Rozkład materiału – treści programowe dla klasy szóstej szkoły podstawowej
Przedmiot:
religia
Klasa:
szósta szkoły podstawowej
Tygodniowa liczba godzin:
2
Przyjęto liczbę tygodni nauki:
32
Środki dydaktyczne:
 podręcznik dla ucznia: W Kościele umacniamy wiarę. Podręcznik do nauki religii dla klasy szóstej szkoły
podstawowej.
Rozdz. I. Duch Święty we wspólnocie Kościoła
1. Moja wiara i mój Kościół.
2. Ze Świętymi Stanisławem i Maksymilianem Marią Kolbe walczę ze złem.
3. Pięćdziesiątnica – początek Kościoła.
4. Duch Święty w Kościele.
5. Duch Święty – Paraklet.
6. Spotykali się na łamaniu chleba – katecheza powtórzeniowa.
Rozdz. II Tajemnica Kościoła
7. Prymat św. Piotra.
8. Kościół jest wspólnotą.
9. Jeden, święty, powszechny i apostolski.
10. Żyjemy na wzór Jezusa – Kapłana, Proroka i Króla.
11. Słowo Boże w życiu Kościoła.
12. Tradycja Kościoła.
13. Maryja – Matka Kościoła.
14. Prawda nas wyzwoli – katecheza powtórzeniowa.
Rozdz. III Kościół – nowy Lud Boży
15. Ecclesia Mater – Kościół naszą Matką.
16. Kościół jako winnica.
17. Kościół jako owczarnia.
18. Mistyczne Ciało Chrystusa.
19. Kościół – Lud Pielgrzymi.
20. Kościół chwalebny – świętych obcowanie.
21. Jeden Kościół wśród wielu narodów – katecheza powtórzeniowa.
Rozdz. IV Słowo Boże skierowane do całego świata
22. Duch Święty obecny w słowie Bożym.
23. Apostołowie głoszący Dobrą Nowinę .
24. Sanguis martyrum semen christianorum.
25. Apostoł Narodów.
26. Pierwsze Kościoły.
27. Polska przyjmuje chrzest – św. Wojciech.
28. Maryja w dziejach Polski.
29. Świadkowie wiary.
30. Odwaga św. Stanisława – katecheza powtórzeniowa.
Rozdz. V Siedem świętych znaków
31. Sakramenty – źródło łaski Chrystusa Zmartwychwstałego.
32. Obmyci w sakramencie chrztu świętego.
33. Obdarowani w sakramencie bierzmowania.
34. Posileni w sakramencie Eucharystii.
35. Pojednani w sakramencie pokuty.
36. Umocnieni w sakramencie namaszczenia chorych.
37. Wybrani w sakramencie kapłaństwa.
38. Zjednoczeni w sakramencie małżeństwa.
39. Wdzięczni za sakramenty – katecheza powtórzeniowa.
Rozdz. VI Kościół pomaga
40. We wspólnocie łatwiej.
41. Kościół parafialny.
42. Po co są przykazania kościelne?
43. Pięć drogowskazów Kościoła.
44. Czym się karmię?
45. Kościół pomaga w zrozumieniu i przeżywaniu prawdy.
46. Wypełniam przykazania kościelne – katecheza powtórzeniowa.

Rozdz. VII Uczestniczę w życiu Kościoła
47. Wyznajemy wiarę w Jednego Boga w Trójcy Świętej.
48. Dary, owoce i charyzmaty Ducha Świętego.
49. Niedzielna Msza św. – obowiązek czy łaska?
50. Myślę o innych – uczynki miłosierdzia.
51. Grzech brakiem miłości do Boga.
52. Grzechem ranię wspólnotę Kościoła.
53. Dbam o swoje sumienie.
54. Misterium Paschalne.
55. Odpusty w Kościele.
56. Być dobrym czy świętym? – katecheza powtórzeniowa.
Rozdz. VIII Moja odpowiedź Bogu – uczestniczę w Liturgii Kościoła
57. Lolek wśród przyjaciół.
58. Liturgia Kościoła.
59. Słowo Boże z mocą – liturgia słowa.
60. Liturgia eucharystyczna.
61. Piękno znaków w liturgii.
62. Słowem i czynem głoszę Ewangelię .
63. Odkrywam swoje miejsce w Kościele
64. Pater noster. Wspólna modlitwa.
65. Lectio divina – moja osobista modlitwa.

Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej
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 i zajmuje wysokie miejsca lub wyróżnienia.
– Biegle posługuje się zdobytą wiedzą, posiada wiedzę wykraczającą poza program nauczania klasy szóstej.
