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WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY II 

Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna 

Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca 

Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń musi opanować zasób wiedzy i umiejętności z poprzedniego poziomu. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. 

 

Dział 
Numer 
lekcji 

Temat lekcji 
Treści nauczania z podstawy 

programowej 

Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 
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1 Znów w szkole Bliskość i obecność Boga wśród nas i 
w naszym życiu; Obietnica Jezusa 
pozostania wśród nas; Interpretacja 
życia w świetle wiary 

wie czemu służy lekcja religii w szkole, oma-
wia jak słuchać, poznawać Boga, wie, że Jezus 
obiecał i jest z nami zawsze, wymienia i cha-
rakteryzuje osoby, miejsca, rzeczy związane z 
nauką religii w klasie 

uczy się dostrzegać, że świat miejscem poznawania Boga; 
opowiada o sposobach budowania relacji w szkole, klasie;  
zna na pamięć obietnicę obecności Jezus wśród nas na 
zawsze;  stara się dostrzegać obecność Boga w swoim życiu 
i w codzienności 

2 Jak Bóg przemawia 
do ludzi  

 

Bliskość i obecność Boga wśród nas i 
w naszym życiu; słuchanie Jego 
samego i ludzi mówiących w Bożym 
Imieniu 

kojarzy postać Jana Chrzciciela, zna rolę rodzi-
ców, nauczycieli, katechetów, księży w przeka-
zywaniu wiary i prowadzeniu do Boga 

wie, że Jan Chrzciciel może być nauczycielem wiary, pokory, 
słuchania Jezusa;  opowiada perykopę o chrzcie Jezusa w 
Jordanie; potrafi wyjaśnić, jak może robić dla Boga miejsce 
w swym życiu, jak na Niego wskazywać 

3 Kiedy i jak czytać 
Pismo Święte 

Miłość Boża wyrażona w Biblii, 
podstawowe wiadomości o Piśmie 
Świętym 
 

wie, że Bóg przemawia do ludzi w Piśmie 
Świętym, wymienia postawy sprzyjające słu-
chaniu Jego słowa, opisuje czas i miejsce czy-
tania Pisma Świętego 

wyjaśnia dlaczego Biblia jest świętą, wyjątkową księgą, 
listem kochającego Boga do ludzi 

4 Jan Chrzciciel uczy 
słuchać Boga  

Podstawowe gesty, znaki i symbole 
sprzyjające słuchaniu Boga 

opowiada perykopę o chrzcie Jezusa w Jorda-
nie; umie wyjaśnić, na czym polegała wyjąt-
kowość Jana Chrzciciela 

próbuje naśladować poprzednika Jezusa w posłuszeństwie 
Bogu i nie szukaniu realizacji tylko własnych pomysłów, 
potrafi wyjaśnić, dlaczego Bogu należy się zawsze posłu-
szeństwo;  odróżnia posłuszeństwo od naiwnej uległości i 
wie, komu i kiedy nie można być posłusznym,  podaje przy-
kłady z własnego życia, kiedy powinien ustąpić 

5 Dzień, tydzień, rok 
z Jezusem 
 

Rok liturgiczny- kościelny, niedzie-
la, święta, uroczystości wyraz  
bliskości i obecności Boga wśród nas 
i w naszym życiu. 

wie, co to jest rok liturgiczny i dlaczego go 
obchodzimy;  wymienia najważniejsze okresy 
roku liturgicznego; potrafi wyjaśnić, dlaczego 
powinniśmy codziennie się modlić, uczestni-
czyć we Mszy świętej w niedziele i święta 

stara się dbać o dobre wykorzystywanie i planowanie cza-
su pracy i odpoczynku, umie wyrażać wdzięczność Bogu za 
otrzymane dary , w tym czas swego życia, zwykłe i świą-
teczne dni 

6 Ewangelia-Dobra 
Nowina 

 

Znaczenie Ewangelii i Nowego Te-
stamentu  

wie, co jest treścią Ewangelii i dlaczego jest to 
najważniejsza część Biblii 

zna podstawowe wydarzenia z życia Jezusa; potrafi wyja-
śnić, dlaczego słowa i czyny spisane w Ewangeliach są 
wyrazem Bożej miłości; zna imiona 4 ewangelistów, potrafi 
poprawnie użyć terminu Ewangelia i Dobra Nowina, wie 
dlaczego są to synonimy 



 

 

 Szkoła Podstawowa nr 301 w Warszawie 

 

 2 

7 Jezus wzywa do 
modlitwy i nauki  

 

