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WYMAGANIA PROGRAMOWE KL.VI 
Nr programu AZ-2-01/1 
 
I. Cele edukacyjne 
       Cele nadrzędne: 
 Nauka religii w klasie VI ma charakter biblijno-egzystencyjny. Głównym celem nauczyciela 
jest kontynuowanie wprowadzanie dzieci w historię zbawienia realizującą się w życiu i działalności 
Kościoła jako wspólnoty uświęcanej w Duchu Świętym. 
 Rozwijanie u dzieci poczucia przynależności do Kościoła dokonuje się poprzez ukazywanie 
wartości i znaczenia sakramentu chrztu świętego, który włącza nas do tej społeczności. 
 Poprzez katechezę uczniowie dostrzegają potrzebę odkrycia własnego miejsca i zadania 
wobec siebie i otoczenia, tzn. wobec rodziny, narodu, wspólnoty kościelnej, gruby koleżeńskiej, a 
także świata. Poznanie i podjęcie tych zadań realizuje się poprzez modlitwę i odkrycie działań 
Ducha Świętego. Jego darów i owoców w Kościele pierwotnym i współczesnym. 
 W celu wyzwolenia pragnienia współtworzenia oraz kształtowania dziejów Ojczyzny i 
świata uczniowie poznają tradycję Kościoła i religijne korzenie narodu polskiego. Poprzez 
odniesienie się do religijnych korzeni obrzędów, zwyczajów i tradycji, a także poprzez poznawanie 
sławnych postaci dzieci kształtują w sobie postawę odpowiedzialności za pomnażanie 
chrześcijańskiego dziedzictwa kulturowego.  
 
PISMO ŚWIĘTE: 
Uczeń powinien: 
- znać biblijne fakty powstawanie i początków Kościoła,  
- znać treść biblijnego opowiadania o Zesłaniu Ducha Świętego,  
- znać najistotniejsze fakty z życia Apostołów, szczególnie związane z miejscem Pietra i Pawła oraz 
następców Apostołów w społeczności Kościoła,  
- umieć podać biblijne przykłady modlitwy,  
- odkrywać sens poznawanych tekstów biblijnych i wyciągnąć wnioski dla swego życie. 
 
WYCHOWANIE LITURGICZNE:  
Uczeń powinien: 
- widzieć związek pomiędzy modlitwą i uczestnictwem w liturgii Kościoła,  a kształtowanie 
refleksyjnej podstawy,  
- znać obrzędy sakramentu chrztu świętego,  
- zapoznawać się z historią własnej parafii i diecezji,  
- rozwijać poczucie przynależności do Kościoła lokalnego,  
- świadomie i aktywnie zgłębiać znaczenie i rozumienie liturgii Kościoła,  
- próbować określić posłannictwo Kościoła w świecie,  
- znać i orientować się w sytuacji Kościoła współczesnego.  
 
RORMOCJA RELIGIJNO-MORALNA: 
Uczeń powinien: 
- znać wartość modlitwy wspólnotowej i liturgicznej,  
- odkrywać znaki uświadamiające obecność Ducha Świętego w Kościele, życiu osobistym i świecie,  
- znać konsekwencje i zadanie wynikające z sakramentu chrztu świętego,  
- kształtować w sobie potrzebę bycia mocnym w wierze i włączając się w życie Kościoła, 
szczególnie Kościoła lokalnego,  
- znać 5 przykazać Kościelnych,  
- motywować własne wybory prawdą objawioną i samodzielnie oceniać własne postępowanie,  
- poznać i zakorzenić się w chrześcijańskiej kulturze narodu i własnego środowiska,  
- podejmować współdziałania z Duchem Świętym poprzez rozwijanie poczucia przynależności 
środowiskowej i odnajdywać własne miejsce i zadania w podstawowych wspólnotach swego życia,  



- znać sposoby i możliwości przekazu wiary w rodzinie,  
- kształtować własne sumienie i charakter na podstawie postaci m- wzorców osobowych,  
- uświadamiać sobie konieczność włączenie się  w budowanie jedności w życiu Kościoła, rodziny, 
szkoły i grupy. 
 
II.  Zadanie katechety: 

1. Przybliżenie sposobów obecności i działania Ducha Świętego w życiu Kościoła i       
człowieka.  

2. Ukazać tajemnicę Kościoła i jego posłannictwo w świecie.  
3. Rozwijać zainteresowania przyszłością chrześcijaństwa i jego związku z dzisiejszą 

kulturą (Początki i obrazy Kościoła). 
4. Wspierać prawidłowy rozwój społeczny poprzez motywację religijną.  
5. Wzmacniać właściwe relacje z rodziną, grupą, Kościołem.  
6. Zapoznać z historią początków rozszerzenia się wiary na ziemiach polskich.  
7. Kształtować podstawy odpowiedzialności za własne wybory.  

