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KRYTERIA OCENIANIA – RELIGIA KLASA   VI 
 

DZIAŁ I – TAJEMNICA KOŚCIOŁA CHRYSTUSOWEGO 
 

            Ocena   
dopuszczająca 

Ocena 
dostateczna 

Ocena 
dobra 

Ocena 
bardzo dobra 

Ocena celująca 

Uczeń: 

-  wie, komu objawił się 

Duch Święty; 

-  podaje przykłady, 

dotyczące budowania 

wspólnoty Kościoła; 

-  wyjaśnia, dlaczego udział 

we mszy świętej jest 

obowiązkiem chrześcijanina 

 

 

 

 

 

Uczeń: 

-  wymienia znaki towarzyszące 

Zesłaniu Ducha Świętego; 

-  wie, że dniem świętym dla 

Izraelitów była sobota; 

-  wymienia, kto tworzy 

społeczność Kościoła;                             

-  przyporządkowuje 

najważniejsze okresy roku 

liturgicznego wydarzeniom 

zbawczym 

 

 

 

Uczeń: 

- wyjaśnia znaczenie Zesłania 

Ducha Świętego dla 

wierzących; 

- wyjaśnia, dlaczego niedziela 

jest dla chrześcijan „dniem 

świętym”; 

-  uzasadnia konieczność 

udziału w niedzielnej 

Eucharystii; 

-  podaje biblijne nazwy 

Kościoła; 

-  opowiada o działalności św. 

Piotra apostoła 

 

 

 

Uczeń: 

-  wyjaśnia związek 

pomiędzy wydarzeniem 

Zesłania Ducha Świętego, 

chrztem i Eucharystią; 

-  wie, co łączy biblijne 

wydarzenia (opowiadania) 

o stworzeniu świata, 

Zmartwychwstaniu 

i Zesłaniu Ducha Świętego; 

-  wymienia zadania 

hierarchii kościelnej; 

-  opowiada o działalności 

św. Piotra i Pawła; 

-  przedstawia znaczenie 

przymiotów Kościoła;               

-wyjaśnia jak 

w codziennym życiu 

wierzących można dostrzec 

to, co odróżnia Kościół od 

innych wspólnot 

Uczeń: 

-  szczegółowo wyjaśnia 

związek pomiędzy 

wydarzeniem Zesłania Ducha 

Świętego, chrztem 

i Eucharystią; 

-  wymienia i ukazuje 

znaczenie darów Ducha 

Świętego; 

-  wie, co łączy biblijne 

wydarzenia staro- i 

nowotestamentalne; 

-  wymienia zadania hierarchii 

kościelnej; 

-  opisuje misyjną działalność 

Kościoła; 

-  określa znaczenie okresów 

liturgicznych Kościoła; 

-  opowiada o działalności św. 

Piotra i Pawła; 

-  podaje sposoby uczestnictwa 

człowieka w potrójnej misji 

Chrystusa 
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DZIAŁ II – SIEDEM SAKRAMENTÓW KOŚCIOŁA 

 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna             Ocena dobra Ocena 
bardzo dobra 

Ocena celująca 

Uczeń: 

-  wie, od kogo pochodzą 

sakramenty Kościoła; 

-  zna liczbę sakramentów 

świętych; 

-  potrafi wymienić przyjęte 

już przez siebie sakramenty; 

-  podaje kilka sposobów 

naśladowania Chrystusa; 

-  wyjaśnia, dlaczego 

podczas chrztu otrzymujemy 

imię patrona 

 

 

 

 

 

Uczeń: 

-  rozróżnia sakramenty 

przyjmowane raz w życiu; 

-  wymienia kilka sakramentów 

świętych; 

-  wyjaśnia istotę sakramentu 

pokuty i Eucharystii; 

-  wie, kiedy popełniamy grzech 

ciężki; 

-  powie, na czym polega pełny 

udział we mszy świętej 

 

