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WYMAGANIA DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z RELIGII 

Z UWZGLĘDNIENIEM: 

 WIEDZY 

 UMIEJĘTNOŚCI 

CELUJĄCA: 

 uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, posiada bogatą wiedzę 

określoną programem katechezy, 

 wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej, z zaangażowaniem 

wypełnia obowiązki; jest pilny, gorliwy, posiada systematycznie prowadzony 

zeszyt, 

  umiejętności ucznia znacznie wykraczają poza program: samodzielnie                         

i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych, potrafi zastosować je we własnym życiu, 

służy radą innym, jest świadkiem wiary,  

 rozwiązuje zadania wykraczające poza program, 

 wypowiada się logicznie i wyczerpująco na dany temat, zna terminologię 

właściwą dla poziomu edukacyjnego, swobodnie posługuje się pojęciami 

wchodzącymi w zakres materiału kształcenia(poprawny język), 

 bierze czynny udział w przygotowaniu liturgii Mszy św., w przygotowaniu 

nabożeństw , 

 osiąga sukcesy w konkursach religijnych oraz posiada inne porównywalne 

osiągnięcia.  

 

BARDZO DOBRA: 

 uczeń wyczerpująco opanował zakres wiedzy określony programem, 

wiadomości powiązane są w logiczną całość, 

 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie 

problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem, potrafi zastosować 

posiadana wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, 

 zna terminologię właściwą dla poziomu edukacyjnego (poprawny język), 

 uczeń jest aktywny, sumiennie wypełnia obowiązki; pilny, rzetelnie wykonuje 

powierzone mu zadania, posiada uzupełniony zeszyt, 

 zachowuje szacunek dla „świętych” przedmiotów, miejsc i znaków religijnych, 

 chętnie uczestniczy w przygotowaniu Liturgii Słowa i nabożeństw. 

 

 



DOBRA: 

 uczeń posiada wiadomości określone programem na poziomie 

przekraczającym wymagania minimum programowego, 

 uczeń poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie 

typowe zadania teoretyczne i praktyczne, 

 uczeń jest aktywny; wypełnia powierzone zadania; wymaga kontroli pod 

względem pilności, starannie wypełnia obowiązki, 

 uczeń potrafi samodzielnie posługiwać się terminami naukowymi jednak 

wykazuje usterki stylistyczne, 

 uczeń posiada uzupełniony zeszyt, potrafi samodzielnie odpowiedzieć na 

pytania związane z tematem katechezy, przejawia aktywność na zajęciach, 

 zna podstawowe modlitwy i prawdy wiary, rozumie je oraz umie wyjaśnić,  

 zachowuje szacunek dla „świętych” przedmiotów, miejsc i znaków religijnych, 

 uzyskuje stałe, dobre postępy podczas prowadzonych zajęć, 

 nie zaniedbuje uczestnictwa w katechezie, do której stara się być 

przygotowany. 

 

DOSTATECZNA: 

 uczeń opanował wiadomości i umiejętności, umożliwiające zdobywanie 

dalszej wiedzy na poziomie podstawowym, 

 uczeń nie przekracza wymagań zawartych w minimum programowym oraz 

rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim 

stopniu trudności, dysponuje przeciętna wiedzą w zakresie materiału 

przewidzianego programem, w jego wiadomościach są luki, 

 prawdy są przekazywane za pomocą języka potocznego, 

 brak większego zainteresowania i zaangażowania podczas katechezy, 

 nieregularnie uczęszcza na katechezę, 

 wykonanie zadań przez ucznia budzi zastrzeżenia, np. niesystematyczne  i 

niestaranne prowadzenie zeszytu. 

 

DOPUSZCZAJĄCA: 

 uczeń ma braki w opanowaniu podstawowego materiału, posiada minimalnie, 

luźno zestawione wiadomości, 

 uczeń rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim 

stopniu trudności, wymaga pomocy katechety, 

 niechętnie uczestniczy w procesie katechetycznym, widoczny jest brak 

zaangażowania, jego działania są niedbałe, 

 uczeń ma trudności z przekazem słownym, 

 zna najbardziej istotne z podstawowych modlitw i prawd wiary, 

 ma lekceważący stosunek do przedmiotu, często opuszcza katechezę, 

niesystematycznie i niestarannie prowadzi zeszyt. 

