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Wymagania edukacyjne z religii dla klasy VI 

Uczeń:  

1. Rozumie przekaz biblijny dotyczący stworzenia świata i człowieka, grzechu pierworodnego.  

2. Rozumie znaki liturgiczne związane z sakramentem chrztu świętego.  

3. Właściwie interpretuje biblijne teksty: wieża Babel, ofiara Melchizedeka, ofiara Izaaka, krew 

baranka paschalnego, manna na pustyni. 

4. Zna podstawy podział Pisma Świętego: Stary i Nowy Testament. Umie odszukiwać teksty 

biblijne na podstawie sigla. Zna wszystkie księgi Nowego Testamentu.  

5. Posiada podstawowe wiadomości na temat Ewangelii i jej autorów.  

6. Interpretuje wybrane teksty z Ewangelii.  

7. Rozumie postawy liturgiczne – Mszy Świętej.  

8. Interpretuje przypowieści Jezusa: „O Siewcy”, „O ziarnku gorczycy i zaczynie”, „ O domu na 

skale”, „ O talentach”, „ O pannach mądrych i głupich”, „ O chwaście i kąkolu”, „ O denarze”.  

9. Rozumie, że Msza św. jest uobecnieniem ofiary krzyżowej Jezusa.  

10. Rozumie pojęcie Triduum Paschalne. Wie, jakie wydarzenia z życia Jezusa upamiętniają 

paschalne dni przeżywane w kościele.   

11. Co to jest Miłosierdzie – poznaje koronkę do Bożego Miłosierdzia i przesłanie Miłosierdzia?  

12. Wyjaśnia tajemnicę Zesłania Ducha Świętego, znaków, którymi posłużył się Duch Święty.  

13. Rozumie sens powołania chrześcijańskiego: do życia konsekrowanego i w małżeństwie.  

14. Rozumie, w jaki sposób rok liturgiczny przybliża nas do Boga.  

 

Ocena celująca:  

1. Twórczo interpretuje przekaz biblijny dotyczący stworzenia świata i człowieka, grzechu 

pierworodnego.  

2. Rozumie znaki liturgiczne związane z sakramentem chrztu świętego.  

3. Twórczo interpretuje biblijne teksty: wieża Babel, ofiara Melchizedeka, ofiara Izaaka, krew 

baranka paschalnego, manna na pustyni. 

4. Zna podstawy podział Pisma Świętego: Stary i Nowy Testament. Samodzielnie umie 

odszukiwać teksty biblijne na podstawie sigla. Zna wszystkie księgi Nowego Testamentu.  

5. Posiada podstawowe wiadomości na temat Ewangelii i jej autorów. Wyjaśnia pojęcie: 

ewangelii – dobra nowina o zbawieniu.  

6. Samodzielnie interpretuje wybrane teksty z Ewangelii.  

7. Rozumie postawy liturgiczne – Mszy Świętej.  

8. Twórczo interpretuje przypowieści Jezusa: „O Siewcy”, „O ziarnku gorczycy i zaczynie”, „ O 

domu na skale”, „ O talentach”, „ O pannach mądrych i głupich”, „ O chwaście i kąkolu”, „ O 

denarze”.. Rozumie przesłanie tych przypowieści dla swojego życia.  

9. Wyjaśnia, że Msza św. jest uobecnieniem ofiary krzyżowej Jezusa.  

10. Rozumie pojęcie Triduum Paschalne. Wie, jakie wydarzenia z życia Jezusa upamiętniają 

paschalne dni przeżywane w kościele.   

11. Zna przesłanie Miłosierdzia skierowane do św. Faustyny. Potrafi odmówić koronkę do Bożego 

Miłosierdzia.  

12. Wyjaśnia tajemnicę Zesłania Ducha Świętego, znaków, którymi posłużył się Duch Święty.  
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13. Rozumie sens powołania chrześcijańskiego: do życia konsekrowanego i w małżeństwie.  

