Klasa VI
Stopień celujący osiąga uczeń, który:
 w pełni opanował treści nauczania objęte programem klasy szóstej:
Teologia
− wylicza i omawia
sakramenty;
− wyjaśnia znaczenie
sakramentów w życiu
chrześcijaniana;
− opowiada historię powstania
Symbolu Wiary i podaje
daty I i II Soborów
Powszechnych;
− analizuje poszczególne
artykuły Symbolu Wiary.









Rok liturgiczny
− opowiada historię świąt z
liczby 12 Wielkich Świąt i
Zmartwychwstania
Pańskiego ;
− czyta w transliteracji
tropariony: Bożego
Narodzenia,
Zmartwychwstania
Pańskiego, Podwyższenia
Krzyża Pańskiego

Modlitwy
− mówi bezbłędnie z
pamięci Symbol
Wiary,
− tłumaczy treść
poszczególnych
artykułów Symbolu
Wiary;
− wyjaśnia treść
poszczególnych
próśb Modlitwy
Pańskiej;

Język cerkiewnosłowiański
− bezbłędnie czyta
wszystkie litery alfabetu i
pojedyncze wyrazy.
− czyta Symbol Wiary,
Modlitwę Pańską,
tropariony 12 Głównych
Świąt i
Zmartwychwstania
Pańskiego

aktywnie uczestniczy w życiu Cerkwi ( śpiewa w chórze, przysługuje w prezbiterium, w inny
sposób angażuje się w życie parafialne);
wykonuje dodatkowe prace;
bierze udział w konkursach i osiąga w nich sukcesy;
systematycznie i starannie prowadzi zeszyt;
jest aktywny na zajęciach;
poznane prawdy stosuje w życiu;
jest pilny, systematyczny i jego stosunek do przedmiotu nie budzi żadnych zastrzeżeń.

Stopień bardzo dobry osiąga uczeń, który:
 bardzo dobrze opanował wymaganą wiedzę i nabył potrzebne umiejętności objęte programem
klasy szóstej:
Teologia
− wylicza sakramenty;
− wyjaśnia znaczenie
sakramentów w życiu
chrześcijaniana;
− opowiada historię powstania
Symbolu Wiary;
− analizuje wybrane artykuły
Symbolu Wiary.








Rok liturgiczny

− opowiada krótko historię

świąt z liczby 12 Wielkich
Świąt i Zmartwychwstania
Pańskiego ;
− mówi z pamięci troparion
Zmartwychwstania
Pańskiego;
− czyta w transliteracji
kondakiony Bożego
Narodzenia i
Zmartwychwstania
Pańskiego;

Modlitwy

− mówi z pamięci

Symbol Wiary,
− tłumaczy treść
niektórych artykułów
Symbolu Wiary;
− wyjaśnia krótko treść
poszczególnych
próśb Modlitwy
Pańskiej.

Język cerkiewnosłowiański

− czyta wszystkie litery
alfabetu i pojedyncze
wyrazy.
− czyta Symbol Wiary,
Modlitwę Pańską,
tropariony Bożego
Narodzenia i
Zmartwychwstania
Pańskiego.

uczestniczy w życiu Cerkwi;
wykonuje dodatkowe prace;
bierze udział w konkursach;
systematycznie prowadzi zeszyt;
jest aktywny na zajęciach;
zachowuje szacunek do czasu modlitwy, słuchania Słowa Bożego i znaków religijnych, a jego
postawa moralna nie budzi wątpliwości.

Stopień dobry osiąga uczeń, który:
 dobrze opanował wymaganą wiedzę i nabył potrzebne umiejętności objęte programem klasy
dobry:
Teologia
− wylicza sakramenty, które
już były nad nim
sprawowane;
− opowiada krótko historię
powstania Symbolu Wiary;
− ogólnie opowiada treść
Symbolu Wiary.






Rok liturgiczny

− opowiada krótko historię

niektórych świąt z liczby 12
Wielkich Świąt i
Zmartwychwstania
Pańskiego ;
− mówi z pamięci troparion
Zmartwychwstania
Pańskiego.

Modlitwy

− Mówi z pamięci z

pomocą nauczyciela
Symbol Wiary,
− Tłumaczy ogólnie
treść niektórych
artykułów Symbolu
Wiary;
− Wyjaśnia krótko
treść niektórych
próśb Modlitwy
Pańskiej.

Język cerkiewnosłowiański

− czyta niektóre litery

alfabetu i pojedyncze
wyrazy.
− Czyta z pomocą
nauczyciela Symbol
Wiary, Modlitwę Pańską,
tropariony Bożego
Narodzenia i
Zmartwychwstania
Pańskiego.

uczestniczy w życiu Cerkwi;
prowadzi zeszyt;
stara się być aktywny podczas lekcji;
swoją postawą moralną nie budzi wątpliwości;

Stopień dostateczny osiąga uczeń, który:
 opanował łatwe całkowicie niezbędne wiadomości, postawy i umiejętności objęte programem
klasy szóstej:
Teologia
− podaje przykłady
sakramentów;
− wyjaśnia co to jest Symbol
Wiary.





Rok liturgiczny

− opowiada krótko historię

Bożego Narodzenia i
Zmartwychwstania
Pańskiego ;
− mówi z pamięci z pomocą
nauczyciela troparion
Zmartwychwstania
Pańskiego.

Modlitwy

− mówi z pamięci z

dużą pomocą
nauczyciela Symbol
Wiary,
− mówi z pamięci
Modlitwę Pańską.

Język cerkiewnosłowiański

− czyta niektóre litery

alfabetu i pojedyncze
wyrazy z pomocą
nauczyciela.
− czyta z pomocą
nauczyciela Modlitwę
Pańską, troparion
Zmartwychwstania
Pańskiego.

w jego zeszycie występują sporadyczne braki notatek, prac domowych,
prezentuje przeciętną pilność, systematyczność, i zainteresowanie przedmiotem,
swoją postawą etyczną budzi zastrzeżenia.

Stopień dopuszczający:
 opanował tylko podstawowe pojęcia religijne,
 prezentuje mało zadowalający poziom postaw i umiejętności,
 posiada zeszyt,
 ma problemy ze znajomością modlitw,
Stopień niedostateczny:
 nie opanował podstawowych pojęć religijnych,
 nie wykazuje się znajomością modlitw,
 nie posiada zeszytu,
 lekceważy przedmiot,
 nieodpowiednio zachowuje się na lekcjach,
 wyraża lekceważący stosunek do wartości religijnych.