 

NIEDOSTATECZNA: 

 uczeń ma braki w podstawowych wiadomościach, 



 nie wykazuje się znajomością pacierza, 

 uczeń nie opanował umiejętności określonych minimum programowym oraz 

nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) 

stopniu trudności, 

 przejawia całkowity brak zainteresowania przedmiotem,  

 ma lekceważący stosunek do przedmiotu i obowiązków, nie prowadzi zeszytu, 

 przejawia rażąco nieporadny sposób wysławiania się, 

 odmawia wszelkiej współpracy. 

 

 Uczeń może nie być klasyfikowany z religii, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia 

oceny śródrocznej lub rocznej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach 

przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na religię w szkolnym planie nauczania 

(Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski – Zasady 

oceniania sięgnięć edukacyjnych z religii rzymsko-katolickiej w szkołach z dnia 25 

sierpnia 2008r. - &12.1) 

 Ocena z religii nie ma wpływu na promocję do następnej klasy (&9.2 Rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki 

religii w publicznych przedszkolach i szkołach z dnia 14 kwietnia 1992r.) 

 

Klasa VI 

Tytuł programu: POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ 

Numer programu:AZ-2-01/10 z dn. 09.06.10 r.,  

Tytuł podręcznika: Wierzę w Kościół , numer:AZ-23-01/10-PO-1/13 z dnia 21.06.2013,  

WYMAGANIA: 

Uczeń w klasie VI: 

 wie, kim jest Duch Święty i w jakich okolicznościach nastąpiło zesłanie Ducha 

Świętego;  

 wyjaśnia, na czym polegała przemiana, jaka dokonała się w apostołach pod wpływem 

Ducha Świętego; 

 zna biblijne symbole Ducha Świętego, potrafi je wyjaśnić; 

 wie, czym charakteryzowało się życie pierwszej gminy chrześcijańskiej; 

 potrafi wyjaśnić, dlaczego chrześcijanie świętują niedzielę; 

 potrafi podać argumenty przemawiające za nieopuszczaniem niedzielnej Eucharystii; 

 wie, że chrześcijańskie świętowanie polega na udziale we Mszy Świętej i na 

odpoczynku; 

 zna najważniejsze wydarzenia z życia Świętego Piotra; 

 rozumie pojęcie hierarchicznej struktury Kościoła; 

 wie, kim był Święty Paweł, wymienia najważniejsze wydarzenia z jego życia; 

 wyjaśnia, co to znaczy być chrześcijaninem; 

 wie, że Chrystus jest obecny w słowie Bożym i sakramentach; 



 zna trzy biblijne obrazy Kościoła; 

 rozpoznaje swoje miejsce we wspólnocie Kościoła; 

 wymienia cztery przymioty Kościoła; 

 wyjaśnia, czym są charyzmaty i podaje kilka ich przykładów z listów Świętego Pawła; 

 wyjaśnia znaczenie sakramentów w życiu człowieka; 

 umie dokonać podziału sakramentów na trzy grupy: sakramenty wtajemniczenia, 

uzdrowienia i sakramenty w służbie komunii; 

 rozumie, że do zbawienia jest potrzebny chrzest święty oraz wiara; 

 wymienia konsekwencje przyjętego chrztu świętego; 

 zna siedem darów Ducha Świętego; 

 rozumie, że czasem szczególnego otrzymywania darów Ducha Świętego jest 

sakrament bierzmowania; 

 rozumie, jakie jest znaczenie Eucharystii dla chrześcijanina; 

 wie, w jakim celu i w jakich okolicznościach Pan Jezus ustanowił sakrament pokuty i 

pojednania; 

 wymienia warunki sakramentu pokuty i pojednania; 

 rozróżnia grzech śmiertelny od grzechu powszedniego; 

 ukazuje sakrament namaszczenia chorych jako istotną pomoc osobom chorym, 

cierpiącym; 

 rozumie potrzebę modlitwy za chorych, cierpiących. 

