
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA 

KLASA II „Jezus jest z nami” 

 

 

Semestr I 
Dział  Ocena 

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 

I.  

Oczekujemy 

na przyjście 

Pana Jezusa 

•rozumie, że Pan Jezus jest obecny we 

wspólnocie 

'• rozumie, że katecheza jest spotkaniem  

z Panem Jezusem 

• rozumie, czym jest modlitwa 

• rozumie potrzebę modlitwy 

• pamięta treść modlitwy Pańskiej 

 

•potrafi wskazać tekst biblijny 

dotyczący obecności Pana Jezusa we 

wspólnocie 

•rozumie, że na Mszy św. wierzący 

spotykają się z Panem Jezusem 

•rozumie, że Pan Jezus tajemniczo 

zjednoczył się z każdym człowiekiem,  

a szczególnie słabym, chorym czy 

samotnym 

 

•potrafi wyjaśnić swój udział w misji 

Chrystusa, Apostołów i Kościoła 

•potrafi wyjaśnić, dlaczego 

chrześcijanin powinien być na Mszy św.  

w każdą  niedzielę 

•systematycznie uczestniczy w niedzielnej 

Mszy św. 

 

• potrafi ułożyć modlitwę dziękczynną, 

uwielbienia, prośby 

• potrafi dostrzegać tajemniczą 

obecność Pana Jezusa w ludziach 

potrzebujących pomocy 

 

  

• w skupieniu często trwa 

na modlitwie  

II. 

Kim jesteś 

Panie Jezu? 

•rozumie pojęcie „Zbawiciel" 

• poda, w jakim celu Jezus przyszedł na ziemię 

• określi, kto to jest apostoł 

• określi, co to jest cud 

• określi, kto to jest pasterz 

• rozumie, że Pan Jezus okazał nam 

największą miłość, kiedy ofiarował się za 

ludzi na krzyżu 

 

•pamięta Bożą obietnicę wypowiedzianą 

do ludzi w raju 

•rozumie, że Jezus wypełnił Bożą obietnicę 

zbawienia 

• wymieni zadania apostoła Chrystusa 

• rozumie, że Bóg jest wszechmogący 

•rozumie, że Pan Jezus jest dobrym 

Pasterzem 

 

• potrafi opisać, kim jest Jezus 

•potrafi opisać scenę powołania 

Apostołów 

•potrafi wyjaśnić, w czym przejawiła się 

wielka miłość Boga 

do człowieka 

 

•potrafi wyjaśnić tekst  

Rdz 3,14.15 

•potrafi zinterpretować teksty   

J 3,16-17 

•potrafi opisać cud w Kanie 

Galilejskiej 

•potrafi uzasadnić, dlaczego na-

zywamy Pana Jezusa dobrym 

Pasterzem 

 

•z zaangażowaniem daje 

świadectwo swojej 

przynależności do Jezusa 
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III.  

Do 

czego 

mnie 

wzywasz 

Panie 

Jezu 

•określi, czym jest grzech 

•wymieni rodzaje grzechów 

• pamięta i rozumie przykazania Boże 

• pamięta i rozumie treść pierwszego przykazania 

• rozumie, że uczestnictwo w niedzielnej Mszy św. 

jest obowiązkiem chrześcijanina 

•rozumie prawdę, że rodzice zastępują nam Pana 

Boga 

•wymieni przykazania mówiące o czystości 

• rozumie prawdę o obowiązku poszanowania 

rzeczy własnych i cudzych 

• pamięta i rozumie nowe przykazanie 

miłości 

 

• rozumie, że przykazania Boże są drogą 

prowadzącą do Boga 

• określi, co to są: miejsca święte, święte 

imiona 

• wymieni miejsca i imiona święte 

• rozumie sens świętowania Dnia 

Pańskiego 

• wymieni podstawowe obowiązki dziecka 

wobec rodziców (miłość i posłuszeństwo) 

• rozumie prawdę o konieczności 

poszanowania życia i zdrowia 

• rozumie, że Pana Jezusa można przyjąć 

tylko czystym sercem 

• rozumie wezwanie Pana Boga do mówie-

nia prawdy o sobie i innych 

• wymieni biblijne przykłady miłości 

bliźniego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•potrafi wykazać różnice pomiędzy grzechem 

pierworodnym a osobistym oraz ciężkim i 

lekkim 

•potrafi wyjaśnić, co znaczy wierzyć i ufać 

Bogu 

•potrafi uzasadnić, dlaczego należy się 

szacunek miejscom poświęconym Bogu 

• potrafi odnieść treść czwartego 

przykazania do relacji ze swoimi 

rodzicami 

• potrafi wyjaśnić, dlaczego każdy człowiek 

powinien dbać o zdrowie własne i bliźnich 

• potrafi wyjaśnić, na czym polega postawa 

czystego serca 

• potrafi wyjaśnić, co to znaczy żyć w 

prawdzie 

 