 
III.  Podstawowe prawdy wiary i zasady życia chrześcijańskiego: 

1. Znajomość oraz umiejętność wyjaśnienia pojęcia i prawd katechizmowych: 
- Duch Święty Uświęciciel,  
- Dary i owoce Ducha Świętego,  
- Moc słowa Bożego,  
- Początki i obrazy kościoła. Pięćdziesiątnica,  
- Charyzmat Kościoła,  
- Męczeństwo,  
- Papież,  
- Listy Apostolskie,  
- Maryja. Matka Kościoła,  
- Kult religijny,  
- Sakramenty inicjacji,  
- Znaczenie, liturgia i zadania wynikające z sakramentu chrztu świętego,  
- Przedmioty Kościoła: jeden, święty, powszechny, apostolski,  
- Chrzest polski – konsekwencje,  
- Kultura chrześcijańska. Dziedzictwo chrześcijańskie. Chrześcijańskie świadectwo,  
- Hierarchiczna struktura kościoła,  
- Kościół lokalny: Diecezja, Dekanat, Parafia,  
- Modlitwa wspólnotowa, liturgiczna.  
 
 

2. Modlitwy i katechizm: 
- Znak krzyża świętego,  
- Ojcze nasz,  
- Zdrowaś Maryjo,  
- Aniele Boży,  
- Chwała Ojcu,  
- 10 Przykazań Bożych,  
- 2 Przykazania miłości,  
- Wieczny odpoczynek,  
- Niechaj będzie pochwalony,  
- Pozdrowienie chrześcijańskie,  
- Skład Apostolski,  
- Akt wiary, nadziei, miłości i żalu,  
- Modlitwa przed i po nauce religii,  



- Modlitwa przed i po posiłku,  
- Któryś za nas cierpiał ranny ,  
- 3 cnoty boskie,  
- Główne prawdy wiary,  
- 5 przykazań kościelnych,  
- 5 warunków dobrej spowiedzi,  
- 7 sakramentów świętych,  
- 7 grzechów głównych,  
- Ofiarowanie Poranne i wieczorne,  
- Anioł Pański, 
- Rzeczy ostateczne człowieka,  
- Tajemnice różańcowe, 
- Uczynki miłosierdzia wobec ciała i duszy,  
- Stacje Drogi Krzyżowej,  
- Nabożeństwa październikowe, majowe, czerwcowe,  
- 7 darów Ducha Świętego,  
- Pod Twoją obronę.  
 



KLASA VI  
NR programu AZ-2-01/1 
Minimum programowe stanowiące podstawę kryteriów ocen. 
 

Pismo Święte Wychowanie  
liturgiczne   

Formacja religijno-moralna.  
Życie chrześcijańskie. 

Zeszyt ucznia 

1.Biblijna treść 
opowiadania o 
Zesłaniu Ducha 
Świętego. 
 
2.Religijne 
znaczenie 
biblijnych 
opowiadań o życiu  
i działalności 
świętych Piotra i 
Pawła. 
 
3.Biblijne początki 
i obrazy Kościoła 
(Kościół 
pierwotny) 
 
4.Biblijne 
przykłady modlitw 
np.: Maryja, 
Dawid, 
Szczepan… 

1.Modlitwa: 
osobista, 
wspólnotowa, 
liturgiczna. 
 
2.Tajemnieca 
Kościoła i jego 
posłannictwo w 
świecie. Kościół 
środowiskiem życia 
i rozwoju wiary. 
 
3.Zycie Kościoła w 
chwili obecnej . 
 
4.Znaczenie i 
liturgia sakramentu 
chrztu Świętego. 
 
5.Strukra 
hierarchiczna 
Kościoła. 
Sakrament chrztu. 
 
6.Przynależnośąć 
do Kościoła 
lokalnego – historia 
własnej parafii i 
diecezji. 

1.Kształtowanie obrazu 
uświęconego działania Ducha 
Świętego w życiu Kościoła i 
każdego chrześcijanina. 
 
2.Wiara jako pomoc w 
zrozumieniu własnego życia i 
świata. 
 
3.Kształtowanie refleksyjnej 
postawy religijnej oraz własnego 
sumienia na przykładzie 
wzorców osobowych. 
 