14. Wie, jakie okresy liturgiczna przypadają w Roku Liturgicznym. Wyjaśnia, w jaki sposób rok 

liturgiczny przybliża nas do Boga.  

15. Zna wszystkie tajemnice różańca świętego i potrafi odmawiać tę modlitwę.  

Pogłębia swoją wiedzę uczestnicząc kołach zainteresowań, w konkursie biblijnym dla szkół 

podstawowych, konkursach przedmiotowych z religii. Przygotowuje teksty rozważań wykorzystywane 

we Mszy Świętej, rozważaniach Drogi Krzyżowej, nabożeństwie różańcowym. Bierze czynny udział w 

zajęciach pozaszkolnych organizowanych przy parafii.  

 

Ocena bardzo dobra:  

1. Samodzielnie interpretuje przekaz biblijny dotyczący stworzenia świata i człowieka, grzechu 

pierworodnego.  

2. Rozumie znaki liturgiczne związane z sakramentem chrztu świętego.  

3. Samodzielnie interpretuje biblijne teksty: wieża Babel, ofiara Melchizedeka, ofiara Izaaka, 

krew baranka paschalnego, manna na pustyni. 

4. Zna podstawy podział Pisma Świętego: Stary i Nowy Testament. Samodzielnie umie 

odszukiwać teksty biblijne na podstawie sigla. Zna wszystkie księgi Nowego Testamentu.  

5. Posiada podstawowe wiadomości na temat Ewangelii i jej autorów. Wyjaśnia pojęcie: 

ewangelii – dobra nowina o zbawieniu.  

6. Samodzielnie interpretuje wybrane teksty z Ewangelii.  

7. Rozumie postawy liturgiczne – Mszy Świętej.  

8. Samodzielnie interpretuje przypowieści Jezusa: „O Siewcy”, „O ziarnku gorczycy i zaczynie”, „ 

O domu na skale”, „ O talentach”, „ O pannach mądrych i głupich”, „ O chwaście i kąkolu”, „ 

O denarze”.. Rozumie przesłanie tych przypowieści dla swojego życia.  

9. Wyjaśnia, że Msza św. jest uobecnieniem ofiary krzyżowej Jezusa.  

10. Rozumie pojęcie Triduum Paschalne. Wie, jakie wydarzenia z życia Jezusa upamiętniają 

paschalne dni przeżywane w kościele.   

11. Zna przesłanie Miłosierdzia skierowane do św. Faustyny. Potrafi odmówić koronkę do Bożego 

Miłosierdzia.  

12. Wyjaśnia tajemnicę Zesłania Ducha Świętego, znaków, którymi posłużył się Duch Święty.  

13. Rozumie sens powołania chrześcijańskiego: do życia konsekrowanego i w małżeństwie.  

14. Wie, jakie okresy liturgiczna przypadają w Roku Liturgicznym. Wyjaśnia, w jaki sposób rok 

liturgiczny przybliża nas do Boga.  

15. Zna wszystkie tajemnice różańca świętego i potrafi odmawiać tę modlitwę.  

Pogłębia swoją wiedzę uczestnicząc kołach zainteresowań, w konkursie biblijnym dla szkół 

podstawowych, konkursach przedmiotowych z religii. Przygotowuje teksty rozważań wykorzystywane 

we Mszy Świętej, rozważaniach Drogi Krzyżowej, nabożeństwie różańcowym. Bierze czynny udział w 

zajęciach pozaszkolnych organizowanych przy parafii.  
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Ocena  dobra:  

1. Samodzielnie interpretuje przekaz biblijny dotyczący stworzenia świata i człowieka, grzechu 

pierworodnego.  

2. Rozumie znaki liturgiczne związane z sakramentem chrztu świętego.  

3. Samodzielnie interpretuje biblijne teksty: wieża Babel, ofiara Melchizedeka, ofiara Izaaka, 

krew baranka paschalnego, manna na pustyni. 

