
Za co będę oceniany w klasie III? 

Semestr pierwszy Semestr drugi 

Mały Katechizm: 
1. Modlitwa Pańska; 

Pozdrowienie anielskie; 
Chwała Ojcu…; Akty: wiary, 
nadziei, miłości i żalu; 
Przykazanie miłości ; Nowe 
przykazanie; (do końca 
września) 

2. Skład Apostolski; Części 
Różańca świętego (do 
końca października) 

3. Dekalog (do końca 
listopada) 

4. 5 Przykazań kościelnych 
(do końca grudnia)  

5. 7 Sakramentów świętych; 
Warunki sakramentu 
pokuty (do końca stycznia) 

 
Zeszyt ćwiczeń 
 
Odpowiedzi ustne: - wiadomości 
bieżące 
 
Aktywność na lekcji 
 
Wybrane pieśni i piosenki religijne 
 
Praca domowa 
 
Praca dodatkowa np. konkursy, 
udział w jasełkach, zaangażowanie 
w życie parafii  

Mały Katechizm: 
1. Grzechy główne; Chwała 

na wysokości Bogu (do 
końca lutego) 

2. Spowiedź powszechna; 
Osiem Błogosławieństw 
(ogólna orientacja) (do 
końca marca) 

3. Formuła spowiedzi (do 
końca kwietnia!) 

 
Zeszyt ćwiczeń 
 
Odpowiedzi ustne: - wiadomości 
bieżące 
 
Aktywność na lekcji 
 
Praca w grupie i indywidualna 
 
Wybrane pieśni i piosenki religijne 
 
Praca domowa 
 
Praca dodatkowa np. konkursy, 
udział w przedstawieniu 
wielkanocnym, zaangażowanie 
w życie parafii (schola, 
ministrantura i inne) 

Przy wystawianiu ocen będą brane pod uwagę indywidualne możliwości 

ucznia. 

Podpis rodziców: 
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