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Uczeń w klasie VI: 

 wie, kim jest Duch Święty i w jakich okolicznościach nastąpiło zesłanie Ducha 

Świętego;  

 wyjaśnia, na czym polegała przemiana, jaka dokonała się w apostołach pod 

wpływem Ducha Świętego; 

 zna biblijne symbole Ducha Świętego, potrafi je wyjaśnić; 

 wie, czym charakteryzowało się życie pierwszej gminy chrześcijańskiej; 

 potrafi wyjaśnić, dlaczego chrześcijanie świętują niedzielę; 

 potrafi podać argumenty przemawiające za nieopuszczaniem niedzielnej 

Eucharystii; 

 wie, że chrześcijańskie świętowanie polega na udziale we Mszy Świętej i na 

odpoczynku; 

 zna najważniejsze wydarzenia z życia Świętego Piotra; 

 rozumie pojęcie hierarchicznej struktury Kościoła; 

 wie, kim był Święty Paweł, wymienia najważniejsze wydarzenia z jego życia; 

 wyjaśnia, co to znaczy być chrześcijaninem; 

 wie, że Chrystus jest obecny w słowie Bożym i sakramentach; 

 zna trzy biblijne obrazy Kościoła; 

 rozpoznaje swoje miejsce we wspólnocie Kościoła; 

 wymienia cztery przymioty Kościoła; 

 wyjaśnia, czym są charyzmaty i podaje kilka ich przykładów z listów 

Świętego Pawła; 

 wyjaśnia znaczenie sakramentów w życiu człowieka; 

 umie dokonać podziału sakramentów na trzy grupy: sakramenty 

wtajemniczenia, uzdrowienia i sakramenty w służbie komunii; 



 rozumie, że do zbawienia jest potrzebny chrzest święty oraz wiara; 

 wymienia konsekwencje przyjętego chrztu świętego; 

 zna siedem darów Ducha Świętego; 

 rozumie, że czasem szczególnego otrzymywania darów Ducha Świętego jest 

sakrament bierzmowania; 

 rozumie, jakie jest znaczenie Eucharystii dla chrześcijanina; 

 wie, w jakim celu i w jakich okolicznościach Pan Jezus ustanowił sakrament 

pokuty i pojednania; 

 wymienia warunki sakramentu pokuty i pojednania; 

 rozróżnia grzech śmiertelny od grzechu powszedniego; 

 ukazuje sakrament namaszczenia chorych jako istotną pomoc osobom 

chorym, cierpiącym; 

 rozumie potrzebę modlitwy za chorych, cierpiących. 

 wskazuje na sakrament święceń oraz na sakrament małżeństwa jako 

sakramenty w służbie bliźnim; 

 wie, że sakramenty święte są duchowymi darami; 

 wskazuje działania Boga, które pomagają człowiekowi być blisko Zbawiciela; 

 rozumie, że Kościół jest wspólnotą wierzących w drodze do Boga; 

 wymienia dary naturalne i nadprzyrodzone, które otrzymuje człowiek od 

Boga; 

 definiuje pojęcie wiary; 

 wymienia obowiązki chrześcijanina wynikające z wyznawanej wiary; 

 zna przykazania kościelne; 

 wyjaśnia, że przykazania kościelne są dla chrześcijanina pomocą w trwaniu w 

przyjaźni z Bogiem we wspólnocie Kościoła; 

 wskazuje na zobowiązania wynikające z przyjęcia chrztu świętego; 

 wymienia formy pomocy bliźnim praktykowane we wspólnocie Kościoła; 

 wyjaśnia rolę modlitwy w życiu Pana Jezusa; 

 rozumie rolę modlitwy w życiu chrześcijanina; 

 wyjaśnia, jakich wyborów dokonuje człowiek przystępujący do sakramentów: 

chrztu świętego, pojednania, Eucharystii; 



 wyjaśnia, na czym polega działalność misyjna Kościoła; 

 wyjaśnia, na czym polega działalność charytatywna Kościoła; 

 wyjaśnia, czym jest wspólnota parafialna; 

 wie, że parafia jest środowiskiem życia i przeżywania wiary; 

 podaje przykłady grup i ruchów religijnych działających w Kościele; 

 wie, w jaki sposób można głosić Ewangelię w środowisku, w którym żyje; 

 wie, jakie konsekwencje wynikały z przyjęcia przez Mieszka I chrztu świętego; 

 wyjaśnia znaczenie chrztu Polski dla narodu polskiego i Europy; 

 rozumie znaczenie chrztu świętego dla każdego wierzącego. 