4. Zna podstawy podział Pisma Świętego: Stary i Nowy Testament. Samodzielnie umie 

odszukiwać teksty biblijne na podstawie sigla. Zna wszystkie księgi Nowego Testamentu.  

5. Posiada podstawowe wiadomości na temat Ewangelii i jej autorów. Wyjaśnia pojęcie: 

ewangelii – dobra nowina o zbawieniu.  

6. Samodzielnie interpretuje wybrane teksty z Ewangelii.  

7. Rozumie postawy liturgiczne – Mszy Świętej.  

8. Samodzielnie interpretuje przypowieści Jezusa: „O Siewcy”, „O ziarnku gorczycy i zaczynie”, „ 

O domu na skale”, „ O talentach”, „ O pannach mądrych i głupich”, „ O chwaście i kąkolu”, „ 

O denarze”.. Rozumie przesłanie tych przypowieści dla swojego życia.  

9. Wyjaśnia, że Msza św. jest uobecnieniem ofiary krzyżowej Jezusa.  

10. Rozumie pojęcie Triduum Paschalne. Wie, jakie wydarzenia z życia Jezusa upamiętniają 

paschalne dni przeżywane w kościele.   

11. Zna przesłanie Miłosierdzia skierowane do św. Faustyny. Potrafi odmówić koronkę do Bożego 

Miłosierdzia.  

12. Wyjaśnia tajemnicę Zesłania Ducha Świętego, znaków, którymi posłużył się Duch Święty.  

13. Rozumie sens powołania chrześcijańskiego: do życia konsekrowanego i w małżeństwie.  

14. Wie, jakie okresy liturgiczna przypadają w Roku Liturgicznym. Wyjaśnia, w jaki sposób rok 

liturgiczny przybliża nas do Boga.  

15. Zna wszystkie tajemnice różańca świętego i potrafi odmawiać tę modlitwę.  

Ocena dostateczna:  

1. Z pomocą interpretuje przekaz biblijny dotyczący stworzenia świata i człowieka, grzechu 

pierworodnego.  

2. Wymienia znaki liturgiczne związane z sakramentem chrztu świętego.  

3. Z pomocą nauczyciela interpretuje biblijne teksty: wieża Babel, ofiara Melchizedeka, ofiara 

Izaaka, krew baranka paschalnego, manna na pustyni. 

4. Zna podstawy podział Pisma Świętego: Stary i Nowy Testament. Samodzielnie umie 

odszukiwać teksty biblijne na podstawie sigla.  

5. Posiada podstawowe wiadomości na temat Ewangelii i jej autorów.  

6. Samodzielnie interpretuje wybrane teksty z Ewangelii.  

7. Rozumie postawy liturgiczne – Mszy Świętej.  

8.  Interpretuje wybrane 3 przypowieści Jezusa: „O Siewcy”, „O ziarnku gorczycy i zaczynie”, „ O 

domu na skale”, „ O talentach”, „ O pannach mądrych i głupich”, „ O chwaście i kąkolu”, „ O 

denarze”.. Rozumie przesłanie tych przypowieści dla swojego życia.  

9. Z pomocą nauczyciela wyjaśnia, że Msza św. jest uobecnieniem ofiary krzyżowej Jezusa.  

10. Rozumie pojęcie Triduum Paschalne. Wie, jakie wydarzenia z życia Jezusa upamiętniają 

paschalne dni przeżywane w kościele.   
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11. Zna przesłanie Miłosierdzia skierowane do św. Faustyny. Potrafi odmówić koronkę do Bożego 

Miłosierdzia.  

12. Wyjaśnia tajemnicę Zesłania Ducha Świętego, znaków, którymi posłużył się Duch Święty.  

13. Potrafi wyjaśnić, w jaki sposób swoje powołanie realizacją siostry zakonne i księża a w jaki 

dokonuje się to w małżeństwie.  