Modlitwa i nauka, wypełnianie obo-
wiązków wyrazem naszej wiary 

zna podstawowe modlitwy pacierzowe; wie, 
czym jest modlitwa i kiedy należy się modlić 

wyjaśnia, dlaczego modlimy się przyjętymi formułami albo 
własnymi słowami,  rozumie, dlaczego Jezus też się modlił, 
mimo że jest Bogiem; jest wdzięczny za tych, którzy uczyli i 
uczą go modlitwy 

8 Teksty biblijne 
podczas Mszy świę-
tej  

Znaczenie liturgii słowa, ukazanie 
sensu liturgii słowa, jako dialogu 
Boga z człowiekiem 

wie, że liturgia słowa i l. Eucharystii to naj-
ważniejsze części Mszy Świętej; zna odpowie-
dzi na wezwania kapłana w liturgii słowa;  
rozumie dialogi stosowane w liturgii słowa 

potrafi wyjaśnić, dlaczego liturgia słowa jest dialogiem z 
Bogiem; potrafi okazać wdzięczność Bogu za to, że do nas 
mówi 

 

9 Modlitwa różań-
cowa uczy słucha-
nia Boga  

Modlitwa różańcowa rozważaniem 
słowa Bożego 

 umie odmawiać różaniec; zna części różańca, 
rozpoznaje poszczególne tajemnice 

potrafi podać przykład tajemnic z poszczególnych części; 
wie, dlaczego różaniec jest modlitwą maryjną i co z tego 
wynika; opowiada, dlaczego różaniec pomaga w poznawa-
niu Pana Jezusa i uczy lepiej Go słuchać i rozumieć 
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10 Kogo słucham? 

 

Bóg mówi do mnie, wartość posłu-
szeństwa woli Boga 

wie, że Bóg jest Dawcą i Panem naszego życia, 
chce dla nas dobra i szczęścia, wyjaśnia, czym 
jest posłuszeństwo, poddanie Bogu;  wie, że 
przez słowa i uczynki najpełniej odpowiadamy 
na słowo i wezwanie Boże 

potrafi opowiedzieć o ewangelicznych dwóch synach; po-
trafi dziękować w modlitwie Bogu kierowane doń słowo, 
świadomie wprowadzać w życie usłyszane wezwanie, 
prośbę 

11 Mogę różnie słu-
chać Boga- przy-
powieść o siewcy 

Przypowieści Jezusa wie, że Bóg przemawia do nas przez słowo, 
także przypowieści, umie wyjaśnić, jakie po-
stawy, gesty sprzyjają odpowiadaniu Bogu a 
jakie przeszkadzają 

opowiada treść przypowieści o siewcy; stara się wyjaśniać 
sens przypowieści; umie porównać rodzaj gleby, na który 
pada ziarno do typu serca, sumienia człowieka; potrafi 
określić siebie, w jaki sposób zwykle słucha innych;  stara 
się modlitwą i życiem dziękować za to, że Bóg ciągle kieruje 
do nas swe słowo, nie zrażając się „skalistością” naszego 
serca 

12 Adam i Ewa- gdzie 
jesteście? 

 

Grzech pierwszych ludzi, każdy 
grzech wyrazem nieposłuszeństwa 
Bogu 

opowiada o pierwszym nieposłuszeństwie 
Adama i Ewy, wyjaśnia, czym było nieposłu-
chanie Boga i jakie skutki przyniosło , wie, co 
to jest grzech pierworodny i na czym on pole-
ga; potrafi wskazać, przez jaki sakrament 
grzech pierworodny zostaje zgładzony, umie 
przepraszać Boga i człowieka za swe  grzechy, 
za nieposłuszeństwo 

wie że swymi słowami i czynami może pełnić wolę Bożą 
albo się jej sprzeciwiać, uczy się wyjaśniać, dlaczego nie 
wolno ufać złemu duchowi i jak walczyć z pokusami,  zna 
Akt żalu i poznaje mszalne formuły pokutne z obrzędów 
wstępnych 

13 Abraham- słucham 
i ufam 

 

Wiara i powołanie Abrahama 
 

poznaje podstawowe fakty z życia Abrahama, 
potrafi wyjaśnić dlaczego Abraham może być 
nauczycielem słuchania Boga, zna Akt wiary 

nazywa sytuacje w życiu codziennym, które wymagają 
zaufania Bogu i ludziom, słuchania i odpowiedzi, wie dla-
czego Bogu warto zawsze ufać 

14 Bóg wzywa i posy-
ła Mojżesza 

Wiara, powołanie i posłuszeństwo 
Mojżesza 

zna podstawowe wydarzenia z historii Mojże-
sza; - wie jak Bóg nazwał Siebie w rozmowie z 
Mojżeszem, umie Akt nadziei 

potrafi wymienić trudne sytuacje w życiu, kiedy szukał 
wymówek, usprawiedliwień, aby czegoś nie czynić;  stara 
się życiem i modlitwą prośby o pomoc Bożą odpowiadać na 
wezwanie Boga; rozumie, dlaczego szukanie wymówek jest 
oznaką tchórzostwa albo braku wiary 
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15 Samuel- „Mów 
Panie, bo słucham” 
 

