
WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

DOTYCZĄCE I PÓŁROCZA I CAŁEGO ROKU SZKOLNEGO 

CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY 

Otrzymuje uczeń, który: 

-Opanował materiał 

przewidziany programem 

w stopniu bardzo dobrym. 

-Samodzielnie i twórczo 

rozwija własne 

zainteresowania 

przedmiotem. 

-Bierze udział i osiąga 

sukcesy w konkursach 

religijnych i zajmuje 

wysokie miejsca lub 

wyróżnienia 

-Biegle posługuje się 

zdobytą wiedzą, posiada 

wiedzę wykraczającą poza 

program nauczania 

-Jest wzorem i przykładem 

dla innych uczniów. 

 -Angażuje się w prace 

dodatkowe np. kolędnicy 

misyjni, schola. jasełka itp 

-Posiada uzupełniony, 

starannie prowadzony 

zeszyt i podręcznik do 

nauki religii. 

 

 

 

Otrzymuje uczeń, który: 

-Zna modlitwy i mały 

katechizm:  Ojcze nasz, 

Zdrowaś Mario, Wierzę w 

Boga, Chwała Ojcu,  

10 Przykazań Bożych,  

5 Przykazań Kościelnych, 

2 Przykazania miłości, 

 6 Prawd wiary, 

 7 Sakramentów św., 

7 grzechów głównych, 

5 warunków dobrej 

spowiedzi, 3 Cnoty Boskie 

4 cnoty główne, Rzeczy 

ostateczne człowieka, 

Dary Ducha Świętego, 

Uczynki miłosierne 

względem ciała i duszy 

-  Wie, kim byli i dlaczego 

warto naśladować 

patronów roku: św. 

Stanisława i św. 

Maksymiliana  Marię 

Kolbe. 

-Ukazuje na podstawie 

perykop biblijnych 

początki Kościoła jako 

wspólnoty wierzących 

posłanej do świata 

-Opowiada o roli Ducha 

Świętego we wspólnocie 

Otrzymuje uczeń, który: 

-Zna większość modlitw 

przewidzianych w 

programie nauczania 

- Wie, kim byli i dlaczego 

warto naśladować 

patronów roku: św. 

Stanisława i św. 

Maksymiliana  Marię 

Kolbe. 

-Opowiada o roli Ducha 

Świętego we wspólnocie 

Kościoła i w życiu 

chrześcijanina. 

-Wyjaśnia rolę św. Piotra i 

jego następców w 

Kościele. 

-Opowiada o działalności 

ewangelizacyjnej św. 

Pawła i pracy misyjnej we 

współczesnych czasach 

-Wskazuje na wspólnotę 

Kościoła jako na znak 

obecności Chrystusa w 

Słowie Bożym i 

sakramentach 

-Uzasadni na czym polega 

udział chrześcijanina w 

potrójnej misji Chrystusa. 

-Wymienia nazwy i 

symbole Kościoła, 

Otrzymuje uczeń, który: 

-Zna niektóre modlitwy 

przewidziane w programie 

nauczania. 

-Wie, kim byli św. 

Stanisław i św. 

Maksymiliana Maria 

Kolbe. 

-Opowiada o roli Ducha 

Świętego we wspólnocie 

Kościoła i w życiu 

chrześcijanina. 

-Wyjaśnia rolę św. Piotra i 

jego następców w 

Kościele. 

-Opowiada o działalności 

ewangelizacyjnej św. 

Pawła 

-Wymienia nazwy i 

symbole Kościoła. 

-Podaje biblijne obrazy 

Kościoła i wymienia 

przymioty Kościoła. 

-Ukazuje sakrament 

kapłaństwa jako 

szczególne powołanie w 

Kościele i rozumie, czym 

jest Kościół hierarchiczny 

-Wskazuje różne sposoby 

działania Ducha Świętego 

w Kościele. 

Otrzymuje uczeń, który: 

-Zna wybrane modlitwy 

przewidziane w programie 

nauczania. 

-  Wie, kim byli patroni 

roku: św. Stanisław i św. 

