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Wymagania Edukacyjne
Religia

Klasa VI

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania zgodne z programem nauczania nr AZ–2–01/10 z dnia 9 czerwca 2010 r.  Poznaję Boga i w Niego 
wierzę. Wierzę w Kościół 

WYMAGANIA OGÓLNE

OCENA CELUJĄCA
Uczeń: 

• Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą.
• Posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej pracy, wynikają z indywidualnych zainteresowań, potrafi je zaprezentować.
• Jest bardzo aktywny na lekcji.
• Wykonuje zadane prace i ćwiczenia na ocenę co najmniej bardzo dobrą, przynosi niezbędne pomoce.
• Prowadzi na bieżąco zeszyt i karty pracy.
• Wykonuje prace dodatkowe (referaty, albumy, prezentacje). 
• Angażuje się w przygotowanie okolicznościowych programów artystycznych i rekolekcji szkolnych. 
• Bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

OCENA BARDZO DOBRA
Uczeń: 

• Posiada pełny zakres wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania. 
• Sprawnie posługuje się nabytymi umiejętnościami, jest zawsze przygotowany i bardzo aktywny na lekcji. 
• Posiada i starannie prowadzi zeszyt i karty pracy. 
• Przynosi niezbędne pomoce. 
• Odnosi się z szacunkiem do innych.
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OCENA DOBRA
Uczeń: 
• Opanował większość wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania i potrafi je poprawnie zaprezentować. 
• Prowadzi na bieżąco zeszyt i karty pracy, jest zawsze przygotowany do katechezy. 
• Przynosi niezbędne pomoce. 
• Wykonuje systematycznie i samodzielnie zadane prace i ćwiczenia. 
• Posiada wiedzę i umiejętności pozwalającą na samodzielne wykorzystanie, jest aktywny na lekcji.

OCENA DOSTATECZNA
Uczeń: 
• Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne na danym etapie nauki, pozwalające na rozumienie podstawowych zagadnień. 
• Potrafi wyrywkowo stosować wiedzę, proste zagadnienia przedstawia przy pomocy nauczyciela, w jego wiadomościach są braki. 
• Prowadzi zeszyt i karty pracy, w których są braki. 
• Wykonuje niesystematycznie zadane prace i sporadycznie zapomina przynieść niezbędne pomoce. 
• Nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem

OCENA DOPUSZCZAJĄCA
Uczeń: 
• Posiada minimalną wiedzę i umiejętności przewidziane w programie nauczania. 
• Posiada braki w wiedzy i umiejętnościach religijnych, które nie uniemożliwiają mu czynienia postępów w ciągu dalszej nauki. 
• Prowadzi zeszyt i karty pracy, w którym są duże braki.
• Zadania wykonuje sporadycznie. Rzadko włącza się w pracę grupy. 
• Proste polecenia, wymagające zastosowania podstawowych umiejętności wykonuje przy pomocy nauczyciela.
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OCENA NIEDOSTATECZNA
Uczeń: 
• Nie spełnia kryteriów wymagań na ocenę dopuszczającą, niezbędnych do opanowania podstawowych umiejętności. 
• Nie prowadzi zeszytu, kart pracy, nie wykonuje zadawanych prac. 
• Odmawia wszelkiej współpracy, ma lekceważący stosunek do przedmiotu.
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WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

PÓŁROCZE I PÓŁROCZE II

OCENA CELUJĄCA

Uczeń: 
Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym.

Posiada uzupełniony zeszyt i karty pracy do religii
Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania przedmiotem.

Bierze udział w konkursach.
Wykonuje dodatkowe prace zadawane przez nauczyciela religii

Angażuje się w przygotowanie okolicznościowych programów artystycznych i rekolekcji szkolnych. 
Biegle posługuje się zdobytą wiedzą, posiada wiedzę wykraczającą poza program nauczania klasy szóstej. 

Jest wzorem i przykładem dla innych uczniów.