14. Wie, jakie okresy liturgiczna przypadają w Roku Liturgicznym. 

15. Zna 3 części tajemnic różańca świętego i potrafi odmawiać tę modlitwę.  

 

Ocena dostateczna:  

1. Z pomocą nauczyciela interpretuje przekaz biblijny dotyczący stworzenia świata i człowieka, 

grzechu pierworodnego.  

2. Wymienia znaki liturgiczne związane z sakramentem chrztu świętego.  

3. Z pomocą nauczyciela interpretuje 2 biblijne teksty: wieża Babel, ofiara Melchizedeka, ofiara 

Izaaka, krew baranka paschalnego, manna na pustyni. 

4. Zna podstawy podział Pisma Świętego: Stary i Nowy Testament. Z pomocą kolegów lub 

nauczyciela umie odszukiwać teksty biblijne na podstawie sigla.  

5. Posiada podstawowe wiadomości na temat Ewangelii. 

6.  Wie, jakie postawy liturgiczne przyjmujemy w czasie Mszy Świętej.  

7.  Z pomocą nauczyciela interpretuje 2 wybrane przypowieści Jezusa: „O Siewcy”, „O ziarnku 

gorczycy i zaczynie”, „ O domu na skale”, „ O talentach”, „ O pannach mądrych i głupich”, „ O 

chwaście i kąkolu”, „ O denarze”.. Rozumie przesłanie tych przypowieści dla swojego życia.  

8. Z pomocą nauczyciela wyjaśnia, że Msza św. jest uobecnieniem ofiary krzyżowej Jezusa.  

9. Wie, że w czasie Triduum Paschalnego przeżywamy dni męki, śmierci i zmartwychwstania 

Jezusa. 

10. Z pomocą innych osób potrafi odmówić koronkę do Bożego Miłosierdzia.  

11. Wie, jakimi znakami posłużył się Duch Święty w dniu Pięćdziesiątnicy. 

12. Potrafi wyjaśnić, w jaki sposób swoje powołanie realizacją siostry zakonne i księża a w jaki 

dokonuje się to w małżeństwie.  

13. Z pomocą nauczyciela wymienia, jakie okresy liturgiczna przypadają w Roku Liturgicznym. 

14. Zna 2 części tajemnic różańca świętego i potrafi odmawiać tę modlitwę.  

 

Ocena dopuszczająca:  

1. Z pomocą nauczyciela interpretuje przekaz biblijny dotyczący stworzenia świata i człowieka, 

grzechu pierworodnego.  

2. Z pomocą nauczyciela interpretuje 1 biblijne teksty: wieża Babel, ofiara Melchizedeka, ofiara 

Izaaka, krew baranka paschalnego, manna na pustyni. 

3. Zna podstawy podział Pisma Świętego: Stary i Nowy Testament.   

4. Wie, że Ewangelia zawiera słowa i czyny Jezusa.  

5.  Wie, co oznacza postawa stojąca i klęcząca w czasie Mszy Św.   
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6.  Z pomocą nauczyciela opowiada 2 wybrane przypowieści Jezusa: „O Siewcy”, „O ziarnku 

gorczycy i zaczynie”, „ O domu na skale”, „ O talentach”, „ O pannach mądrych i głupich”, „ O 

chwaście i kąkolu”, „ O denarze”.  

7. Z pomocą nauczyciela wyjaśnia, że Msza św. jest uobecnieniem ofiary krzyżowej Jezusa.  

8. Wie, że w czasie Triduum Paschalnego przeżywamy dni męki, śmierci i zmartwychwstania 

Jezusa. 

9. Wie, jakimi znakami posłużył się Duch Święty w dniu Pięćdziesiątnicy. 

10. Potrafi wyjaśnić, w jaki sposób swoje powołanie realizacją siostry zakonne i księża a w jaki 

dokonuje się to w małżeństwie.  

11. Wie, że rok liturgiczny przeżywany jest w kościele.  

 

Ocena niedostateczna:  

Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności  obowiązujących na ocenę dopuszczającą.  

Nie uzupełnia zeszytu  ćwiczeń, nie odrabia prac domowych.  

 


