
Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z religii 

 Klasa VI 

 
Ocena dopuszczająca  Ocena dostateczna  Ocena dobra  Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

Rozwijanie 

poznania  

wiary. 

Uczeń: 

- opowiada o roli Ducha 

Świętego, 
- wskazuje cechy pobożno-
ści maryjnej w Polsce, 
 

- opisuje działanie Ducha 

Świętego w Kościele i w 
świecie, 

- wyjaśnia, czym jest kultu-

ra chrześcijańska, 
- wskazuje, dlaczego 
chrześcijanin powinien 
poznawać Objawienie Bo-
że i nauczanie Kościoła,  
– określa sposób obecności 
i działania 

Ducha Świętego w Koście-
le 

- wskazuje na związki Biblii, 

wiary i Kościoła z życiem 
narodu,  
- wyjaśnia, czym są dary i 
charyzmaty Ducha Świętego, 

- spełnia wymagania na 

ocenę bardzo dobrą, 
- biegle posługuje się 

zdobytą wiedzą, 

Wychowanie 

liturgiczne. 
Uczeń: 

- wyjaśnia znaczenie sa-
kramentów w życiu chrze-
ścijanina, 
- opisuje obrzędy bierz-
mowania, 

-ukazuje sakramenty, jako 
szczególne dary łaski Bożej, 

 
. 

- wyjaśnia, istotę znaczenie 
sakramentów w życiu 
chrześcijanina,  
- wskazuje konsekwencje 
wynikające z sakramentów, 
zwłaszcza chrztu, Euchary-
stii oraz pokuty i pojedna-
nia, 
– charakteryzuje obrzędy 
bierzmowania, 

 

- posługuje się symbolami 
liturgicznymi, odczytuje je i 
interpretuje, 
- wskazuje biblijne podstawy 
sakramentów, 
- wskazuje proste teksty 
liturgiczne odnoszące się do 
poszczególnych sakramen-
tów, 
- zna podział sakramentów 

- spełnia wymagania na 
ocenę bardzo dobrą, 
- biegle posługuje się 

zdobytą wiedzą, 

Formacja  
moralna. 
Uczeń: 

 

- wie, kim byli patroni roku 
św. Stanisław i  
św. Maksymilian, 
- wymienia przykazania 

- wskazuje na znaczenie 
przyjaźni w życiu Karola 
Wojtyły – św. Jana Pawła II, 
- rozwija pozytywny stosu-

- wie, dlaczego warto na-
śladować patronów roku: 
św. Maksymiliana Marię 
Kolbe i św. Stanisława, 

- przejawia refleksyjną po-
stawę wobec różnych sytu-
acji życiowych i zobowiązań 
moralnych, 

- spełnia wymagania na 
ocenę bardzo dobrą, 
- biegle posługuje się 

zdobytą wiedzą, 



kościelne, 
- wymienia formy pomocy 
bliźnim w kościele lokal-
nym i powszechnym, 
- opowiada o życiu św. 
Wojciecha, 
- wskazuje błogosławio-
nych i świętych, jako wzo-
ry świętości, 
- okazuje szacunek osobom 
dorosłym, 

nek do daru płciowości, - wymienia przykazania 
kościelne i uzasadnia po-
trzebę przestrzegania ich w 
codziennym życiu, 
- wyjaśnia na podstawie 
życia i męczeństwa św. 

Stanisława, kim jest świa-
dek wiary, 

- wskazuje chrześcijańskie 
motywy wyborów w co-
dziennym życiu 

Wychowanie do 

modlitwy. 
Uczeń: 

- zna wybrane modlitwy 
przewidziane w programie 

nauczania, 
- wyjaśnia znaczenie mo-
dlitwy we wspólnocie Ko-
ścioła i w życiu chrześcija-
nina, 

- przejawia postawę zaufania 
Bogu w codziennym życiu 

- zna większość modlitw 
przewidzianych progra-

mem nauczania, 
- wyraża słowami modli-
twę dziękczynienia uwiel-
bienia i prośby 

- zna modlitwy i mały kate-
chizm: Ojcze nasz, Zdrowaś 

Mario, Dekalog, Sakramen-
ty, Modlitwa przed nauką, 
Przykazania Kościelne, 
Uczynki miłosierne co do 
ciała, Uczynki miłosierne co 
do duszy, cztery cnoty głów-
ne, Siedem grzechów głów-

nych, Anioł pański, Koronka 
do bożego Miłosierdzia, dary 
Ducha Świętego, Warunki 
dobrej spowiedzi, 
- wyjaśnia znaczenie modli-
twy we wspólnocie Kościoła 
i w życiu chrześcijanina, 
- formułuje modlitwy tek-

stami biblijnymi i wła-

snymi słowami 

- spełnia wymagania na 
ocenę bardzo dobrą, 
- biegle posługuje się 

zdobytą wiedzą, 

Wychowanie do 

życia wspólno-

towego. 
Uczeń: 

- wyjaśnia rolę św. Piotra i 

jego następców w Koście-
le, 
- wymienia nazwy i sym-

- wskazuje różne sposoby 

działania Duch Świętego w 
Kościele, 
- wymienia i omawia postaci 

- opowiada o roli Ducha 

Świętego we wspólnocie 
Kościoła i w życiu chrze-
ścijanina, 

- podaje sposoby zaangażo-

wania się w życie lokalnej 

wspólnoty Kościoła, 

– rozwija poczucie przyna-

- spełnia wymagania na 

ocenę bardzo dobrą, 
- biegle posługuje się 

zdobytą wiedzą, 



bole Kościoła, 
- wymienia przymioty Ko-
ścioła 
- ukazuje sakrament Ka-
płaństwa, jako szczególne 
powołanie w Kościele i 

rozumie, czym jest Kościół 
hierarchiczny, 
- wymienia postaci zasłu-
żone dla Kościoła i Ojczy-
zny, 
- wskazuje na rolę cierpie-
nia i męczeństwa w rozwo-

ju Kościoła 
 

zasłużone dla Kościoła i 
Ojczyzny, 
- podaje biblijne obrazy 
Kościoła i wymienia przy-
mioty Kościoła, 
 

 

- wskazuje na wspólnotę 
Kościoła, jako znak obec-
ności Chrystusa w Słowie 
Bożym i sakramentach, 
- wyjaśnia znaczenie chrztu 
dla narodu polskiego i Eu-

ropy, 

leżności 
do rożnych wspólnot: 
Kościoła, narodu, rodziny, 
grupy szkolnej i koleżeń-
skiej, 
– angażuje się we własny 

rozwój 
emocjonalny i społeczny. 

Wprowadzenie 
do misji 

– wskazuje własne miejsce 
w rodzinie, szkole, Koście-
le 
i innych społecznościach, 
- wyjaśnia, czym jest po-
stawa apostolska.  

 

- opowiada o działalności 
ewangelizacyjnej św. Pawła 
 

- opowiada o działalności 
ewangelizacyjnej św. Paw-
ła i pracy misyjnej we 
współczesnych czasach, 
- uzasadnia, na czym pole-
ga udział chrześcijanina w 
potrójnej misji Chrystusa 
– odpowiedzialnie podej-
muje 
własne zadania w najbliż-
szym 
otoczeniu, 
 

- ukazuje na podstawie pery-
kop biblijnych początki Ko-
ścioła, jako wspólnoty wie-
rzących posłanej do świata, 
– włącza się w rożne formy 
apostolstwa oraz pomocy 
misjom ad gentes 
 

- spełnia wymagania na 
ocenę bardzo dobrą, 
- biegle posługuje się 

zdobytą wiedzą, 

 


