
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII W OPARCIU O REALIZOWANY PROGRAM 
W    ZAKRESIE    SZÓSTEJ    KLASY    SZKOŁY    PODSTAWOWEJ    OPRACOWANE    NA    

PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH: 
 WEZWANI PRZEZ BOGA Z SERII DROGI PRZYMIERZA 

 

I PÓŁROCZE 

Ocena dopuszczająca: 

Katechizowany: 

 definiuje, czym jest lęk i co mu się z nim kojarzy 

 opowiada wydarzenie Zesłania Ducha Świętego 

 wyjaśnia pojęcie nadziei 

 objaśnia pojęcie daru 

 wylicza znaki działania Ducha Świętego 

 charakteryzuje postać świętego Piotra 

 wyjaśnia, co zmieniło życie świętego Pawła 

 przedstawia, dlaczego otaczamy Maryję czcią 

 wylicza zasadnicze części Mszy Świętej 

 wyjaśnia, kim staję się w sakramencie chrztu 

 określa znaczenie rodziny w życiu dziecka 

 określa, jakie zadania otrzymał chrześcijanin na chrzcie świętym 

 wyjaśnia, na czym polega życie Dziecka Bożego 

 wskazuje, co znaczy wierzyć 

 podaje okoliczności, przyjęcia chrztu przez Polskę 

 wyjaśnia słowo męczennik 

 opowiada, jaką rolę pełni rodzina w przekazie wiary 

 objaśnia, w jaki sposób sam może stawać się misjonarzem 

 wyjaśnia, na czym polega pośrednictwo- Maryi 
 

Ocena dostateczna 

Katechizowany: 

 wie, czego Jezus pragnienie od swoich uczniów 

 wyznaje wiarę w Boga 

 ma świadomość odpowiedzialności za miłość Boga wyrażoną w darze Ducha 
Świętego 

 wykazuje, że Duch Święty jest twórcą Kościoła 

 określa rolę, jaką odegrało w życiu świętego Piotra spotkanie z  Jezusem 

 opisuje, jaką rolę odegrało życiu św. Pawła spotkanie z Jezusem 

 tłumaczy, dlaczego Maryja wzorem 

 opowiada, co dzieje się podczas Eucharystii 

 wyjaśnia, co to znaczy, że w chrzcie świętym stajemy się dziećmi Bożymi 



 uzasadnia, dlaczego chrzest domaga się ciągłej pracy nad sobą 

 uczestniczy w życiu Kościoła 
•      uczestniczy w przekazywaniu Dobrej Nowiny 

•     jest wdzięczny za chrzest święty 

•      opisuje, jak dziś jest głoszona Ewangelia 

•      opowiada, czym dla Polski było przyjęcie chrztu 

•      analizuje zaangażowanie Kościoła w zakresie pomocy bliźnim 

•      charakteryzuje życie wybranego męczennika 

•      opisuje, w jaki sposób może przekazywać wiarę w Boga 

•      tłumaczy, dlaczego powinniśmy modlić się za misje i misjonarzy 

 

Ocena dobra 

Katechizowany 

•      odkrywa pragnienia Jezusa wobec ludzi 

•      określa, jaką postawę wobec pokus proponuje człowiekowi Jezus 

•      wyjaśnia, co to znaczy być posłusznym Bogu 

•       wie, na co oczekują uczniowie Jezusa po Jego wniebowstąpieniu 

•      objaśnia, co to znaczy, że Kościół jest darem Ducha Świętego 

•      opisuje działalność Ducha Świętego podczas Mszy Świętej 

•      określa, czego Duch Święty uczy nas w świadectwie wiary świętego Pawła 

•      uzasadnia, dlaczego Maryj a j est naszą Matką 

•      uzasadnia, dlaczego Eucharystia jest wyrazem wiary w Jezusa Chrystusa 

•      ukazuje związek sakramentu chrztu z sakramentem pokuty 

•      objaśnia, w jaki sposób ochrzczeni stają się dziećmi Bożymi 

•      dowodzi, że ochrzczony jest zobowiązany do udzielania pomocy innym , by uwierzyli 

•      wyjaśnia, co jest treścią wiary Kościoła wymienia zadania chrześcijan wynikające z chrztu 

•      przedstawia, jak głosił Ewangelię święty Paweł / omawia wybraną podróż misyjną przy 

pomocy mapy/ 



•      wylicza następstwa wynikające z przyjęcia chrztu przez Polskę 

•      wskazuje możliwości dawania świadectwa Jezusowi 

•      odkrywa w słowach Jezusa wezwanie do udziału w misyjnym dziele Kościoła 

•      podaje sposoby oddawania czci Maryi. 

 

Ocena bardzo dobra 

Katechizowany: 

•      wyjaśnia, jakie wskazania Jezusa powinniśmy realizować, by nasze relacje były wolne od 

lęków 

•      stara się o łączyć własne pragnienia z tęsknotami Jezusa 

•      tłumaczy, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję 

•      dowodzi, że posłuszeństwo Bogu wyraża się w tym, by myśleć, działać i ufać jak Jezus 

•      dowodzi, że w naszym życiu nieustannie dokonuje się Pięćdziesiątnica 

•      tłumaczy, co jest powodem Zesłania Ducha Świętego 

•      tłumaczy, dlaczego wierzymy w Kościół 

 opowiada o świętym Piotrze i jego następcach w Kościele 

 ukazuje rolę Ducha Świętego i pomoc w życiu świętego Pawła 

 przytacza działania Ducha Świętego w życiu Maryi 

 prowadzi refleksję nad uczestnictwem we Mszy Świętej 

 uzasadnia, dlaczego chrzest posiada dla chrześcijan decydujące znaczenie 

 uzasadnia, dlaczego pierwsze nauczanie wiary odbywa się w rodzinie 

 czuje się odpowiedzialny za realizację zadań płynących z chrztu 

•      rozważa, jak może dzielić się Dobrą Nowiną z innymi 

•      uczestniczy w głoszeniu Ewangelii 

•      uzasadnia, że dzieła kultury chrześcijańskiej pomagają człowiekowi być blisko Pana Boga 

•      uzasadnia konieczność odpowiedzialności za naród polski 

•      tłumaczy, dlaczego chrześcijanie oddawali i oddają swoje życie za wiarę 

•      tłumaczy, na czym polega odpowiedzialność za przekaz wiary 



•      uzasadnia, że mamy udział w działalności misyjnej Kościoła 

•      tłumaczy, dlaczego wierzący w Polsce darzą Maryję tak wielką czcią.  

 

Ocena celująca 

Katechizowany: 

•      spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej 

•      wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program religii własnego poziomu 

edukacji 

•      samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych 

•      angażuje się w prace pozalekcyjne (np. gazetki religijne, montaże sceniczne, pomoce 

katechetyczne, bierze udział w Liturgii Słowa należy do DSM, PDMD przy parafii itp.) 

•      uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej 

•     jego pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi 

żadnych zastrzeżeń 

•      inne osiągnięcia indywidualne ucznia promujące ocenę celującą. 

 