4.Ułatwianie odnalezienia się w 
społeczności ochrzczonych – 
świadomości konsekwencji 
wynikających z sakramentu 
chrztu świętego oraz 
kształtowanie postawy 
odpowiedzialności. 
 
5.Ukazywanie związków wiary i 
Kościoła z życiem narodu 
polskiego i jego kulturą. 
 
6.Zakorzenienie w kulturze 
chrześcijańskiej. Dziedzictwo 
chrześcijańskie. 
 
7.Prawdy wiary i ich odniesienie 
do ucznia: 
     -  Duch Święty Uświęciciel  
     -  Dary Ducha Świętego  
     -  Moc słowa Bożego  
     -  Początki i obrazy Kościoła  
     -  Pięćdziesiątnica  
     -  Charyzmat Kościoła 
     -  Męczeństwo  
     -  Papież  
     -  Listy apostolskie  
     -  Maryja, Matka Kościoła  
     -  Kult religijny  
     -  Sakramenty inicjacji  
     -  Znaczenie, liturgia i zadania 
wynikające z   
        sakramentu chrztu świętego  
     -  Przymioty Kościoła: jeden, 

1.Zapisy tematów. 
 
2.Zadania pisemne 
prac domowych. 
 
3.Zadania 
dodatkowe: 
-związane z 
tematem lekcji 
-z czytaną prasą 
religijną  
-sprawozdania z 
wydarzeń życia 
Kościoła 
lokalnego. 
 
4.Zadania w 
postaci form 
plastycznych. 
 
5.Zaprezentowanie 
jednej z książek o 
tematyce religijnej. 
 
6.Udział w 
konkursach i 
olimpiadach 
religijnych. 



święty,  
        powszechny, apostolski 
     -  Chrzest Polski – 
konsekwencje  
     -  Kultura chrześcijańska  
        Dziedzictwo chrześcijańskie  
     -  Hierarchiczna struktura 
Kościoła  
     -  Kościół lokalny: diecezja, 
dekanat,     parafia  
     -  Modlitwa wspólnotowa, 
liturgiczna  
     -  Chrześcijańskie świadectwo  
 
 
8.Modlitwy i katechizm: 
-znak krzyża świętego  
-Ojcze nasz  
-Zdrowaś Maryjo 
-Aniele Boży 
-Chwała Ojcu 
-10 przykazań Bożych 
-2 przykazania Miłości 
-Wieczny odpoczynek 
-Niechaj będzie pochwalony 
-Pozdrowienie chrześcijańskie  
-Skład Apostolski 
-Akt wiary, nadziei, miłości i 
żalu 
-Modlitwa przed i po nauce 
religii 
-Modlitwa Modlitwa przed i po 
posiłku  
-Któryś za nas cierpiał rany 
-3 cnoty boskie  
-Główne prawdy wiary  
-5 przykazań kościelnych 
-5 warunków dobrej spowiedzi  
-7 sakramentów świętych  
-7 grzechów głównych  
-Ofiarowanie poranne i 
wieczorne 
-Anioł Pański 
-Rzeczy ostateczne człowieka 
-Tajemnice różańcowe 
-Uczynki miłosierdzia wobec 
ciała i  duszy 
-Stacje Drogi Krzyżowej 
-Nabożeństwa październikowe, 
majowe, czerwcowe 
-7darów Ducha Świętego  
-Pod Twoją obronę 

 



PROPONOWANE KRYTERIA OCEN - KLASA VI 
Ocena Pismo Święte Wychowanie liturgiczne  Formacja religijno-moralna Zeszyt ucznia Osiągnięcia poza 

programem nauczania 
Celujący 1.Bardzo dobra znajomość ksiąg 

Pisma świętego NT z 
uwzględnieniem listów 
apostolskich. 
2. Bardzo dobra umiejętność 
prezentacji słownej tekstów 
biblijnych dotyczących życia 
apostołów, szczególnie Piotra i 
Pawła. 
3. Bardzo dobra interpretacja 
istoty wydarzenia Zesłania Duch 
Świętego. 
4. Bardzo dobra znajomość 
faktów początków Kościoła. 
5. Bardzo dobra rozumienie 
postaw modlitewnych na 
podstawie przykładów postaci 
biblijnych. 