OCENA BARDZO DOBRA

Uczeń:

• wie, w jakich okolicznościach nastąpiło zesłanie Ducha 
Świętego; 

• potrafi wymienić znaki towarzyszące temu wydarzeniu; 
• wyjaśnia, na czym polegała przemiana, jaka dokonała się w 

apostołach pod wpływem Ducha Świętego; 
• wie, kim jest Duch Święty; 
• rozumie naukę o Duchu Świętym zawartą w Wyznaniu wiary; 
• wie, czym charakteryzowało się życie pierwszej gminy 

chrześcijańskiej; 
• potrafi wyjaśnić, dlaczego chrześcijanie świętują niedzielę; 
• rozumie, do czego zobowiązuje chrześcijanina trzecie przykazanie 

Dekalogu oraz pierwsze przykazanie kościelne. 
• wie, że chrześcijańskie świętowanie polega na udziale we Mszy 

Świętej i odpoczynku 
• zna najważniejsze wydarzenia z życia Świętego Piotra; 
• wie, że w Piśmie Świętym znajdują się dwa listy Piotra Apostoła; 

Uczeń:
• definiuje pojęcie wiary;
• wymienia obowiązki chrześcijanina wynikające z wyznawanej wiary;
• zna przykazania kościelne; 
• wyjaśnia, jak katolik powinien odnosić się do ludzi wątpiących w 

wierze; 
• definiuje pojęcie „troska”; 
• wymienia przejawy troski pierwszych chrześcijan o potrzeby bliźnich; 
• wymienia formy pomocy bliźnim praktykowane we wspólnocie 

Kościoła; 
• wyjaśnia rolę modlitwy w życiu Pana Jezusa; 
• charakteryzuje modlitwę pierwszych chrześcijan; 
• rozumie, że od chrztu świętego jest zakorzeniony w Kościele; 
• wie, w jaki sposób apostołowie realizowali nakaz misyjny Chrystusa; 
• wyjaśnia, na czym polega działalność misyjna Kościoła; 
• wie, że chrześcijanin jest powołany do troski o potrzebujących 

członków Kościoła; 
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• rozumie pojęcie hierarchicznej struktury Kościoła; 
• wie, kim był Święty Paweł, wymienia najważniejsze wydarzenia z 

jego życia oraz wyjaśnia, dlaczego nazywamy go Apostołem Narodów
• wyjaśnia, co to znaczy być chrześcijaninem; 
• potrafi wyjaśnić, na czym polega udział w potrójnej misji Chrystusa: 

kapłańskiej, prorockiej i królewskiej; 
• wie, że Chrystus jest z nami w słowie Bożym i sakramentach; 
• zna trzy biblijne obrazy Kościoła; 
• wskazuje na podstawie biblijnych obrazów Kościoła relację łączącą 

Boga z ludźmi; 
• wymienia cztery przymioty Kościoła; 
• wyjaśnia, z czego wynikają przymioty Kościoła; 
• wyjaśnia, czym są charyzmaty i podaje kilka ich przykładów z listów 

Świętego Pawła; 
• tłumaczy, jaka jest różnica między darami Ducha Świętego a 

charyzmatami; 
• wie co to jest sakrament 
• wymienia sakramenty święte 
• wyjaśnia znaczenie sakramentów w życiu człowieka; 
• umie dokonać podziału sakramentów na trzy grupy: sakramenty 

wtajemniczenia, uzdrowienia i sakramenty w służbie komunii; 
• wie, jakie zadanie Pan Jezus zostawił swoim uczniom; 
• rozumie, że do zbawienia jest potrzebny chrzest święty oraz wiara; 
• wymienia konsekwencje przyjętego chrztu świętego 
• wie, jakimi darami obdarza człowieka Duch Święty; 
• wyjaśnia, jakie jest znaczenie poszczególnych darów; 
• rozumie, czym są dary Ducha Świętego; 
• wskazuje, że czasem szczególnego otrzymywania darów Ducha 

Świętego jest sakrament bierzmowania; 
• wymienia dary Ducha Świętego; 
• wie, że Chrystus nazwał siebie „chlebem życia”; 
• zna słowa ustanowienia Eucharystii 
• wie, w jakich okolicznościach Pan Jezus ustanowił sakrament pokuty i

pojednania; 

• wyjaśnia, na czym polega działalność charytatywna Kościoła; 
• zna znaczenie pojęć: charytatywny, wolontariusz; 
• wyjaśnia, czym jest wspólnota parafialna; 
• wie, że parafia jest środowiskiem życia i przeżywania wiary; 
• podaje przykłady grup i ruchów religijnych działających w Kościele 
• wie, kto i kogo powołał do głoszenia Ewangelii; 
• wie, jakie konsekwencje wynikały z przyjęcia przez Mieszka I chrztu 