• potrafi scharakteryzować treści każdej 

z tablic dekalogu 

• zachowuje właściwą postawę w 

miejscach świętych i wyraża szacunek 

wobec imion świętych 

•potrafi wykazać różnice między 

niedzielą a pozostałymi dniami 

•modli się do Matki Bożej 

Niepokalanej o pomoc w zachowaniu 

czystości serca 

• potrafi wyjaśnić, na czym polega sza-

cunek do własności cudzej, wspólnej i 

osobistej 

• zawsze mówi prawdę 

•potrafi opisać, na czym polega posta-

wa miłości 

 

• twórczo angażuje się  

w okazywanie miłości 

bliźniego na wzór Pana 

Jezusa 
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IV. 

Panie 

Jezu,  

co mi 

przynosi

sz w 

darze? 

• określi, co to jest Ewangelia 

• pamięta i rozumie, czym jest Kościół 

• wymieni siedem sakramentów 

• rozumie, że grzech jest zerwaniem przyjaźni 

z Bogiem 

• rozumie, że w sakramencie pokuty kapłan mocą 

samego Boga odpuszcza grzechy 

• określi, czym jest sumienie 

• pamięta formułę spowiedzi sakramentalnej 

•rozumie, że Chrystus przemienia chleb i wino 

 w swoje Ciało i swoja Krew 

• wymieni poszczególne części liturgii słowa 

• wymieni dary składane podczas Mszy św. 

 

• pamięta, że Nowy Testament jest 

częścią Pisma św. 

• wymieni przykazania kościelne 

• rozumie, że Pan Jezus w Kościele przez 

sakramenty święte obdarza nas życiem 

Bożym 

• rozumie, co to jest sakrament 

• określi, czym jest sakrament chrztu 

• poda najważniejsze fakty z życia syna 

marnotrawnego 

• pamięta słowa ustanowienia sakramentu 

pokuty i pojednania 

• określi, czym jest rachunek sumienia 

• rozumie, że żal za grzechy należy do istoty 

sakramentu pokuty 

• rozumie, że żal i mocne postanowienie 

poprawy są koniecznym warunkiem 

dobrej spowiedzi 

• rozumie, że wyznanie grzechów jest 

warunkiem oczyszczenia serca 

• rozumie prawdę, że zadośćuczynienie jest 

koniecznym warunkiem dobrej spowiedzi 

• określi, czym jest Eucharystia 

• wymieni części Mszy św. 

• rozumie, że w liturgii słowa Pan Bóg 

rozmawia z Kościołem i poszczególnymi 

ludźmi 

• rozumie sens składania darów Bogu 

• rozumie, że Msza św. jest ofiarą 

Jezusa i Kościoła 

• pamięta i rozumie, że Msza św. jest ucztą 

Chrystusa i Kościoła 

 

•potrafi posługiwać się księgą Pisma św. 

• potrafi wyjaśnić, w jaki sposób Pan Jezus jest 

obecny w Kościele 

• potrafi wyjaśnić, czym jest łaska uświęcająca 

i kiedy ją otrzymujemy 

• wie, z kim spotyka się człowiek w 

sakramentach 

• rozumie, że chrzest wprowadza nas do 

wspólnoty Kościoła 

• określi, czym jest nawrócenie 

potrafi wyjaśnić, kto może odpuszczać 

grzechy 

•rozumie, że rachunek sumienia pomaga 

ocenić życie 

•potrafi przytoczyć słowa Pana Jezusa 

wzywające do poprawy życia 

• potrafi wyjaśnić, że tylko szczere wyznanie 

grzechów daje oczyszczenie 

• potrafi dobrze przygotować się do 

spowiedzi 

• uzasadnia konieczność naprawienia krzywd 

• potrafi wykazać różnicę między czynnym a 

biernym uczestnictwem we Mszy św. 

• rozumie, że do Boga może zbliżyć się tylko 

człowiek z czystym sercem 

• potrafi odpowiadać na wezwania kapłana w 

liturgii słowa 

• wyjaśnia, czym jest ofiara duchowa i mate-

rialna 

• potrafi wskazać na związek ofiary 

Chrystusa w Wieczerniku, na krzyżu i 

na ołtarzu 

• potrafi dostrzec owoce Komunii św. w życiu 

człowieka 

• pamięta i rozumie sens rozesłania w 

obrzędach  zakończenia Mszy św. 

•czyta i słucha w skupieniu słowa 

Bożego 

• wyraża gotowość bycia żywym 

członkiem Kościoła 

• potrafi wyjaśnić sens wybranego 

przykazania kościelnego 

• potrafi przyporządkować symbole 

graficzne do odpowiadających im 

sakramentów 

• potrafi wyjaśnić, jakie skutki dla 

człowieka powoduje przyjęcie 

chrztu św. 

