
Wymagania edukacyjne z religii – klasy IV-VI 

Na ocenę celującą uczeń: 

- Opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym. 

- Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania przedmiotem. 

- Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach religijnych. 

 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń: 

- Zna obowiązujące modlitwy Małego Katechizmu. 

- Odnajduje i interpretuje poszczególne fragmenty Pisma Świętego. 

- Interpretuje wydarzenia biblijne z liturgią i rokiem liturgicznym i aktualnymi wyzwaniami życiowymi. 

- Referuje wydarzenia i teksty biblijne odnoszące się do podstawowych prawd wiary Kościoła, 

- Wskazuje na związki Biblii, wiary i Kościoła z życiem narodu. 

- Posługuje się symbolami, odczytuje je i interpretuje, wskazuje biblijne podstawy sakramentów. 

- Wyjaśnia znaczenie sakramentów w życiu chrześcijańskim, wskazuje konsekwencje wynikające z sakramentów.  

- Wskazuje różnice miedzy dobrem i złem w różnych sytuacjach moralnych, dostrzega konsekwencje dobra i zła. 

- Wskazuje, jak pracować nad rozwojem sumienia chrześcijańskiego, rozumie, co znaczy być odpowiedzialnym. 

- Przejawia refleksyjną postawę wobec różnych sytuacji życiowych i zobowiązań moralnych. 

- Formułuje modlitwy tekstami biblijnymi i własnymi słowami, 

- Zna postaci świętych i wskazuje, w jaki sposób może ich naśladować. 

- Wskazuje, w jaki sposób może dawać świadectwo wiary w podstawowych sytuacjach życia codziennego. 

- Rozwija poczucie przynależności do różnych wspólnot: Kościoła, narodu, rodziny, grupy szkolnej i koleżeńskiej. 

- Włącza się w różne formy apostolstwa oraz pomocy misją. 

 

Na ocenę dobrą uczeń: 

- Zna większość modlitw przewidzianych w programie nauczania. 

- Odnajduje poszczególne fragmenty i zna podstawowe zasady Pisma Świętego. 

- Wyjaśnia zależność roku liturgicznego od historii zbawienia. 

- Wskazuje na związki Biblii, wiary i Kościoła. 

- Wyjaśnia znaczenie sakramentów w życiu chrześcijańskim, wskazuje biblijne podstawy sakramentów.  

- Wskazuje, jak można czynnie, świadomie włączyć się w liturgię roku Kościoła. 

- Wskazuje różnice miedzy dobrem i złem, rozumie, co znaczy być odpowiedzialnym. 

- Przejawia postawę szacunku i zaufania Bogu. 

- Wyraża słowami różnego rodzaju modlitwy i wyjaśnia wpływ modlitwy na człowieka. 

- Wie, kim byli święci i dlaczego warto ich naśladować. 

- Wie, że powinniśmy dawać świadectwo wiary w podstawowych sytuacjach życia codziennego. 

- Wie, że bierze udział w różnych wspólnotach: w Kościele, w narodzie, w rodzinie, w grupie szkolnej. 

 

Na ocenę dostateczną uczeń: 

- Zna niektóre modlitwy przewidziane w programie nauczania. 

- Odnajduje wybrane fragmenty i zna podstawowe zasady Pisma Świętego. 

- Wskazuje proste teksty biblijne odnoszące się do roku liturgicznego. 

- Wskazuje różnice miedzy dobrem i złem, reaguje na niewłaściwe zachowania. 

- Podaje przykłady zachowania dziesięciu przykazań i realizowania zasad Królestwa Bożego w codziennym życiu. 

- Rozumie i wyjaśnia, na czym polega pełny czynny udział we Mszy Świętej i wartość sakramentu pokuty. 

- Przejawia postawę szacunku i zaufania Bogu. 

- Wskazuje na wybranym przykładzie wpływ modlitwy na życie człowieka. 

- Podaje podstawowe prawdy wiary i wyjaśnia ich pojęcia. 

  

Na ocenę dopuszczającą uczeń: 

- Zna wybrane modlitwy przewidziane w programie nauczania. 

- Podaje definicje Kościoła i wie, że przez chrzest należy do wspólnoty Kościoła. 

- Podaje podstawowe informacje na temat Pisma Świętego. 

- Podaje przykłady ludzi modlitwy. 

- Wskazuje różnice miedzy dobrem i złem, reaguje na niewłaściwe zachowania. 

- Podaje przykłady zachowania dziesięciu przykazań 

- Rozumie, na czym polega czynny udział we Mszy Świętej i wartość sakramentu pokuty i pojednania. 

- Podaje podstawowe prawdy wiary. 

 

 