– Jest wzorem i przykładem dla innych uczniów.
– Posiada uzupełniony zeszyt i podręcznik do nauki religii.
Na ocenę bardzo dobrą uczeń:
– Zna modlitwy i mały katechizm: Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Dekalog, Sakramenty, Modlitwa przed nauką,
Przykazania kościelne, Uczynki miłosierne co do ciała, Uczynki miłosierne co do duszy, Cztery cnoty
główne, Duszo Chrystusowa, Grzechy cudze, Grzechy przeciw Duchowi Świętemu, Grzechy wołające o
pomstę do nieba, Siedem grzechów głównych, Anioł Pański, Koronka do Bożego Miłosierdzia, Dary Ducha
Świętego, Warunki sakramentu pokuty i pojednania.
– Wie, kim byli i dlaczego warto naśladować patronów roku: św. Stanisława i św. Maksymiliana Marię Kolbe.
– Ukazuje na podstawie perykop biblijnych początki Kościoła jako wspólnoty wierzących posłanej do świata.
– Opowiada o roli Ducha Świętego we wspólnocie Kościoła i w życiu chrześcijanina.
– Wyjaśnia rolę św. Piotra i jego następców w Kościele.
– Opowiada o działalności ewangelizacyjnej św. Pawła i pracy misyjnej we współczesnych czasach.
– Wskazuje na wspólnotę Kościoła jako na znak obecności Chrystusa w Słowie Bożym i sakramentach.
– Uzasadnia, na czym polega udział chrześcijanina w potrójnej misji Chrystusa.
– Wymienia nazwy i symbole Kościoła, wskazuje na relacje Boga do ludzi i ludzi do Boga.
– Podaje biblijne obrazy Kościoła i wymienia przymioty Kościoła.
– Ukazuje sakrament kapłaństwa jako szczególne powołanie w Kościele i rozumie, czym jest Kościół
hierarchiczny.
– Wskazuje różne sposoby działania Ducha Świętego w Kościele, wyjaśnia, czym są dary i charyzmaty Ducha
Świętego.
– Wyjaśnia istotę, znaczenie sakramentów w życiu chrześcijanina, ukazuje sakramenty jako szczególne dary
łaski Bożej.
– Rozumie, że Kościół jest wspólnotą wierzących w drodze do Boga.
– Wymienia przykazania kościelne i uzasadnia potrzebę przestrzegania ich w codziennym życiu.
– Wyjaśnia znaczenie modlitwy we wspólnocie Kościoła i w życiu chrześcijanina.
– Wymienia formy pomocy bliźnim w kościele lokalnym i powszechnym.
– Wyjaśnia znaczenie chrztu dla narodu polskiego i Europy.
– Opowiada o życiu św. Wojciecha.
– Wskazuje cechy pobożności maryjnej w Polsce.
– Wyjaśnia, czym jest kultura chrześcijańska.

– Wymienia i omawia postaci zasłużone dla Kościoła i Ojczyzny.
– Zna historię diecezji i parafii, podaje sposoby zaangażowania się w życie lokalnej wspólnoty Kościoła.
– Wskazuje na rolę cierpienia i męczeństwa w rozwoju Kościoła.
– Wyjaśnia na podstawie życia i męczeństwa św. Stanisława, kim jest świadek wiary.
– Wskazuje błogosławionych i świętych jako wzory świętości.
– Wyjaśnia, czym jest postawa apostolska.
– Wskazuje na znaczenie przyjaźni w życiu Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II.
– Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców.
– Posiada uzupełniony zeszyt i podręcznik do nauki religii.
Na ocenę dobrą uczeń:
– Zna większość modlitw przewidzianych w programie nauczania.
– Wie, kim byli i dlaczego warto naśladować patronów roku: św. Stanisława i św. Maksymiliana Marię Kolbe.
– Opowiada o roli Ducha Świętego we wspólnocie Kościoła i w życiu chrześcijanina.
– Wyjaśnia rolę św. Piotra i jego następców w Kościele.
– Opowiada o działalności ewangelizacyjnej św. Pawła i pracy misyjnej we współczesnych czasach.
– Wskazuje na wspólnotę Kościoła jako na znak obecności Chrystusa w Słowie Bożym i sakramentach.
– Uzasadni na czym polega udział chrześcijanina w potrójnej misji Chrystusa.
– Wymienia nazwy i symbole Kościoła, wskazuje na relacje Boga do ludzi i ludzi do Boga.
– Podaje biblijne obrazy Kościoła i wymienia przymioty Kościoła.
– Ukazuje sakrament kapłaństwa jako szczególne powołanie w Kościele i rozumie, czym jest Kościół
hierarchiczny.