Powołanie Samuela, przykład słu-
chania Boga, wypełniania powoła-
nia; znaczenie wychowania 

zdaje sobie sprawę, że z różnych stron płyną 
do niego propozycje, zachęty do dobrego albo 
pokusy; odróżnia tych, którzy zachęcaj do 
dobra od osób dających łatwe ale nie rozwija-
jące propozycje 

zna historię rozmowy Samuela z Bogiem; potrafi wyjaśnić, 
jakie postawy sprzyjają słyszeniu Boga;  stara się przez 
modlitwę nie tylko zwracać do Boga, ale i słuchać 

16 Maryja i Adwent- 
słuchać, prostować 
ścieżki 

 

Maryja uczy słuchać Boga i wypeł-
niać Jego wolę oraz czekać na Jezusa 
 

wie, co to jest rok liturgiczny; zna sens Adwen-
tu; wymienia symbole adwentowe; wyjaśnia 
znaczenie roratki i wieńca adwentowego 

poznaje modlitwę Anioł Pański; potrafi opowiedzieć scenę 
zwiastowania, wie, dlaczego dla Boga nie ma nic niemożli-
wego, umie nazwać trudne sytuacje w życiu, które wymaga-
ją specjalnej Bożej interwencji szukania woli Bożej, próby 
zrozumienia jej 

17 Jan Chrzciciel- 
słucha i uczy jak 
słuchać 

 

Jan Chrzciciel przykładem i wzorem  
życia według Ewangelii, czekania i 
słuchania Jezusa 

wie, kim był Jan Chrzciciel, wymienia jego 
cechy, zna Akt żalu  

umie uzasadnić, dlaczego Jan Ch. Jest patronem Adwentu, 
rozumie, że każdy potrzebuje nawrócenia, - potrafi wyja-
śnić, dlaczego słuchanie rodziców, wychowawców nauczy-
cieli, księży pomaga w nawróceniu; poznaje treść Spowiedzi 
powszechnej z obrzędów wstępnych; umie wskazać, miej-
sca, osoby, postawy sprzyjające usłyszeniu wezwania do 
nawrócenia 

18 Powierzam Bogu 
swoje obawy- świę-
ty Józef 

 

Św. Józef przykładem słuchania i 
posłuszeństwa Bogu 

wie, że święci to ludzie, którzy kochają Pana 
Boga i bliźnich; zna wydarzenia zapisane w 
Ewangelii, w których bierze udział św. Józef; 
umie wyjaśnić, dlaczego Józef jest wzorem 
słuchania Boga i odpowiedzialności za bli-
skich; zna Akt wiary i nadziei 

wymienia sytuacje, które budzą obawy i wie jak w nich 
zwracać się do Boga, potrafi wyjaśnić dlaczego małżeństwo 
i rodzina uczą posłuszeństwa, wiary, ofiarnej miłości 
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19 Czy umiem dzię-
kować ludziom?  

 

zapoznanie z ewangelicznym opi-
sem Nawiedzenia św. Elżbiety; 
ukazywanie postaci Zachariasza i 
Elżbiety, ich wiary i dramatów    

podaje przykłady sytuacji, rzeczy, za które 
powinien być Bogu wdzięczny,  zna opis Na-
wiedzenia 

rozumie sens spotkania Maryi i Elżbiety;  wie, na czym 
polega wyjątkowość Maryi- Niepokalane Poczęcie; poznaje 
modlitwę „O Maryjo bez grzechu poczęta”, potrafi wymie-
nić, w jaki sposób można okazać wdzięczność Bogu, formu-
łuje krótkie wezwania modlitwy uwielbienia i dziękczynie-
nia 

20 Dziękujemy za 
Boże Narodzenie 
 

Sens i przesłanie poszczególnych 
okresów roku liturgicznego- Okres 
Bożego Narodzenia. 

zna opis Narodzenia Jezusa ,umie określić, 
czym przejawia się świętowanie BN w liturgii i 
w domu; potrafi wymienić to, co tym pomaga  

rozumie, że BN powinno być spotkaniem z Panem Bogiem 
opisuje znaczenie Uroczystości i okresu Bożego Narodzenia 
w roku liturgicznym, potrafi wymienić, w jaki sposób moż-
na okazać wdzięczność Jezusowi za Jego wcielenie;  umie 
zaśpiewać wybraną kolędę, wyjaśnia jak przeżyć Wigilię i 
Boże Narodzenie w kościele i domu- wie że najdoskonalej 
świętujemy i dziękujemy Bogu przez Eucharystię, zna zwy-
czaje Bożonarodzeniowe, stara się obdarowywać innych 