 

 

 

 

Uczeń: 

-  wymienia siedem 

sakramentów świętych; 

-  wyjaśnia, w czym wyraża się 

widzialny 

i niewidzialny wymiar 

sakramentów; 

-  uzasadnia potrzebę 

korzystania z darów Kościoła; 

-  podaje nazwy grup 

sakramentów; 

-  wyjaśnia istotę sakramentu 

pokuty i Eucharystii; 

-  potrafi omówić warunki 

sakramentu pokuty 

-  wymienia sposoby oddawania 

czci Chrystusowi 

Uczeń: 

-  objaśnia pochodzenie, 

istotę i znaczenie wszystkich 

sakramentów świętych; 

-  uzasadnia, że w liturgii 

sakramentów wyznajemy 

wiarę i budujemy wspólnotę 

Kościoła; 

-  omawia grupy 

sakramentów; 

-  znajduje biblijne 

uzasadnienie warunków 

sakramentu pokuty; 

-  wymienia tych świętych 

Kościoła, którzy poświęcili 

się dziełom 

 miłosierdzia 

 

Uczeń: 

-  znajduje perykopy biblijne, 

dotyczące ustanowienia 

sakramentów świętych; 

-  podaje widzialne znaki 

niewidzialnej łaski Bożej; 

-  omawia każdą grupę 

sakramentów; 

-  wymienia etapy przygotowań 

do przyjęcia poszczególnych 

sakramentów;                         

-  wytłumaczy, dlaczego 

Eucharystia jest sercem 

Kościoła;      

-  wie, na czym polega działanie 

wolontariatu w szpitalach; 

-  wykonuje  prezentację o 

sakramentach świętych 
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DZIAŁ III – ŻYJĘ Z CHRYSTUSEM WE WSPÓLNOCIE KOŚCIOŁA 
 

            Ocena   
dopuszczająca 

Ocena 
dostateczna 

Ocena 
dobra 

Ocena 
bardzo dobra 

Ocena celująca 

Uczeń: 

-  powie, czym jest Kościół; 

-  wymienia najważniejsze 

święta chrześcijańskie; 

-  podaje definicję 

modlitwy; 

-  wie, kim jest misjonarz; 

-  wyliczy kilka sposobów 

świętowania dnia Pańskiego 

 

 

 

 

Uczeń: 

- wymienia członków 

wspólnoty Kościoła; 

- podaje kilka nazw świąt 

nakazanych; 

- odróżnia post zwykły od 

okresu Wielkiego Postu; 

- wyjaśnia, dlaczego 

świętujemy  niedzielę; 

-  wie, w jaki sposób pomóc 

misjonarzom 

 

 

 

 

 

 

Uczeń: 

- objaśnia elementy łączące 

wspólnotę Kościoła; 

-  omawia trzy pierwsze 

przykazania kościelne; 

-  opisuje sposoby 

zachowywania postu; 

-  uzasadnia potrzebę istnienia 

przykazań kościelnych; 

-  zna wartość modlitwy; 

-  charakteryzuje grupy, 

działąjące w Kościele 

 

 

Uczeń: 

-  wie, dlaczego Kościół 

nazywamy 

pielgrzymującym; 

- wymienia wszystkie 

przykazania kościelne; 

- wyjaśnia, na czym polega 

post eucharystyczny; 

-  omawia znaczenie 

modlitwy; 

-  podaje sposoby realizacji 

miłości chrześcijańskiej; 

-  definiuje pojęcie 

powołania 

Uczeń: 

-  wyjaśnia perykopy biblijne, 

dotyczące zbawienia ; 

-  tłumaczy pochodzenie 

przykazań kościelnych; 

-  objaśnia zobowiązania, 

wynikające z zachowywania 

przykazań kościelnych; 

-  wie, na czym polega 

chrześcijańska caritas; 

-  wymienia nazwy kilku 

zakonów klauzurowych; 

