
Wymagania programowe i kryteria oceniania osiągnięć uczniów z religii  

                                                w klasie VI 
Na ocenę celującą uczeń: 

– Opanował materiał przewidziany programem wstopniu bardzo dobrym. 

– Samodzielnie itwórczo rozwija własne zainteresowania przedmiotem. 

– Bierze udział iosiąga sukcesy wkonkursach religijnych izajmuje wysokie miejsca lub 

wyróżnienia. 

– Biegle posługuje się zdobytą wiedzą, posiada wiedzę wykraczającą poza program 

nauczania klasy szóstej. 

– Jest wzorem iprzykładem dla innych uczniów. 

– Posiada uzupełniony zeszyt ipodręcznik do nauki religii. 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń: 

– Zna modlitwy imały katechizm: Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Dekalog, Sakramenty, 

Modlitwa przed nauką, Przykazania kościelne, Uczynki miłosierne co do ciała, Uczynki 

miłosierne co do duszy, Cztery cnoty główne, Duszo Chrystusowa, Grzechy cudze, 

Grzechy przeciw Duchowi Świętemu, Grzechy wołające opomstę do nieba, Siedem 

grzechów głównych, Anioł Pański, Koronka do Bożego Miłosierdzia, Dary Ducha 

Świętego,Warunki sakramentu pokuty ipojednania. 

– Wie, kim byli idlaczego warto naśladować patronów roku: św. Stanisława iśw. 

Maksymiliana Marię Kolbe. 

– Ukazuje na podstawie perykop biblijnych początki Kościoła jako wspólnoty wierzących 

posłanej do świata. 

– Opowiada oroli Ducha Świętego we wspólnocie Kościoła iwżyciu chrześcijanina. 

– Wyjaśnia rolę św. Piotra ijego następców wKościele. 

– Opowiada odziałalności ewangelizacyjnej św. Pawła ipracy misyjnej we współczesnych 

czasach. 

– Wskazuje na wspólnotę Kościoła jako na znak obecności Chrystusa wSłowie Bożym 

isakramentach. 

– Uzasadnia, na czym polega udział chrześcijanina wpotrójnej misji Chrystusa. 

– Wymienia nazwy isymbole Kościoła, wskazuje na relacje Boga do ludzi iludzi do Boga. 

– Podaje biblijne obrazy Kościoła iwymienia przymioty Kościoła. 

– Ukazuje sakrament kapłaństwa jako szczególne powołanie wKościele irozumie, czym jest 

Kościół hierarchiczny. 

– Wskazuje różne sposoby działania Ducha Świętego wKościele, wyjaśnia, czym są dary 

icharyzmaty Ducha Świętego. 

– Wyjaśnia istotę, znaczenie sakramentów wżyciu chrześcijanina, ukazuje sakramenty jako 

szczególne dary łaski Bożej. 

– Rozumie, że Kościół jest wspólnotą wierzących wdrodze do Boga. 

– Wymienia przykazania kościelne iuzasadnia potrzebę przestrzegania ich wcodziennym 

życiu. 

– Wyjaśnia znaczenie modlitwy we wspólnocie Kościoła iwżyciu chrześcijanina. 

– Wymienia formy pomocy bliźnim wkościele lokalnym ipowszechnym. 

– Wyjaśnia znaczenie chrztu dla narodu polskiego iEuropy. 

– Opowiada ożyciu św. Wojciecha. 

– Wskazuje cechy pobożności maryjnej wPolsce. 

– Wyjaśnia, czym jest kultura chrześcijańska. 

– Wymienia iomawia postaci zasłużone dla Kościoła iOjczyzny. 

– Zna historię diecezji iparafii, podaje sposoby zaangażowania się wżycie lokalnej 

wspólnoty Kościoła. 

– Wskazuje na rolę cierpienia imęczeństwa wrozwoju Kościoła. 

– Wyjaśnia na podstawie życia imęczeństwa św. Stanisława, kim jest świadek wiary. 

– Wskazuje błogosławionych iświętych jako wzory świętości. 

– Wyjaśnia, czym jest postawa apostolska. 



– Wskazuje na znaczenie przyjaźni wżyciu Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II. 

– Zszacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców. 

– Posiada uzupełniony zeszyt ipodręcznik do nauki religii. 

Na ocenę dobrą uczeń: 

– Zna większość modlitw przewidzianych wprogramie nauczania. 

– Wie, kim byli idlaczego warto naśladować patronów roku: św. Stanisława iśw. 

Maksymiliana Marię Kolbe. 

– Opowiada oroli Ducha Świętego we wspólnocie Kościoła iwżyciu chrześcijanina. 

– Wyjaśnia rolę św. Piotra ijego następców wKościele. 

– Opowiada odziałalności ewangelizacyjnej św. Pawła ipracy misyjnej we współczesnych 

czasach. 

– Wskazuje na wspólnotę Kościoła jako na znak obecności Chrystusa wSłowie Bożym 

isakramentach. 

– Uzasadni na czym polega udział chrześcijanina wpotrójnej misji Chrystusa. 

