
   Kryteria oceniania z religii w zakresie szóstej klasy szkoły podstawowej 

 
Ocena 

niedostateczna 

 
Katechizowany: 

-nie wie czym jest 

Kościół i jaka jest 

jego rola, 

-nie zna przykazań 

kościelnych 

-nie wie czym jest 

Eucharystia, 

-nie zna daty i 

okoliczności 

chrztu Polski, 

-nie potrafi 

wymienić osób, 

które oddały życie 

za wiarę, 

-nie wie czym dla 

chrześcijanina jest 

Uroczystość 

Bożego Ciała 

 

 

Ocena  

dopuszczająca 

 

Katechizowany: 

-wymienia cechy 

wspólnoty 

Kościoła, 

-charakteryzuje 

swoją diecezję, 

-opisuje, dlaczego 

jako chrześcijanie 

powinniśmy 

podejmować 

dialog z innymi, 

-określa czym jest 

Eucharystia, 

-podaje 

okoliczności, które 

towarzyszyły 

przyjęciu chrztu 

przez Polskę 

-projektuje 

rysunek 

przedstawiający 

Ocena 

dostateczna 

 

Katechizowany: 

-uczestniczy w 

zadaniach 

Kościoła, 

-wymienia zasady 

życia w Kościele, 

-analizuje postawę 

Jezusa i 

pierwszych 

chrześcijan wobec 

prześladowców, 

-uzasadnia, 

dlaczego 

chrześcijanie 

uważają 

Eucharystię za 

szczyt i źródło 

modlitwy 

Kościoła, 

-opowiada, co 

dzieje się podczas 

Ocena  

dobra 

 
Katechizowany: 

-uczestniczy w 

życiu Kościoła, 

-wyjaśnia treść 

przykazań 

kościelnych, 

-opisuje 

działalność Ducha 

Świętego, 

-uzasadnia, 

dlaczego 

Eucharystia jest 

wyrazem wiary 

apostołów w 

obecność i 

działanie Ducha 

Świętego, 

-uczestniczy w 

dzieleniu się 

Dobrą Nowiną, 

-wylicza 

Ocena  

bardzo dobra 

 
Katechizowany: 

-wyjaśnia, czym 

wspólnota 

Kościoła różni się 

od innych 

wspólnot, 

-podaje motywy 

do przestrzegania 

przykazań 

kościelnych, 

-odkrywa znaki  

działania Ducha 

Świętego we 

wspólnocie 

wierzących, 

-wyjaśnia 

znaczenie 

Eucharystii jako 

ofiary uwielbienia 

i zbawienia, 

-utożsamia się z 

Ocena  

celująca 

 
Katechizowany: 

-działa we 

wspólnocie 

parafialnej, 

-zachęca innych 

do przestrzegania 

przykazań 

kościelnych, 

-podaje przykłady 

działania Ducha 

Świętego we 

wspólnocie 

wierzących, 

-angażuje się w 

oprawę liturgiczną 

Eucharystii, 

-opowiada jakie 

znaczenie miał 

chrzest dla 

Europy, 

-zna życiorysy 



ołtarz na 

Uroczystość 

Bożego Ciała  

Eucharystii, 

-opowiada, czym 

dla Polski był 

chrzest, 

-wyjaśnia , jakie 

znaczenie dla 

wierzących ma 

Uroczystość 

Bożego Ciała  

następstwa 

wynikające z 

przyjęcia chrztu 

przez Polskę, 

-opowiada, w jaki 

sposób w Boże 

Ciało oddajemy 

cześć Jezusowi 

obecnemu w 

Eucharystii 

 

 

kulturą 

chrześcijańską 

-tłumaczy 

dlaczego 

chrześcijanie 

oddawali i oddają 

życie za wiarę,  

-dowodzi, że 

Uroczystość 

Bożego Ciała to 

dzień 

szczególnego 

świadectwa wiary 

męczenników za 

wiarę, 

-bierze udział w 

procesji i 

przygotowywaniu 

ołtarzy na 

Uroczystość 

Bożego Ciała 

 

 

 