Maksymilian. 

-Opowiada o roli Ducha 

Świętego. 

-Wyjaśnia rolę św. Piotra i 

jego następców w 

Kościele. 

-Wymienia nazwy i 

symbole Kościoła jako 

wskazania na relacje Boga 

ludzi i ludzi do Boga. 

-Wymienia przymioty 

Kościoła. 

-Ukazuje sakrament 

kapłaństwa jako 

szczególne powołanie w 

Kościele i rozumie, czym 

jest Kościół hierarchiczny 

-Wyjaśnia znaczenie 

sakramentów w życiu 

chrześcijanina. 

-Wymienia przykazania 

kościelne. 

-Wyjaśnia znaczenie 

modlitwy we wspólnocie 

Kościoła i w życiu 



Kościoła i w życiu 

chrześcijanina. 

-Wyjaśnia rolę św. Piotra i 

jego następców w 

Kościele. 

-Opowiada o działalności 

ewangelizacyjnej św. 

Pawła i pracy misyjnej we 

współczesnych czasach 

-Wskazuje na wspólnotę 

Kościoła jako na znak 

obecności Chrystusa w 

Słowie Bożym i 

sakramentach św. 

-Uzasadnia, na czym 

polega udział 

chrześcijanina w po 

Wymienia przykazania 

kościelne i uzasadnia 

potrzebę przestrzegania ich 

w codziennym trójnej misji 

Chrystusa. 

-Wymienia nazwy i 

symbole Kościoła, 

wskazuje na relacje Boga 

do ludzi i ludzi do Boga.

 Podaje biblijne 

obrazy Kościoła i 

wymienia przymioty 

Kościoła. 

-Ukazuje sakrament 

kapłaństwa jako 

szczególne powołanie w 

Kościele i rozumie, czym 

jest  Kościół 

hierarchiczny. 

-Wskazuje różne sposoby 

działania Ducha Świętego 

wskazuje na relacje Boga 

do ludzi i ludzi do Boga. 

-Podaje biblijne obrazy 

Kościoła i wymienia 

przymioty Kościoła. 

-Ukazuje sakrament 

kapłaństwa jako 

szczególne powołanie w 

Kościele i rozumie, czym 

jest  Kościół hierarchiczny 

-Wskazuje różne sposoby 

działania Ducha Świętego 

w Kościele 

-Wyjaśnia istotę, 

znaczenie sakramentów w 

życiu chrześcijanina, 

ukazuje sakramenty jako 

szczególne dary Łaski 

Bożej 

-Wymienia przykazania 

kościelne i uzasadnia 

potrzebę przestrzegania 

ich w codziennym życiu 

-Wyjaśnia znaczenie 

modlitwy we wspólnocie 

Kościoła i w życiu 

chrześcijanina. 

-Wymienia formy pomocy 

bliźnim w kościele 

lokalnym i powszechnym. 

-Wyjaśnia znaczenie 

chrztu dla narodu 

polskiego i Europy. 

-Opowiada o życiu św. 

Wojciecha. 

-Wskazuje cechy 

pobożności maryjnej w 

-Wyjaśnia znaczenie 

sakramentów w życiu 

chrześcijanina. 

--Wymienia przykazania 

kościelne. 

-Wyjaśnia znaczenie 

modlitwy we wspólnocie 

Kościoła i w życiu 

chrześcijanina. 

-Wymienia formy pomocy 

bliźnim w kościele 

lokalnym i powszechnym. 

-Opowiada o życiu św. 

Wojciecha. 

-Wskazuje cechy 

pobożności maryjnej w 

Polsce. 

-Wyjaśnia, czym jest 

kultura chrześcijańska. 

-Wymienia i omawia 

postaci zasłużone dla 

Kościoła i Ojczyzny. 

-Wskazuje na rolę 

cierpienia i męczeństwa w 

rozwoju Kościoła. 

-Wskazuje 

błogosławionych i 

świętych jako wzory 

świętości. 