 wskazuje na sakrament święceń oraz na sakrament małżeństwa jako sakramenty w 

służbie bliźnim; 

 wie, że sakramenty święte są duchowymi darami; 

 wskazuje działania Boga, które pomagają człowiekowi być blisko Zbawiciela; 

 rozumie, że Kościół jest wspólnotą wierzących w drodze do Boga; 

 wymienia dary naturalne i nadprzyrodzone, które otrzymuje człowiek od Boga; 

 definiuje pojęcie wiary; 

 wymienia obowiązki chrześcijanina wynikające z wyznawanej wiary; 

 zna przykazania kościelne; 

 wyjaśnia, że przykazania kościelne są dla chrześcijanina pomocą w trwaniu w 

przyjaźni z Bogiem we wspólnocie Kościoła; 

 wskazuje na zobowiązania wynikające z przyjęcia chrztu świętego; 

 wymienia formy pomocy bliźnim praktykowane we wspólnocie Kościoła; 

 wyjaśnia rolę modlitwy w życiu Pana Jezusa; 

 rozumie rolę modlitwy w życiu chrześcijanina; 

 wyjaśnia, jakich wyborów dokonuje człowiek przystępujący do sakramentów: chrztu 

świętego, pojednania, Eucharystii; 

 wyjaśnia, na czym polega działalność misyjna Kościoła; 

 wyjaśnia, na czym polega działalność charytatywna Kościoła; 

 wyjaśnia, czym jest wspólnota parafialna; 

 wie, że parafia jest środowiskiem życia i przeżywania wiary; 

 podaje przykłady grup i ruchów religijnych działających w Kościele; 



 wie, w jaki sposób można głosić Ewangelię w środowisku, w którym żyje; 

 wie, jakie konsekwencje wynikały z przyjęcia przez Mieszka I chrztu świętego; 

 wyjaśnia znaczenie chrztu Polski dla narodu polskiego i Europy; 

 rozumie znaczenie chrztu świętego dla każdego wierzącego. 

 rozumie, czym zaznaczył się w dziejach Polski święty Wojciech,  wie jakie znaczenie 

miała jego męczeńska śmierć; 

 wie, czym jest kultura chrześcijańska; 

 rozumie, że Maryja uczy nas zachować wierność Chrystusowi; 

 wymienia przejawy kultu maryjnego w Kościele; 

 wskazuje na związek wiary z życiem narodu; 

 zna najnowszą historię Kościoła w Polsce – od 1945 roku do czasów współczesnych;  

 wymienia i omawia postaci zasłużone dla współczesnego Kościoła w Polsce; 

 wskazuje własne miejsce w rodzinie, szkole, Kościele i innych społecznościach; 

 rozumie religijne korzenie obrzędów, zwyczajów i tradycji jako znaków obecności 

wiary na co dzień; 

 wskazuje na religijny wymiar świąt narodowych i rodzinnych; 

 rozumie, w jaki sposób nauczanie zawarte w Ewangelii i nauczanie papieskiego 

powinno wpływać na codzienność chrześcijanina; 

 potrafi wskazać istotne cechy świętości; 

 zna życie, działalność oraz przyczyny męczeńskiej śmierci św. Szczepana; 

 zna życie, działalność i okoliczności śmierci św. Stanisława; 

 zna najważniejsze wydarzenia z życia św. Jadwigi Śląskiej; 

 zna najważniejsze wydarzenia z życia chłopców z Poznańskiej Piątki; 

 zna najważniejsze wydarzenia z życia św. Maksymiliana Kolbego; 

 zna najważniejsze wydarzenia z życia bł. Jerzego Popiełuszki; 

 zna najważniejsze wydarzenia z życia św. Jana Pawła II; 

 wymienia najważniejsze dokonania papieża Jana Pawła II; 

 wie, co to jest świętych obcowanie. 

 

Nauczyciel religii Monika Tkaczyk 

 


