PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII
Klasa VI
Ocena celująca
• uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej;
• wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program;
• wyróżnia się aktywnością w grupie;
• angażuje w prace poza lekcyjne i twórczo uczestniczy w życiu parafii;
• uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej;
• biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu
problemów teoretycznych i praktycznych, potrafi je zastosować we
własnym życiu, służy radą innym.
Ocena bardzo dobra
• uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych
programem nauczania, a więc:
- wyjaśnia – znaczenie zesłania Ducha Świętego dla Kościoła;
dlaczego niedziela jest dniem świętym; co to jest struktura
hierarchiczna Kościoła; dlaczego wierzymy w Kościół; zadania
Świętego Piotra i jego następców w Kościele; rolę św. Pawła i św.
Józefa w dziejach Kościoła; znaczenie chrztu i jego skutki; jak
rozwijało się chrześcijaństwo; co to jest kultura chrześcijańska; cele
liturgii; czym jest działalność misyjna Kościoła; znaczenie ofiary
Eucharystii; co to jest Królestwo Boże; czym jest niepokalane
poczęcie Maryi; na czym polega misyjna działalność Kościoła; czym
są czyny pokutne;
- potrafi wymienić okresy roku liturgicznego; zanalizować treść
Dekalogu i Credo,
• posiada uzupełniony zeszyt, odrabia zadania domowe;
• potrafi samodzielnie objaśnić i powiązać w całość wiadomości z programu
nauczania;
• zna podstawowe modlitwy (Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Aniele Boży,
Wierzę w Boga Ojca, Pod Twoja obronę, Anioł Pański, tajemnice różańca
świętego, stacje drogi krzyżowej);
• posiada biegłą znajomość katechizmu (X Przykazań Bożych, 5 przykazań
kościelnych, 6 prawd wiary, 5 warunków dobrej spowiedzi, 7 sakramentów,
7 darów Ducha Świętego, 7 grzechów głównych, święta nakazane);
• bierze czynny udział w katechezie, jest aktywny;
• biegle posługuje się Pismem świętym.
Ocena dobra
• uczeń opanował wiadomości i umiejętności, które pozwalają na rozumienie
większości relacji między elementami wiedzy religijnej, a więc:

•
•
•
•

- opisuje działanie Ducha Świętego w Kościele; wymienia sposoby
świętowania niedzieli; potrafi wymienić kto tworzy hierarchię
kościoła; dlaczego Maryja jest Matką Kościoła; wie co to jest rok
liturgiczny; związek sakramentu chrztu i pokuty; co jest treścią wiary
Kościoła; czym jest Eucharystia; dlaczego Jezusa nazywamy
Królem; co to są misje; czyny pokutne; wie kim byli św. Piotr i
Paweł,
- potrafi posługiwać się Pismem świętym,
posiada uzupełniony zeszyt, odrabia zadania domowe;
zna podstawowe modlitwy (Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Aniele Boży,
Wierzę w Boga Ojca, Pod Twoja obronę, Anioł Pański);
zna katechizm (X Przykazań Bożych, 6 prawd wiary, 5 warunków dobrej
spowiedzi, 7 sakramentów świętych, 7 darów Ducha Świętego);
bierze czynny udział w katechezie, jest aktywny.

Ocena dostateczna
• uczeń opanował wiadomości i umiejętności, umożliwiające zdobywanie
dalszej wiedzy;
• dysponuje przeciętną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego
programem, a więc:
- potrafi – wymienić znaki towarzyszące zesłaniu Ducha Świętego;
wytłumaczyć dlaczego Maryja jest wzorem do naśladowania;
uzasadnić kto może należeć do Kościoła; zna datę chrztu Polski; wie
czym jest parafia; wyjaśnić co to jest „nowe życie” otrzymane na
chrzcie; opowiedzieć o adwencie;
- z pomocą nauczyciela potrafi posługiwać się Pismem świętym;
• zna podstawowe modlitwy (Wierzę w Boga Ojca, Ojcze nasz, Zdrowaś
Maryjo, Aniele Boży);
• posiada znajomość katechizmu (X Przykazań Bożych, 5 warunków dobrej
spowiedzi, 6 prawd wiary);
• prezentuje przeciętną pilność i systematyczność;
• wykonanie zadań domowych budzi zastrzeżenia.
Ocena dopuszczająca
• uczeń dysponuje minimalną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego
programem, a więc:
- potrafi – opowiedzieć wydarzenie o zesłaniu Ducha Świętego;
wyjaśnić kim był Święty Piotr; przybliżyć rolę Maryi w życiu
Kościoła; wytłumaczyć co to jest chrzest; zna wezwanie swojej
rodzinnej parafii; określić czym jest Msza święta; opowiedzieć o
Bożym Narodzeniu,
• słabo, nawet przy pomocy nauczyciela posługuje się Pismem świętym;

• zna najbardziej podstawowe modlitwy (Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo,
Aniele Boży);
• posiada najbardziej podstawową znajomość katechizmu (X Przykazań
Bożych, 6 prawd wiary, 5 warunków dobrej spowiedzi);
• prowadzi zeszyt, ale ma w nim duże braki, nie odrabia zadań domowych.
Ocena niedostateczna
• uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą;
• odmawia wszelkiej współpracy;
• posiada lekceważący stosunek do przedmiotu.