21 Wdzięczność Mę-
drców 
 

Mędrcy- „Trzej Królowie”, Obja-
wienie Pańskie 

zna ewangeliczny opis pokłonu mędrców; 
umie opowiedzieć jak obchodzimy Uroczy-
stość Trzech Króli; wyjaśnia znaczenie napisu 
K M B 201 

potrafi dziękować Bogu w modlitwie za to, że się nam ob-
jawił, rozpoznaje i stara się śpiewać kolędę „Mędrcy świa-
ta”- rozumie jej treść 

22 Ofiarowanie Jezusa 
w świątyni- za 
wszystko dzięko-
wać Ojcu 

Znaczenie ofiarowania Pańskiego zna ewangeliczny opis ofiarowania Jezusa w 
świątyni, umie opowiedzieć jak obchodzimy 
Uroczystość Ofiarowania Pańskiego, wyjaśnia 
znaczenie gromnicy 

potrafi dziękować Bogu w modlitwie za to, że się nam ob-
jawił, rozumie dosłowne i przenośne znaczenie światła w 
ludzkim życiu, wie, co możemy zawdzięczać i czego się 
uczyć od osób starszych 
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23 Życie Jezusa w 
Nazarecie 
 

Znaczenie życia ukrytego Jezusa w 
Nazarecie, uświęcenie rodziny 

zna ewangeliczne fragmenty opisujące życie 
Jezusa w Nazarecie, umie opowiedzieć jak 
możemy naśladować życie Świętej Rodziny 

wie, że w niedzielnej Eucharystii może dziękować i prosić o 
potrzebne łaski dla swej rodziny, przyjaciół;  formułuje 
modlitwę prośby i podziękowania za rodzinę, wyjaśnia 
termin „Życie ukryte” 

24 Czego uczył Jezus? 
 

Zapoznanie z wybranymi opisami i 
treścią nauczania Jezusa 

zna wybrane ewangeliczne opisy nauczania  
Jezusa;  umie opowiedzieć na czym polegała 
nowość nauki Chrystusa 

wyjaśnia znaczenie wszechmocy, wszechwiedzy Jezusa, 
potrafi dziękować Bogu za otrzymaną pomoc, naukę; wie, 
że w niedzielnej Eucharystii może dziękować i uczyć się od 
Jezusa; formułuje modlitwę prośby i podziękowania – jako 
odpowiedz na usłyszane słowo Boże; posługuje się zwro-
tami wyrażającymi wdzięczność, prośbę , zaufanie 

25 Jezus nauczał z 
mocą  
 

Zapoznanie z publiczną działalno-
ścią Jezusa, zwłaszcza z wybranymi 
opisami cudów; ukazanie znaczenia 
wiary, zaufania i wdzięczności Bogu 
za Jego pomoc w codzienności i w 
trudnych doświadczeniach 

zna wybrane ewangeliczne opisy cudów Jezu-
sa; - umie opowiedzieć co to jest cud i kiedy, 
dlaczego się dzieje 

wyjaśnia znaczenie wszechmocy Jezusa; potrafi dziękować 
Bogu za otrzymaną pomoc;  wie, że w niedzielnej Euchary-
stii może dziękować i prosić o potrzebne łaski ; - formułuje 
modlitwę prośby i podziękowania 

26 Jezus czyni cuda  
 

Zapoznanie z wybranymi opisami 
cudów 

zna wybrane ewangeliczne opisy cudów Jezu-
sa,  umie opowiedzieć co to jest cud i kiedy, 
dlaczego się dzieje, wyjaśnia znaczenie 
wszechmocy Jezusa; zna Akt wiary i miłości 

umie wyjaśnić, dlaczego możemy się zwracać z prośbą do 
Jezusa, potrafi dziękować Bogu za otrzymaną pomoc 

27 Nie potrzebują 
lekarza zdrowi- 
Środa Popielcowa 

Zwyczaje związane z Popielcem i 
Wielkim Postem, znaczenie tego 
czasu w liturgii  

zna datę rozpoczęcia Wielkiego Postu, wymie-
nia cechy charakterystyczne tego czasu i wiąże 
je z nawróceniem i pokutą 

rozumie, dlaczego każdy potrzebuje nawrócenia, wie, że 
grzech, zło wymagają Bożej pomocy i przebaczenia, stara 
się zwracać do ludzi i Boga z prośbą o przebaczenie, potrafi 
dziękować ludziom i Bogu za przebaczenie 

 