– Wskazuje różne sposoby działania Ducha Świętego w Kościele.
– Wyjaśnia istotę, znaczenie sakramentów w życiu chrześcijanina, ukazuje sakramenty jako szczególne dary
łaski Bożej.
– Wymienia przykazania kościelne i uzasadnia potrzebę przestrzegania ich w codziennym życiu.
– Wyjaśnia znaczenie modlitwy we wspólnocie Kościoła i w życiu chrześcijanina.
– Wymienia formy pomocy bliźnim w kościele lokalnym i powszechnym.
– Wyjaśnia znaczenie chrztu dla narodu polskiego i Europy.
– Opowiada o życiu św. Wojciecha.
– Wskazuje cechy pobożności maryjnej w Polsce.
– Wyjaśnia, czym jest kultura chrześcijańska.
– Wymienia i omawia postaci zasłużone dla Kościoła i Ojczyzny.
– Wskazuje rolę cierpienia i męczeństwa w rozwoju Kościoła.
– Wyjaśnia na podstawie życia i męczeństwa św. Stanisława, kim jest świadek wiary.
– Wskazuje błogosławionych i świętych jako wzory świętości.
– Wskazuje na znaczenie przyjaźni w życiu Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II.
– Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców.
– Posiada uzupełniony zeszyt i podręcznik do nauki religii.
Na ocenę dostateczną uczeń:
– Zna niektóre modlitwy przewidziane w programie nauczania.
– Wie, kim byli św. Stanisław i św. Maksymiliana Maria Kolbe.
– Opowiada o roli Ducha Świętego we wspólnocie Kościoła i w życiu chrześcijanina.
– Wyjaśnia rolę św. Piotra i jego następców w Kościele.
– Opowiada o działalności ewangelizacyjnej św. Pawła.
– Wymienia nazwy i symbole Kościoła.
– Podaje biblijne obrazy Kościoła i wymienia przymioty Kościoła.
– Ukazuje sakrament kapłaństwa jako szczególne powołanie w Kościele i rozumie, czym jest Kościół
hierarchiczny.
– Wskazuje różne sposoby działania Ducha Świętego w Kościele.
– Wyjaśnia znaczenie sakramentów w życiu chrześcijanina.
– Wymienia przykazania kościelne.
– Wyjaśnia znaczenie modlitwy we wspólnocie Kościoła i w życiu chrześcijanina.
– Wymienia formy pomocy bliźnim w kościele lokalnym i powszechnym.
– Opowiada o życiu św. Wojciecha.
– Wskazuje cechy pobożności maryjnej w Polsce.
– Wyjaśnia, czym jest kultura chrześcijańska.
– Wymienia i omawia postaci zasłużone dla Kościoła i Ojczyzny.
– Wskazuje na rolę cierpienia i męczeństwa w rozwoju Kościoła.
– Wskazuje błogosławionych i świętych jako wzory świętości.
– Wskazuje na znaczenie przyjaźni w życiu Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II.
– Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców.
– Posiada podręcznik do nauki religii i zeszyt, w którym prowadzi niesystematyczne notatki.

Na ocenę dopuszczającą uczeń:
– Zna wybrane modlitwy przewidziane w programie nauczania.
– Wie, kim byli patroni roku: św. Stanisław i św. Maksymilian.
– Opowiada o roli Ducha Świętego.
– Wyjaśnia rolę św. Piotra i jego następców w Kościele.
– Wymienia nazwy i symbole Kościoła jako wskazania na relacje Boga ludzi i ludzi do Boga.
– Wymienia przymioty Kościoła.
– Ukazuje sakrament kapłaństwa jako szczególne powołanie w Kościele i rozumie, czym jest Kościół
hierarchiczny.
– Wyjaśnia znaczenie sakramentów w życiu chrześcijanina.
– Wymienia przykazania kościelne.
– Wyjaśnia znaczenie modlitwy we wspólnocie Kościoła i w życiu chrześcijanina.
– Wymienia formy pomocy bliźnim w kościele lokalnym i powszechnym.
– Opowiada o życiu św. Wojciecha.
– Wskazuje cechy pobożności maryjnej w Polsce.
– Wymienia postaci zasłużone dla Kościoła i Ojczyzny.
– Wskazuje na rolę cierpienia i męczeństwa w rozwoju Kościoła.
– Wskazuje błogosławionych i świętych jako wzory świętości.
– Okazuje szacunek osobom dorosłym.
– Posiada podręcznik do nauki religii i zeszyt, w którym prowadzi niesystematyczne notatki.
Na ocenę niedostateczną uczeń:
– Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.