1.Bardzo dobra umiejętność 
rozumienia i łączenia 
modlitwy osobistej i wspólnej 
z liturgią Kościoła. 
2. Bardzo dobra umiejętność 
interpretacji posłannictwa 
Kościoła w świecie. 
3.Bardzo dobra umiejętność 
interpretacji istoty, liturgii i 
obrzędów sakramentów 
chrztu. 
4. Bardzo dobra umiejętność 
prezentacji i omówienia 
struktury hierarchicznej 
Kościoła. 
5.Aktywne uczestnictwo w 
liturgii Kościoła lokalnego. 
 

1. Bardzo dobra zauważenie  i  
rozumienie i znaków obecności Ducha 
Świętego w Kościele, świecie i 
własnym życiu. 
2.Widoczne próby chrześcijańskiego 
rozwiązywania problemów i 
konfliktów. 
3.Próby kształtowania swej 
modlitewnej postawy na podstawie 
biblijnych wzorców osobowych . 
4.Bardzo dobra zrozumienie związku 
wiary z historią narodu oraz 
dziedzictwem chrześcijańskim. 
5. Bardzo dobra znajomość prawd 
katechizmowych z łatwością ich. 
6. Bardzo dobra znajomość modlitw, 
poprawnie bez pomyłek. 

1.Zeszyt bardzo starannie 
prowadzony: 
-zapis wszystkich tematów 
-zadania pisemne  
-zadania plastyczne  
2.Zapis zadań dodatkowych.  
3.Zapis sprawozdań z życia 
Kościoła lokalnego. 
4.Zapis notatek z lektury o 
tematyce religijnej.  

1. Bardzo aktywny udział 
w lekcji. 
2.Zainteresowanie 
przyswajanym 
materiałem. 
3.Wykonanie zadań 
dodatkowych. 
4.Zachowanie na lekcji 
wyrażające postawę 
wiary. 
5.Udział w konkursach i 
olimpiadach. 

Bardzo dobry 1.Bardzo dobra znajomość ksiąg 
Pisma świętego NT z 
uwzględnieniem listów 
apostolskich. 
2. Bardzo dobra umiejętność 
prezentacji słownej tekstów 
biblijnych dotyczących życia 
apostołów, szczególnie Piotra i 
Pawła. 
3. Bardzo dobre przedstawienie i 
rozumienie istoty wydarzenia 
Zesłania Duch Świętego. 
4. Bardzo dobra znajomość 
najistotniejszych faktów 
początków Kościoła. 
5. Bardzo dobre rozumienie 
postaw modlitewnych na 
podstawie przykładów postaci 
biblijnych. 

1.Bardzo dobra umiejętność 
rozumienia i łączenia 
modlitwy osobistej i wspólnej 
z liturgią Kościoła. 
2. Bardzo dobra umiejętność 
interpretacji posłannictwa 
Kościoła w świecie. 
3.Bardzo dobra umiejętność 
interpretacji istoty, liturgii i 
obrzędów sakramentów 
chrztu. 
4. Bardzo dobra umiejętność 
prezentacji i omówienia 
struktury hierarchicznej 
Kościoła. 
5.Aktywne uczestnictwo w 
liturgii Kościoła lokalnego. 
 

1. Bardzo dobra zauważenie  i  
rozumienie i znaków obecności Ducha 
Świętego w Kościele, świecie i 
własnym życiu. 
2.Widoczne próby chrześcijańskiego 
rozwiązywania problemów i 
konfliktów. 
3.Próby kształtowania swej 
modlitewnej postawy na podstawie 
biblijnych wzorców osobowych . 
4.Bardzo dobra zrozumienie związku 
wiary z historią narodu oraz 
dziedzictwem chrześcijańskim. 
5. Bardzo dobra znajomość prawd 
katechizmowych z łatwością ich. 
6. Bardzo dobra znajomość modlitw, 
poprawnie bez pomyłek. 

1.Zeszyt bardzo starannie 
prowadzony: 
-zapis wszystkich tematów 
-zadania pisemne  
-zadania plastyczne  
2.Zapis zadań dodatkowych.  
4.Zapis notatek z lektury o 
tematyce religijnej 

1. Bardzo aktywny udział 
w lekcji. 
2.Zainteresowanie 
przyswajanym 
materiałem. 
3.Wykonanie zadań 
dodatkowych. 
4.Zachowanie na lekcji 
wyrażające postawę 
wiary. 
5.Udział w konkursach. 