-Wskazuje na znaczenie 

przyjaźni w życiu Karola 

Wojtyły – św. Jana Pawła 

II 

-Z szacunkiem odnosi się 

do kapłanów, rodziców, 

nauczycieli, 

wychowawców 

chrześcijanina. 

-Wymienia formy pomocy 

bliźnim w kościele 

lokalnym i powszechnym. 

-Opowiada o życiu św. 

Wojciecha. 

-Wskazuje cechy 

pobożności maryjnej w 

Polsce. 

-Wymienia postaci 

zasłużone dla Kościoła i 

Ojczyzny. 

Wskazuje na rolę 

cierpienia i męczeństwa w 

rozwoju Kościoła.  

-Wskazuje 

błogosławionych i 

świętych jako wzory 

świętości. 

-Okazuje szacunek 

osobom dorosłym. 

-Posiada podręcznik do 

nauki religii i zeszyt, w 

którym prowadzi 

niesystematyczne notatki. 

 

 

 

 

 

 

 

 



w Kościele, wyjaśnia, 

czym są dary i charyzmaty 

Ducha Świętego. 

-Wyjaśnia istotę, 

znaczenie sakramentów w 

życiu chrześcijanina, 

ukazuje sakramenty jako  

szczególne dary łaski 

Bożej. 

-Rozumie, że Kościół jest 

wspólnotą wierzących w 

drodze do Boga. 

-Wymienia przykazania 

kościelne i uzasadnia 

potrzebę przestrzegania 

ich w codziennym życiu 

-Wyjaśnia znaczenie 

modlitwy we wspólnocie 

Kościoła i w życiu 

chrześcijanina. 

-Wymienia formy pomocy 

bliźnim w kościele 

lokalnym i powszechnym. 

-Wyjaśnia znaczenie 

chrztu dla narodu 

polskiego i Europy. 

-Opowiada o życiu św. 

Wojciecha. 

-Wskazuje cechy 

pobożności maryjnej w 

Polsce. 

-Wyjaśnia, czym jest 

kultura chrześcijańska. 

-Wymienia i omawia 

postaci zasłużone dla 

Kościoła i Ojczyzny. 

-Zna historię diecezji i 

Polsce. 

Wyjaśnia, czym jest 

kultura chrześcijańska. 

-Wymienia i omawia 

postaci zasłużone dla 

Kościoła i Ojczyzny. 

-Wskazuje rolę cierpienia i 

męczeństwa w rozwoju 

Kościoła. 

-Wyjaśnia na podstawie 

życia i męczeństwa św. 

Stanisława, kim jest 

świadek wiary. 

-Wskazuje 

błogosławionych i 

świętych jako wzory 

świętości. 

-Wskazuje na znaczenie 

przyjaźni w życiu Karola 

Wojtyły – św. Jana Pawła 

II. 

- Z szacunkiem odnosi się 

do kapłanów, rodziców, 

nauczycieli, 

wychowawców. 

- Posiada uzupełniony 

zeszyt i podręcznik do 

nauki religii. 

 

 

-Posiada podręcznik do 

nauki religii i zeszyt, w 

którym są niewielkie braki 

 



 

Ocenę 

niedostatecz

ną 

otrzymuje 

uczeń który 

nie spełnia 

wymagań 

na ocenę 

dopuszczają

cą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą 

parafii, podaje sposoby 

zaangażowania się w życie 

lokalnej wspólnoty 

Kościoła 

-Wskazuje na rolę 

cierpienia i męczeństwa w 

rozwoju Kościoła. 

-Wyjaśnia na podstawie 

życia i męczeństwa św. 

Stanisława, kim jest 

świadek wiary. 

-Wskazuje 

błogosławionych i 

świętych jako wzory 

świętości. 

-Wyjaśnia, czym jest 

postawa apostolska. 

-Wskazuje na znaczenie 

przyjaźni w życiu Karola 

Wojtyły – św. Jana Pawła 

II. 

-Z szacunkiem odnosi się 

do kapłanów, rodziców, 

nauczycieli, 

wychowawców. 

-Posiada uzupełniony, 

starannie prowadzony 

zeszyt i podręcznik do 

nauki religii. 

 

 