– Wymienia nazwy isymbole Kościoła, wskazuje na relacje Boga do ludzi iludzi do Boga. 

– Podaje biblijne obrazy Kościoła iwymienia przymioty Kościoła. 

– Ukazuje sakrament kapłaństwa jako szczególne powołanie wKościele irozumie, czym jest 

Kościół hierarchiczny. 

– Wskazuje różne sposoby działania Ducha Świętego wKościele. 

– Wyjaśnia istotę, znaczenie sakramentów wżyciu chrześcijanina, ukazuje sakramenty jako 

szczególne dary łaski Bożej. 

– Wymienia przykazania kościelne iuzasadnia potrzebę przestrzegania ich wcodziennym 

życiu. 

– Wyjaśnia znaczenie modlitwy we wspólnocie Kościoła iwżyciu chrześcijanina. 

– Wymienia formy pomocy bliźnim wkościele lokalnym ipowszechnym. 

– Wyjaśnia znaczenie chrztu dla narodu polskiego iEuropy. 

– Opowiada ożyciu św. Wojciecha. 

– Wskazuje cechy pobożności maryjnej wPolsce. 

– Wyjaśnia, czym jest kultura chrześcijańska. 

– Wymienia iomawia postaci zasłużone dla Kościoła iOjczyzny. 

– Wskazuje rolę cierpienia imęczeństwa wrozwoju Kościoła. 

– Wyjaśnia na podstawie życia imęczeństwa św. Stanisława, kim jest świadek wiary. 

– Wskazuje błogosławionych iświętych jako wzory świętości. 

– Wskazuje na znaczenie przyjaźni wżyciu Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II. 

– Zszacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców. 

– Posiada uzupełniony zeszyt ipodręcznik do nauki religii. 

Na ocenę dostateczną uczeń: 

– Zna niektóre modlitwy przewidziane wprogramie nauczania. 

– Wie, kim byli św. Stanisław iśw. Maksymiliana Maria Kolbe. 

– Opowiada oroli Ducha Świętego we wspólnocie Kościoła iwżyciu chrześcijanina. 

– Wyjaśnia rolę św. Piotra ijego następców wKościele. 

– Opowiada odziałalności ewangelizacyjnej św. Pawła. 

– Wymienia nazwy isymbole Kościoła. 

– Podaje biblijne obrazy Kościoła iwymienia przymioty Kościoła. 

– Ukazuje sakrament kapłaństwa jako szczególne powołanie wKościele irozumie, czym jest 

Kościół hierarchiczny. 

– Wskazuje różne sposoby działania Ducha Świętego wKościele. 

– Wyjaśnia znaczenie sakramentów wżyciu chrześcijanina. 

– Wymienia przykazania kościelne. 

– Wyjaśnia znaczenie modlitwy we wspólnocie Kościoła iwżyciu chrześcijanina. 

– Wymienia formy pomocy bliźnim wkościele lokalnym ipowszechnym. 

– Opowiada ożyciu św. Wojciecha. 

– Wskazuje cechy pobożności maryjnej wPolsce. 

– Wyjaśnia, czym jest kultura chrześcijańska. 

– Wymienia iomawia postaci zasłużone dla Kościoła iOjczyzny. 



– Wskazuje na rolę cierpienia imęczeństwa wrozwoju Kościoła. 

– Wskazuje błogosławionych iświętych jako wzory świętości. 

– Wskazuje na znaczenie przyjaźni wżyciu Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II. 

– Zszacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców. 

– Posiada podręcznik do nauki religii izeszyt, wktórym prowadzi niesystematyczne notatki. 

Na ocenę dopuszczającą uczeń: 

– Zna wybrane modlitwy przewidziane wprogramie nauczania. 

– Wie, kim byli patroni roku: św. Stanisław iśw. Maksymilian. 

– Opowiada oroli Ducha Świętego. 

– Wyjaśnia rolę św. Piotra ijego następców wKościele. 

– Wymienia nazwy isymbole Kościoła jako wskazania na relacje Boga ludzi iludzi do 

Boga. 

– Wymienia przymioty Kościoła. 

– Ukazuje sakrament kapłaństwa jako szczególne powołanie wKościele irozumie, czym jest 

Kościół hierarchiczny. 

– Wyjaśnia znaczenie sakramentów wżyciu chrześcijanina. 

– Wymienia przykazania kościelne. 

– Wyjaśnia znaczenie modlitwy we wspólnocie Kościoła iwżyciu chrześcijanina. 

– Wymienia formy pomocy bliźnim wkościele lokalnym ipowszechnym. 

– Opowiada ożyciu św. Wojciecha. 

– Wskazuje cechy pobożności maryjnej wPolsce. 

– Wymienia postaci zasłużone dla Kościoła iOjczyzny. 

– Wskazuje na rolę cierpienia imęczeństwa wrozwoju Kościoła. 

– Wskazuje błogosławionych iświętych jako wzory świętości. 

– Okazuje szacunek osobom dorosłym. 

– Posiada podręcznik do nauki religii izeszyt, wktórym prowadzi niesystematyczne notatki. 

Na ocenę niedostateczną uczeń: 

– Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. 
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