świętego; 
• opowiada o życiu św. Wojciecha; 
• rozumie, czym zaznaczył się w dziejach Polski Święty Wojciech; 
• wie, jakie znaczenie miała jego męczeńska śmierć; 
• rozumie znaczenie Kościoła dla rozwoju życia i wiary w początkach 

narodu polskiego; 
• wskazuje na przejawy aktywności religijnej w średniowiecznej Polsce;
• wie, czym jest kultura chrześcijańska; 
• rozumie znaczenie wartości religijnych w życiu społecznym i 

twórczości ludzkiej; 
• wymienia przejawy kultu maryjnego w Kościele; 
• wskazuje na związek wiary z życiem narodu; 
• rozumie przynależność do wspólnoty rodziny, Kościoła i narodu; 
• zna najważniejsze wydarzenia z historii Kościoła w Polsce – od 1945 

roku do czasów współczesnych; 
• wskazuje na religijny wymiar świąt narodowych i rodzinnych; 
• rozumie, w jaki sposób nauczanie zawarte w Ewangelii i nauczanie 

papieskie powinno wpływać na codzienność chrześcijanina; 
• zna życie, działalność i okoliczności śmierci Świętego Stanisława; 
• wyjaśnia, dlaczego Święty Stanisław jest nazywany patronem 

poszanowania Bożych Praw, ładu moralnego i słusznych praw 
każdego człowieka; 

• zna najważniejsze wydarzenia z życia chłopców z Poznańskiej Piątki; 
• wyjaśnia, co to znaczy „iść pod prąd”; 
• zna najważniejsze wydarzenia z życia Świętego Maksymiliana 

Kolbego;  
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• zna słowa Pana Jezusa wypowiedziane w Wieczerniku po 
zmartwychwstaniu; 

• wie, kto otrzymał władzę odpuszczania grzechów; 
• wymienia warunki sakramentu pokuty i pojednania; 
• ukazuje sakrament namaszczenia chorych jako istotną pomoc osobom 

chorym, cierpiącym; 
• zna znaczenie słowa: służyć, służba; 
• wskazuje na sakrament święceń oraz na sakrament małżeństwa jako 

sakramenty w służbie bliźnim; 
• zna najważniejsze wydarzenia z życia Świętej Jadwigi Śląskiej; 
• wymienia dzieła dokonane przez świętą; 
• zna najważniejsze wydarzenia z życia bł. Jerzego Popiełuszki; 
• opisuje sytuację Kościoła w czasach komunistycznych; 
• zna najważniejsze wydarzenia z życia św. Jana Pawła II; 
• wymienia najważniejsze dokonania papieża Jana Pawła II; 
• wie, kogo określamy mianem „święty”; 
• potrafi wskazać istotne cechy świętości; 
• wie, co to jest świętych obcowanie; 
• wyjaśnia znaczenie słowa: obcowanie, komunia; 
• zna życie, działalność oraz przyczyny męczeńskiej śmierci Świętego 

Szczepana; 
• wyjaśnia, w jaki sposób dał on świadectwo wierności Chrystusowi; 

OCENA DOBRA

Uczeń:
• wie, w jakich okolicznościach nastąpiło zesłanie Ducha Świętego; 
• potrafi wymienić znaki towarzyszące temu wydarzeniu; 
• wie, kim jest Duch Święty; 
• wie, czym charakteryzowało się życie pierwszej gminy 

chrześcijańskiej; 
• potrafi wyjaśnić, dlaczego chrześcijanie świętują niedzielę; 
• rozumie, do czego zobowiązuje chrześcijanina trzecie przykazanie 

Dekalogu oraz pierwsze przykazanie kościelne. 
• zna najważniejsze wydarzenia z życia Świętego Piotra; 

Uczeń:

• definiuje pojęcie wiary; 
• zna przykazania kościelne; 
• definiuje pojęcie „troska”; 
• wymienia przejawy troski pierwszych chrześcijan o potrzeby bliźnich; 
• wymienia formy pomocy bliźnim praktykowane we wspólnocie 