Dobry 1.Dobra znajomość ksiąg Pisma 1.Dobra umiejętność 1.Zauwarzanie i rozumienie znaków 1.Zeszyt bardzo starannie 1.Dobry i aktywny udział 



Świętego NT z e wskazaniem 
listów apostolskich. 
2.Dobra umiejętność prezentacji 
słownej dotyczącej życia 
apostołów – Piotra i Pawła. 
3.Dobra rozumienie istoty 
wydarzenia Zesłania Ducha 
Świętego. 
4.Dobra znajomość 
najistotniejszych faktów 
początków Kościoła. 
5.Dobra rozumienie postaw 
modlitewnych na podstawie 
przykładów postaci biblijnych. 

rozumienia i łączenia 
modlitwy osobistej i 
wspólnotowej z liturgią 
Kościoła. 
2. Dobra rozumienie 
posłannictwa Kościoła w 
świecie. 
3. Dobra umiejętność 
prezentacji istoty, liturgii i 
obrzędów sakramentu chrztu. 
4. Dobra umiejętność 
omówienia struktury 
hierarchicznej Kościoła. 
5.Uczestnictwo w Eucharystii 
i życiu Kościoła. 

obecności Ducha Świętego w Kościele,  
świecie i własnym życiu. 
2.Widoczne próby chrześcijańskiego 
rozwiązywania  problemów. 
3.Próby kształtowania swej 
modlitewnej postawy na podstawie 
biblijnych wzorców osobowych. 
4.Dobre zrozumienie związku wiary z 
historią narodu ora dziedzictwa 
chrześcijaństwa. 
5. Dobra znajomość i prezentacja 
prawd katechizmowych. 
6. Dobra znajomość modlitwy.  
 

prowadzony: 
-zapis wszystkich tematów  
-zadania pisemne  
-zadania plastyczne 
2. Częściowy zapis zadań 
tekstowych. 

w lekcji. 
2.Zainteresowanie 
przyswajanym 
materiałem. 
3.Zachowanie na lekcji 
wyrażające postawę 
wiary. 

Dostateczny 1.Ogólna znajomość ksiąg Pisma 
Świętego NT z rozpoznaniem. 
2.Ogólna orientacja na temat 
życia apostołów, szczególnie 
Piotra i Pawła. 
3.Ogólne rozumienie istoty 
wydarzenia Ducha Świętego i 
początków Kościoła. 
4. Ogólne rozumienie postaw 
modlitewnych. 

1.Zadawalająca umiejętność 
łączenia modlitwy osobistej i 
wspólnotowej z liturgią 
Kościoła. 
2.Ogólne rozumienie 
posłannictwa Kościoła w 
świecie. 
3.Ogólna umiejętność 
prezentacji istoty, liturgii i 
obrzędów sakramentu chrztu. 
4.Ogólna znajomość struktury 
hierarchicznej Kościoła. 

1.Ogólna orientacja na temat działa 
Ducha Świętego w Kościele, świecie i 
własnym życiu. 
2.Zauważalne próby kształtowania swej 
modlitewnej postawy na podstawie 
biblijnych wzorców osobowych. 
3.Ogólne rozumienie związków wiary z 
historią narodu oraz dziedzictwem 
chrześcijańskim. 
4.Słaba znajomość prawd 
katechizmowych i podstawowych 
modlitw z trudnością ich prezentacji. 

1. 1.Zeszyt bardzo starannie 
prowadzony: 
-zapis wszystkich tematów  
-częściowe wykonywanie 
zadań domowych i zadań 
plastycznych. 
 

1.Dostateczny udział w 
lekcji. 
2.Zainteresowanie 
przyswajanym 
materiałem. 
3.Zachowanie na lekcji 
wyrażające postawę 
wiary. 

Dopuszczający Słaba orientacja na temat 
początków Kościoła, oraz słabe 
rozumienie postaw 
modlitewnych. 

Słaba orientacja na temat 
posłannictwa Kościoła, 
struktury hierarchicznej. Słabe 
zrozumienie istoty i sensu 
modlitwy oraz sakramentu 
chrztu świętego. 

1.Znajomośćprzykazań i głównych 
prawd wiary. 
2.Znajomość podstawowych modlitw. 

Uwzględnienie 70% 
katechez; częściowe 
wykonanie domowych 
zadań pisemnych i 
plastycznych. 

Obecność i udział na 
lekcji. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który: 
- nie potrafi wykazać się znajomością omawianych tekstów biblijnych  
-nie potrafi omówić podstawowych faktów powstania Kościoła i jego posłannictwa 
-nie posiada zeszytu lub ma braki powyżej 50% 
-nie jest zainteresowany przerabianym materiałem  
-nie zna formuł katechizmowych i podstawowych modlitw  
Jeżeli uczę nie uczęszcza na katechezę stanowi to podstawę do jego nie klasyfikowani.



 