•potrafi wyjaśnić, w jaki sposób 

dokonuje się nawrócenie 

•potrafi opisać miejsce spowiedzi 

oraz czynności kapłana i penitenta 

•modli się o mądrość 

• potrafi zrobić rachunek sumienia 

• potrafi wzbudzić żal doskonały 

• przejawia wolę wynagrodzenia 

Panu Bogu i ludziom za popełnione 

zło i podejmuje w tym kierunku 

działania 

• potrafi wskazać okoliczności 

ustanowienia Eucharystii 

• rozumie i potrafi wykazać różnice  w 

zachowaniu faryzeusza i celnika 

• wyraża gotowość przeproszenia 

Boga i ludzi 

• potrafi modlić się spontanicznie 

• potrafi wyjaśnić słowa: „Idźcie 

w pokoju Chrystus 

• przestrzega kolegów 

przed czynieniem zła 

• aktywnie uczestniczy we 

Mszy św. 

• dąży do pełnego 

zjednoczenia 

z Chrystusem w Komunii 

św. 

• słowem i czynem daje 

świadectwo o Chrystusie 
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V. 

Kateche

zy  

okoli-

cznościo

-we 

 

• wymieni modlitwy odmawiane na różańcu 

• określi, czym są tajemnice różańca 

• wymieni sposoby troski o najbliższe otoczenie 

• rozumie, że Adwent to czas oczekiwania na 

przyjście Pana Jezusa 

• poda, gdzie i w jakich okolicznościach 

urodził się Jezus 

• rozumie, że modlitewnik jest potrzebny 

jako pomoc w wytrwałej modlitwie 

 i postępie na drodze zbawienia 

• rozumie, że Wielki Post jest czasem powrotu do 

Ojca 

• wymieni, czego dotyczą przyrzeczenia 

 chrzcielne 

• potrafi odpowiadać na wezwania odnowienia 

przyrzeczeń 

• wymieni obowiązki wynikające z pierwszej 

Komunii św. 

 

• określi, czym jest różaniec 

• rozumie, że człowiek jest odpowiedzialny 

za otaczający go świat 

• rozumie, dlaczego po winien nosić 

medalik 

• wymieni tytuły najbardziej znanych kolęd 

• rozumie, dlaczego odnawiamy przyrze-

czenia chrzcielne 

• wymieni symbole zmartwychwstałego 

Chrystusa 

• rozumie, że Maryja jest wzorem człowie-

ka modlitwy i pośredniczką między  

wierzącymi a Jezusem 

• wymieni kilka wezwań z litanii 

 loretańskiej 

• rozumie, że Pan Jezus jest obecny w  

człowieku i z człowiekiem 

• rozumie, że Pan Jezus przebywa wśród 

ludzi w Najświętszym Sakramencie 

• rozumie, że Pan Jezus jest zawsze z nami 

 

• potrafi wyjaśnić, dlaczego powinniśmy się 

modlić na różańcu 

• wymieni części i tajemnice różańca 

• potrafi opisać życie św. 

Franciszka 

• wymieni chrześcijańskie tradycje 

związane z Adwentem 

• potrafi składać życzenia 

• potrafi posługiwać się modlitewnikiem 

• pamięta i rozumie sens rozesłania w 

obrzędach  zakończenia Mszy św. 

• potrafi opisać, na czym polega 

zmartwychwstanie Jezusa 

• potrafi wyjaśnić, dlaczego Pan Jezus jest 

najdroższym skarbem 

• potrafi zachować się godnie podczas 

procesji eucharystycznej 

 

• • potrafi modlić się na różańcu 

• potrafi rozważać tajemnice różańcowe 

• potrafi wyjaśnić, dlaczego św. 

Franciszek został wybrany patronem 

ekologów 

• potrafi wyjaśnić wymowę adwento-

wych symboli 

• wykazuje wdzięczność Bogu za  

wcielenie Syna Bożego 

• modli się tekstami z modlitewnika 

• potrafi wyjaśnić, na czym polega 

nawrócenie 

• potrafi ułożyć modlitwę dziękczynną 

za łaskę wiary 

• potrafi wyjaśnić znaczenie symboli 

związanych ze zmartwychwstaniem 

• potrafi ułożyć modlitwę do Matki 

Bożej 

• daje świadectwo wiary przez 

uczestnictwo w niedzielnej Mszy św. i 

modlitwie codziennej 

• potrafi zaplanować wakacje z Panem 

Jezusem 

 

• aktywnie włącza się w 

modlitwę różańcową 

podczas nabożeństw 

• samodzielnie modli się 

na różańcu 

• wyraża postawę 

odpowiedzialności za 

środowisko naturalne 

• chętnie uczestniczy w 

liturgii adwentowej 

• chętnie uczestniczy 

w nabożeństwach 

majowych  

• aktywnie włącza się w 

procesję Bożego Ciała 

 

 