Kościoła; 
• wyjaśnia rolę modlitwy w życiu Pana Jezusa; 
• rozumie, że od chrztu świętego jest zakorzeniony w Kościele; 
• wie, w jaki sposób apostołowie realizowali nakaz misyjny Chrystusa; 
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• rozumie pojęcie hierarchicznej struktury Kościoła; 
• wie, kim był Święty Paweł, wymienia najważniejsze wydarzenia z 

jego życia oraz wyjaśnia, dlaczego nazywamy go Apostołem Narodów
• wyjaśnia, co to znaczy być chrześcijaninem; 
• zna trzy biblijne obrazy Kościoła; 
• wymienia cztery przymioty Kościoła; 
• wyjaśnia, czym są charyzmaty 
• wie co to jest sakrament 
• wymienia sakramenty święte 
• wyjaśnia znaczenie sakramentów w życiu człowieka; 
• umie dokonać podziału sakramentów na trzy grupy: sakramenty 

wtajemniczenia, uzdrowienia i sakramenty w służbie komunii; 
• wie, jakie zadanie Pan Jezus zostawił swoim uczniom; 
• rozumie, że do zbawienia jest potrzebny chrzest święty oraz wiara; 
• wymienia konsekwencje przyjętego chrztu świętego 
• rozumie, czym są dary Ducha Świętego; 
• wymienia dary Ducha Świętego; 
• wie, że Chrystus nazwał siebie „chlebem życia”; 
• zna słowa ustanowienia Eucharystii 
• wie, w jakich okolicznościach Pan Jezus ustanowił sakrament pokuty i

pojednania; 
• zna słowa Pana Jezusa wypowiedziane w Wieczerniku po 

zmartwychwstaniu; 
• wymienia warunki sakramentu pokuty i pojednania; 
• ukazuje sakrament namaszczenia chorych jako istotną pomoc osobom 

chorym, cierpiącym; 
• zna znaczenie słowa: służyć, służba; 
• wskazuje na sakrament święceń oraz na sakrament małżeństwa jako 

sakramenty w służbie bliźnim; 
• zna najważniejsze wydarzenia z życia Świętej Jadwigi Śląskiej; 
• zna najważniejsze wydarzenia z życia bł. Jerzego Popiełuszki; 
• zna najważniejsze wydarzenia z życia św. Jana Pawła II; 
• wie, kogo określamy mianem „święty”; 
• potrafi wskazać istotne cechy świętości; 

• wyjaśnia, na czym polega działalność misyjna Kościoła; 
• wie, że chrześcijanin jest powołany do troski o potrzebujących 

członków Kościoła; 
• wyjaśnia, na czym polega działalność charytatywna Kościoła; 
• zna znaczenie pojęć: charytatywny, wolontariusz; 
• wyjaśnia, czym jest wspólnota parafialna; 
• podaje przykłady grup i ruchów religijnych działających w Kościele 
• wie, kto i kogo powołał do głoszenia Ewangelii; 
• wie, jakie konsekwencje wynikały z przyjęcia przez Mieszka I chrztu 

świętego; 
• opowiada o życiu św. Wojciecha; 
• wie, jakie znaczenie miała jego męczeńska śmierć; 
• rozumie znaczenie Kościoła dla rozwoju życia i wiary w początkach 

narodu polskiego; 
• wskazuje na przejawy aktywności religijnej w średniowiecznej Polsce;
• wie, czym jest kultura chrześcijańska; 
• wymienia przejawy kultu maryjnego w Kościele; 
• zna najważniejsze wydarzenia z historii Kościoła w Polsce – od 1945 

roku do czasów współczesnych; 
• wskazuje na religijny wymiar świąt narodowych i rodzinnych; 
• rozumie, w jaki sposób nauczanie zawarte w Ewangelii i nauczanie 

papieskie powinno wpływać na codzienność chrześcijanina; 
• zna życie, działalność i okoliczności śmierci Świętego Stanisława; 
• zna najważniejsze wydarzenia z życia chłopców z Poznańskiej Piątki; 
• wyjaśnia, co to znaczy „iść pod prąd”; 
• zna najważniejsze wydarzenia z życia Świętego Maksymiliana 

Kolbego; 
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• wie, co to jest świętych obcowanie; 
• wyjaśnia znaczenie słowa: obcowanie, komunia; 
• zna życie, działalność oraz przyczyny męczeńskiej śmierci Świętego 

Szczepana; 