 rozumie, czym zaznaczył się w dziejach Polski święty Wojciech,  wie jakie 

znaczenie miała jego męczeńska śmierć; 

 wie, czym jest kultura chrześcijańska; 

 rozumie, że Maryja uczy nas zachować wierność Chrystusowi; 

 wymienia przejawy kultu maryjnego w Kościele; 

 wskazuje na związek wiary z życiem narodu; 

 zna najnowszą historię Kościoła w Polsce – od 1945 roku do czasów 

współczesnych;  

 wymienia i omawia postaci zasłużone dla współczesnego Kościoła w Polsce; 

 wskazuje własne miejsce w rodzinie, szkole, Kościele i innych 

społecznościach; 

 rozumie religijne korzenie obrzędów, zwyczajów i tradycji jako znaków 

obecności wiary na co dzień; 

 wskazuje na religijny wymiar świąt narodowych i rodzinnych; 

 rozumie, w jaki sposób nauczanie zawarte w Ewangelii i nauczanie 

papieskiego powinno wpływać na codzienność chrześcijanina; 

 potrafi wskazać istotne cechy świętości; 

 zna życie, działalność oraz przyczyny męczeńskiej śmierci św. Szczepana; 

 zna życie, działalność i okoliczności śmierci św. Stanisława; 

 zna najważniejsze wydarzenia z życia św. Jadwigi Śląskiej; 

 zna najważniejsze wydarzenia z życia chłopców z Poznańskiej Piątki; 

 zna najważniejsze wydarzenia z życia św. Maksymiliana Kolbego; 



 zna najważniejsze wydarzenia z życia bł. Jerzego Popiełuszki; 

 zna najważniejsze wydarzenia z życia św. Jana Pawła II; 

 wymienia najważniejsze dokonania papieża Jana Pawła II; 

 wie, co to jest świętych obcowanie. 

 

Kryteria ocen. 

 

Celujący: 

Uczeń: 

 posiada wiedzę wykraczającą poza program katechezy oraz potrafi ją 

samodzielnie i twórczo wykorzystać, 

 posiada uzupełniony zeszyt, zna biegle "Mały katechizm", bierze czynny udział 

w katechezie, jest zdyscyplinowany, 

 spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, 

 wykonuje zadania dodatkowe dla chętnych, 

 bierze udział w konkursach religijnych. 

 

Bardzo dobry: 

Uczeń: 

 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

katechezy, posiada uzupełniony zeszyt, jest zdyscyplinowany, 

 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, 

 chętnie i systematycznie uczestniczy w katechezie, 

 wyróżnia się aktywnością na tle grupy katechizowanych, 

 zachowuje szacunek dla „świętych" miejsc, czasu modlitwy i słuchania Słowa 

Bożego, znaków religijnych. 

 

Dobry: 

Uczeń: 

 opanował wiadomości i umiejętności, które pozwalają na rozumienie większości 

relacji między elementami wiedzy religijnej, posiada uzupełniony zeszyt, 



 dysponuje dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości, 

 postawa ucznia nie budzi zastrzeżeń (szacunek dla "świętych" miejsc, 

przedmiotów, osób), 

 osiąga postępy podczas prowadzonych zajęć, 

 chętnie uczestniczy w katechezie. 

 

Dostateczny: 

Uczeń: 

 opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające zdobywanie dalszej wiedzy, 

 dysponuje przeciętną wiedzą w zakresie materiału przewidywanego programem 

w jego wiadomościach są luki, 

 wykazuje zainteresowanie przedmiotem, 

 postawa ucznia nie budzi zastrzeżeń. 

 

Dopuszczający: 

Uczeń: 

 niechętnie bierze udział w katechezie, 

 zdobyte wiadomości są niewystarczające na uzyskanie przez ucznia 

podstawowej wiedzy religijnej, 

 proste zadania o niewielkim stopniu trudności rozwiązuje przy pomocy 

nauczyciela, 

 

Niedostateczny: 

Uczeń: 

 nie opanował podstawowych umiejętności i wiadomości z zakresu oceny 

dopuszczającej 

 

I. Formy oceniania. 

1. Sprawdziany pisemne. 

2. Praca indywidualna i w grupach. 

3. Aktywność podczas zajęć. 

4. Sporządzanie pomocy dydaktycznych. 

5. Odpowiedzi ustne. 