-  omawia różne drogi 

powołania; 

-  układa modlitwę o powołania 

kapłańskie i zakonne 
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DZIAŁ IV – JESTEŚMY WŁĄCZENI W DZIEDZICTWO KOŚCIOŁA 
 

            Ocena   
dopuszczająca 

Ocena 
dostateczna 

Ocena 
dobra 

Ocena 
bardzo dobra 

Ocena celująca 

Uczeń: 

-  wie, że Polska jest krajem 

chrześcijańskim; 

-  podaje przykłady pomocy 

bliżnim; 

- wymienia kilka faktów z 

życia Matki Bożej; 

-  rozpoznaje znane obrazy 

religijne 

 

 

 

 

Uczeń: 

- potrafi wymienić datę chrztu 

Polski; 

- opowiada niektóre wydarzenia 

z życia św. Wojciecha; 

- wie, dlaczego Maryja jest 

Matką wierzących; 

- wymienia kilka dzieł sztuki 

religijnej 

 

 

 

 

 

Uczeń: 

- wyjaśnia cele, dla których 

Polska przyjęła chrzest; 

- uzasadnia, dlaczego św. 

Wojciech jest patronem 

Europy; 

- analizuje modlitwę Zdrowaś 

Mario; 

- wyjaśnia znaczenie 

patriotyzmu; 

-  podaje definicję kultury 

chrześcijańskiej 

 

 

 

Uczeń: 

- wyjaśnia znaczenie chrztu 

Polski dla całego narodu; 

- ukazuje sposoby dawania 

świadectwa wiary i 

posłuszeństwa Panu Bogu; 

- zna pojęcie „litania 

loretańska”; 

- omawia rolę Kościoła na 

przestrzeni dziejów; 

-  wskazuje sposoby 

wyrażania uczuć religijnych 

poprzez sztukę 

-  rozróżnia dziedzictwo 

duchowe od materialnego 

Uczeń: 

-  podaje następstwa chrztu 

Polski 

-  wie, kim był biskup Jordan; 

-  omawia znaczenie 

działalności św. Wojciecha dla 

całego chrześcijaństwa; 

-  charakteryzuje przejawy kultu 

maryjnego w Polsce; 

-  wykazuje związek między 

Kościołem w Polce a dziejami 

narodu; 

-  podaje wskazówki, jak 

propagować kulturę 

chrześcijańską 

-  wymienia osoby, związane z 

rozwojem Kościoła w Polsce 
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  DZIAŁ V – ONI UCZĄ NAS WIARY 

      

 

            Ocena   
dopuszczająca 

Ocena 
dostateczna 

Ocena 
dobra 

Ocena 
bardzo dobra 

Ocena celująca 

Uczeń: 

-  potrafi opowiedzieć o 

okolicznościach śmierci św. 

Szczepana; 

-  wyjaśnia, kto to jest 

patron; 

-  podaje kilka informacji o 

misji papieża Jana Pawła II 

-  wie, na czym polega dar 

przebaczania 

   
 

 

 

 

Uczeń: 

- podaje cechy świętości św. 

Szczepana; 

-  wymienia  znanych 

męczenników polskich;   - - -

wyjaśnia,dlaczego 
należy naśladować swiętych; 

-  dostrzega związek między 

postawą męczenników 

a naszą 

 

Uczeń: 

- opowiada o działalności św. 

