Wymagania edukacyjne w klasie I:
dla klasy I a, b, c
Ocena dobra:
- potrafi wykonać znak krzyża
- zna modlitwy: „Aniele Boży”, „Zdrowaś Maryjo”
- zna pozdrowienia chrześcijańskie „Szczęść Boże”, „Niech będzie pochwalony Jezus
Chrystus”
- zna postawy i gesty w czasie modlitwy
- zna treści piosenek religijnych
- umie wymienić kilku świętych
- zna formułę chrzcielną „Ja ciebie chrzczę…”
- zeszyt ćwiczeń zawiera pewne braki,
Ocena bardzo dobra:
- wykonuje znak krzyża,
- zna modlitwę Aniele Boży, Zdrowaś Maryjo, Ojcze nasz, Wieczny odpoczynek,
- wie do czego służy chrzcielnica i tabernakulum (nie musi ostatniego słowa znać na pamięć),
- wie co oznacza krzyż,
- zna formułę chrztu: N., ja ciebie...
- wie, że od chrztu został dzieckiem Bożym,
- wie, że Jezus narodził się, żył w rodzinie, nauczał, czynił cuda, umarł na krzyżu i
zmartwychwstał,
- wie, że Bóg stworzył świat, jest dawcą życia, że piękno przyrody mówi nam o Bogu
Stwórcy,
- potrafi wyjaśnić czym jest Pismo Święte,
- wie, że w niedzielę i święta powinniśmy uczestniczyć we Mszy świętej,
- wie, że znak krzyża czynimy w Imię Trójcy Świętej: Ojca i Syna, i Ducha Świętego,
- zeszyt ćwiczeń jest staranny i kompletny

Ocena celująca:
- wykonuje znak krzyża,
- zna modlitwę Aniele Boży, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, Któryś za nas cierpiał rany,
Ojcze nasz, Wieczny odpoczynek, Przykazanie Miłości
- wie do czego służy chrzcielnica i tabernakulum,
- umie wskazać ołtarz i ambonę,
- wie co oznacza krzyż, potrafi wymienić miejsca gdzie można zobaczyć krzyż
- zna formułę chrztu: N., ja ciebie...
- wie, że od chrztu został dzieckiem Bożym,
- wie, że Jezus narodził się, żył w rodzinie, nauczał, czynił cuda, umarł na krzyżu i
zmartwychwstał,
- wie, że Bóg stworzył świat, jest dawcą życia, że piękno przyrody mówi nam o Bogu

Stwórcy,
- potrafi wyjaśnić czym jest Pismo Święte, - zna scenę Zwiastowania, Bożego Narodzenia,
Ofiarowania Pańskiego, wskrzeszenia córki Jaira, uzdrowienie paralityka, przypowieść o
siewcy,
- wie, że w niedzielę i święta powinniśmy uczestniczyć we Mszy świętej,
- wie, że znak krzyża czynimy w Imię Trójcy Świętej: Ojca i Syna, i Ducha Świętego,
- zeszyt ćwiczeń ucznia jest staranny i kompletny, rysunki są duże i kolorowe,
- umie swoimi słowami powiedzieć, jak rozumie Modlitwę Pańską: że Bóg jest najlepszym,
kochającym Ojcem, że nas karmi (daje nam wszystko), że chce dla nas szczęścia (nieba,
królestwa Bożego), wybacza nam,
- wie, że Jezus zmartwychwstały jest obecny: w czasie wspólnej modlitwy, w czasie czytania
Pisma Świętego, w potrzebującym bliźnim, w znakach sakramentalnych, w Ciele i Krwi pod
postacią Chleba i Wina w czasie Mszy Świętej ( w Eucharystii, Najświętszym Sakramencie),
gdy przebacza grzechy (w sakramencie pokuty i pojednania), w rodzinie (małżeństwo),
w kapłanie
- umie wymienić kilku świętych i wie czyim są patronem