OCENA DOSTATECZNA

Uczeń:
• potrafi wymienić znaki towarzyszące wydarzeniu Zesłania Ducha 

Świętego; 
• wie, kim jest Duch Święty; 
• wie, czym charakteryzowało się życie pierwszej gminy 

chrześcijańskiej; 
• potrafi wyjaśnić, dlaczego chrześcijanie świętują niedzielę; 
• zna najważniejsze wydarzenia z życia Świętego Piotra; 
• wie, kim był Święty Paweł, wymienia najważniejsze wydarzenia z 

jego życia 
• wyjaśnia, co to znaczy być chrześcijaninem; 
• zna trzy biblijne obrazy Kościoła; 
• wyjaśnia, czym są charyzmaty 
• wie co to jest sakrament 
• wymienia sakramenty święte 
• wymienia dary Ducha Świętego; 
• wymienia warunki sakramentu pokuty i pojednania; 
• ukazuje sakrament namaszczenia chorych jako istotną pomoc osobom 

chorym, cierpiącym; 
• zna znaczenie słowa: służyć, służba; 
• zna najważniejsze wydarzenia z życia Świętej Jadwigi Śląskiej; 
• zna najważniejsze wydarzenia z życia bł. Jerzego Popiełuszki; 
• zna najważniejsze wydarzenia z życia św. Jana Pawła II; 
• wie, kogo określamy mianem „święty”; 
• wie, co to jest świętych obcowanie; 
• wyjaśnia znaczenie słowa: obcowanie, komunia; 
• zna życie, działalność oraz przyczyny męczeńskiej śmierci 

Świętego Szczepana; 

Uczeń:
• definiuje pojęcie wiary; 
• zna przykazania kościelne; 
• definiuje pojęcie „troska”; 
• wymienia formy pomocy bliźnim praktykowane we wspólnocie 

Kościoła; 
• wie, że od chrztu świętego należy do wspólnoty Kościoła 
• wie, że chrześcijanin jest powołany do troski o potrzebujących 

członków Kościoła; 
• wyjaśnia, na czym polega działalność charytatywna Kościoła; 
• zna znaczenie pojęć: charytatywny, wolontariusz; 
• wyjaśnia, czym jest wspólnota parafialna; 
• wie, jakie konsekwencje wynikały z przyjęcia przez Mieszka I chrztu 

świętego; 
• opowiada o życiu św. Wojciecha; 
• wie, czym jest kultura chrześcijańska; 
• wymienia najważniejsze święta maryjne obchodzone w Kościele; 
• zna najważniejsze wydarzenia z historii Kościoła w Polsce – od 1945 

roku do czasów współczesnych; 
• zna najważniejsze wydarzenia z życia Świętego Stanisława; 
• zna najważniejsze wydarzenia z życia Świętego Maksymiliana 

Kolbego; 
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Szkoła Podstawowa 
im. Szarych Szeregów w Górkach

Wymagania edukacyjne w roku szkolnym 2022/23
Religia klasa 6

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń:
• potrafi wymienić znaki towarzyszące wydarzeniu Zesłania Ducha 

Świętego; 
• wie, kim jest Duch Święty; 
• potrafi wyjaśnić, dlaczego chrześcijanie świętują niedzielę; 
• wie kim był Święty Piotr; 
• wie, kim był Święty Paweł 
• wyjaśnia, co to znaczy być chrześcijaninem; 
• zna trzy biblijne obrazy Kościoła; 
• wie co to jest sakrament 
• wymienia sakramenty święte 
• zna znaczenie słowa: służyć, służba; 
• zna najważniejsze wydarzenia z życia św. Jana Pawła II; 
• wie kim był bł. Ks. Jerzy Popiełuszko 
• wie, kogo określamy mianem „święty”; 
• wie, co to jest świętych obcowanie; 

• definiuje pojęcie wiary; 
• definiuje pojęcie „troska”; 
• wie, że od chrztu świętego należy do wspólnoty Kościoła; 
• wie, że chrześcijanin jest powołany do troski o potrzebujących 

członków Kościoła; 
• wyjaśnia, na czym polega działalność charytatywna Kościoła; 
• zna znaczenie pojęć: charytatywny, wolontariusz; 
• wyjaśnia, czym jest wspólnota parafialna; 
• opowiada o życiu św. Wojciecha; 
• wymienia największe święta maryjne obchodzone w Kościele; 
• wie kim był Święty Stanisław; 
• wie kim był św. Maksymilian Kolbe 

OCENA NIEDOSTATECZNA

Uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.
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