Szczepana 

- wyjaśnia znaczenie 

podążania drogą wiary i 

posłuszeństwa; 

-  podaje przykłady  z życia 

męczenników jako motywację 

naszego działania; 

-  wymienia grupę polskich 

męczenników i dokładnie 

omawia wartość ich ofiary; 

--tłumaczy, dlaczego Maryja 

była tak ważna dla  papieża 

Jana Pawła II 

Uczeń: 

-  argumentuje, dlaczego 

Szczepan jest męczennikiem 

Kościoła; 

- wie, dlaczego męczennicy 

są wzorem dla chrześcijan; 

-  wyjaśnia , jak dochować 

wierności Bogu; 

-  opowiada o działalności 

ks. Jerzego Popiełuszki; 

-  definiuje pojęcie 

„wstawiennictwo świętych” 

-  wie, na czym opierał swe 

życie Jan Paweł II 

Uczeń: 

-  podaje podobieństwa między 

życiem Szczepana i Chrystusa; 

-  wskazuje na konieczność 

naśladowania świętych w 

codziennym życiu; 

-  opisuje znaczenie męczeńskiej 

śmierci polskich kapłanów; 

-  z życiorysu papieża Jana Pawła 

II wybiera wydarzenia, związane 

z miłością i przebaczeniem; 

-  uzasadnia, jak ważne jest 

orędownictwo męczenników dla 

każdego wierzącego 
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DZIAŁ VI – ROK LITURGICZNY 

 

 

            Ocena   
dopuszczająca 

Ocena 
dostateczna 

Ocena 
dobra 

Ocena 
bardzo dobra 

Ocena celująca 

Uczeń: 

-  podaje najważniejsze 

okresy roku liturgicznego; 

-  wie, na czym opiera się 

istota głównych świąt 

chrześcijańskich; 

-  powie, w jaki sposób 

można pomóc bliskim 

zmarłym; 

- wymienia najważniejsze 

wydarzenia Wielkanocy 

 

 

 

 
 

 

Uczeń: 

-  wyjaśnia, na czym polega 

cykliczność okresów roku 

liturgicznego; 

-  definiuje pojęcie „sąd Boży”; 

-  wymienia części liturgii; 

-  podaje sposoby 

przygotowania się do Bożego 

Narodzenia i Wielkanocy; 

-  opisuje wydarzenia 

Wielkiego Tygodnia; 

- wyjaśnia religijne znaczenie 

symboliki pokarmów 

przynoszonych do święcenia 

 

Uczeń: 

-  podaje ramy czasowe, 

odpowiadające okresom roku 

liturgicznego; 

- wyjaśnia, dlaczego 

Eucharystia nazywana jest 

Mszą Świętą Wieczerzy 

Pańskiej; 

- wyjaśnia związek pomiędzy 

cierpieniem 

i śmiercią Pana Jezusa i 

cierpieniem oraz umieraniem 

ludzi; 

-  podaje patronów Adwentu; 

-  wie, czym jest udział w 

nabożeństwach roratnich; 

-  opisuje zwyczaje, związane 

z obchodami świąt 

 

Uczeń: 

-  charakteryzuje 

poszczególne okresy, 

związane z życiem Kościoła; 

-  wyjaśnia związek 

wydarzeń z życia Pana 

Jezusa z liturgią Wielkiego 

Czwartku; 

-  wyjaśnia analogię 

pomiędzy wydarzeniami z 

drogi krzyżowej Jezusa 

i liturgią Wielkiego Piątku; 

-  formułuje modlitwę za 

cierpiących lub 

umierających; 

- uzasadnia obecność 

w liturgii Wigilii Paschalnej 

obrzędu odnowienia 

przyrzeczeń chrzcielnych 

Uczeń: 

-  łączy wydarzenia zbawcze z 

okresami roku liturgicznego; 

-  omawia znaczenie potrójnego 

wymiaru okresu Adwentu; 

-  wymienia wydarzenia całego 

Triduum Paschalnego; 

-  charakteryzuje części liturgii 

rezurekcyjnej; 

-  zna i objaśnia poszczególne 

etapy drogi krzyżowej; 

-  wie, jakie tajemnice wiary 

objawiają święta maryjne; 

-  przybliża genezę kultu 

Miłosierdzia Bożego na terenie 

Polski; 

-  opowiada o życiu i działalności 

św. Faustyny Kowalskiej 

 

 

 

 
 

 


