, 

 wie, że wiara w Boga powinna mieć wpływ na całe życie, 

  wie, że wiara nadaje sens życiu. 

 

 

 

 

  

 


