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Kryteria oceniania 
w klasie II szkoły podstawowej

Przypominamy, że ocenę w nauczaniu wczesnoszkolnym traktujemy jako śro-
dek wspierania ucznia, wzmacniania pozytywnej postawy wobec ludzi i Boga. 
Nie jest to więc ocena według tzw. obiektywnych kryteriów typowych dla we-
wnątrzszkolnego systemu oceniania z innych przedmiotów, związana ze spraw-
dzaniem osiągnięć według standardów. Podobnie jak w poprzednich klasach, 
oceniamy głównie wysiłek dziecka, indywidualizując wymagania zależnie od 
możliwości i zdolności ucznia.

Oczekujemy, że uczniowie mają opanowaną wiedzę i umiejętności na pozio-
mie klasy drugiej. Ze względu na spiralne ujęcie programu możemy sprawdzać 
wiedzę dotyczącą treści klasy drugiej, np. znajomości siedmiu sakramentów 
świętych, modlitwy „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Mario”, aktów wiary, nadziei, mi-
łości i żalu.

uwaga: szczegółowe umiejętności i wymagana wiedza podane są w scenariu-
szach katechez. Należy je traktować elastycznie i indywidualnie, w zależności 
od możliwości dziecka.
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W zależności od indywidualnych możliwości ucznia 
ocenę możemy wystawiać m.in. za następujące osiągnięcia ucznia:

umiejętności – uczeń:
• umie modlić się grupie modlitwami, wezwaniami i gestami liturgii słowa,
• umie wymienić najważniejsze uroczystości roku liturgicznego (Boże Na-

rodzenie i Wielkanoc),
• umie opowiedzieć przykłady cudów Jezusa,
• potrafi wymienić: papieża, biskupa diecezji, proboszcza swoje parafii 

i swoich rodziców chrzestnych,
• umie zaśpiewać pieśni lub piosenki (niekoniecznie indywidualnie), któ-

rych uczył się na katechezie,
• prowadzi starannie ćwiczenia, zeszyt i odrabia zadania domowe,
• jest aktywny na katechezie.

Wiedza – uczeń:
• wie, że Bóg stworzył świat, Syn Boży, Zbawiciel, został posłany przez 

Ojca dla ratowania ludzi, Duch Święty jest Pocieszycielem i działa w Ko-
ściele,

• wie, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem, aby 
ludzi uratować od zła, obdarzyć szczęściem i zaprowadzić do Boga,

• wie, że Jezus nauczał, czynił cuda, umarł na krzyżu i zmartwychwstał 
dnia trzeciego,

• wie, że oddajemy cześć Maryi, gdyż była Matką Boga i wiernie kochała 
Jezusa Chrystusa,

• wie, że podczas Mszy Świętej czytane jest Pismo Święte,
• wie, że przez czytania liturgiczne przemawia do ludzi sam Jezus Chrystus 

i głosi Dobrą Nowinę o tym, że zwyciężył zło, śmierć i że dobro dzięki 
Jezusowi zwycięży,

• wie, że podczas Mszy Świętej kapłan działa w imieniu Jezusa Chrystusa,
• umie wyjaśnić (niekoniecznie wymienić) czego dotyczą najważniejsze 

uroczystości i okresy roku liturgicznego,
• zna: dwa przykazania miłości,
• wie, że Msza Święta jest ucztą dziękczynną i ofiarą,
• wie, kim byli poznani na katechezie święci.




