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Wymagania programowe i kryteria ocenia  osiągnięć uczniów 

1. Spotykamy się we wspólnocie 

 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

- odpowiada poprawnie na 

pozdrowienie: „ Niech będzie 

pochwalony Jezus Chrystus” 

 

-  wskazuje zasady dobrego 

zachowania  na lekcji religii i w 

szkole 

 

 

 

-  potrafi opowiedzieć  w jaki sposób 

rodzice okazują dzieciom swoją 

miłość. 

 

 

-  mówi o sobie „ Jestem dzieckiem 

Bożym” 

 

 

 

 

-  nazywa kościół domem Bożym. 

- odpowiada poprawnie na  

poznane pozdrowienia 

chrześcijańskie 

 

- rozumie i przestrzega zasady 

obowiązujące na lekcjach 

religii i w szkole 
 

 

 

- wymienia gesty, zachowania, 

postawy rodziców świadczące 

o ich miłości do dziecka 
 

 

- wyjaśnia, że od momentu 

chrztu świętego jest dzieckiem 

Bożym 

 

 

 

- wyjaśnia, że dzieci Boże 

- wyjaśnia, że wypowiadając 

pozdrowienia chrześcijańskie, 

uwielbiamy Boga 

 

- wnioskuje, że jego właściwe 

zachowania  sprawiają, że ma 

wielu przyjaciół 
 

 

 

- podaje przykłady 

okazywania wdzięczności dziecka 

za miłość  rodziców 

 

  

-  wyjaśnia, że jako dziecko Boże  

zwraca się do Boga „Ojcze” 

 

 

 

 

-  wyjaśnia, że Pan Bóg jest w 

-wykorzystuje pozdrowienia 

chrześcijańskie w odpowiednich 

sytuacjach dnia codziennego 

 

- akceptuje wszystkie osoby 

należące do wspólnoty klasowej, 

służy im pomocą 

 

 

 

-odkrywa, że w codziennych 

czynnościach, obowiązkach i 

zatroskaniu rodzice wyrażają swą 

miłość do dziecka 

 

- powtarza słowa wypowiadane 

przez kapłana podczas chrztu 

świętego „ Ja ciebie chrzczę, w 

Imię Ojca i Syna i Ducha 

Świętego” 

 

- definiuje pojęcie parafii jako 

-odróżnia pozdrowienia 

chrześcijańskie i świeckie,   stosuje 

je odpowiednio do sytuacji 
 

-uzasadnia konieczność 

respektowania zasad ustalonych we 

wspólnocie  klasowej i szkolnej, ze 

szczególnym naciskiem na  pomoc 

innym 
 

- uzasadnia, że okazując  szacunek 

rodzicom, wypełnia Boże 

przykazanie 

 

 

- uzasadnia wartość każdego 

człowieka jako dziecka Bożego 

 

 

 

 

- odkrywa, że jest częścią 



 

 

 

- wyjaśnia, że Pan Bóg jest obecny w 

Kościele na całym świecie 

 

 

 

- wykonuje znak krzyża z pomocą 

katechety 

 

spotykają się w kościele z 

Panem Jezusem   

 

-  wyjaśnia, że to Pan Jezus 

ustanawia Kościół 
 

 

 

- wyjaśnia, że może się modlić 

do Boga znakiem krzyża 

sposób szczególny obecny w 

kościele 

 

-  wyjaśnia, że każde dziecko Boże 

jest wezwane do głoszenia 

Ewangelii słowem i zachowaniem 

 

  

- wyjaśnia, że krzyż jest znakiem 

Bożej miłości 

 

wspólnoty dzieci Bożych 
 

 

- odkrywa, że Pan Jezus nadal 

powołuje kapłanów, aby głosili 

Dobrą Nowinę na całym świecie, 

sprawowali Eucharystię 

 

- odkrywa, że znak krzyża to 

modlitwa do Boga Ojca, Pana 

Jezusa i Ducha Świętego 

wspólnoty parafialnej, w której 

może służyć innym 

 

- znajduje powiązanie między 

powołaniem Piotra i apostołów 

a ludźmi, którzy dzisiaj są wezwani 

do głoszenia Ewangelii 

 

-  wyjaśnia w czym objawia się 

moc  Boga Ojca, Syna Bożego i 

Ducha Świętego 

2. Pan Bóg mnie stwarza 

 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

- wymienia dzieła  stworzone przez 

Boga 

 

 

 

- wyjaśnia, że Bóg stwarza  

człowieka szóstego dnia 

 

 

- odkrywa, że Bóg stwarza człowieka 

na swoje podobieństwo 
 

 

 

-  nazywa Boga dobrym 

 

 

 

 

- potrafi powiedzieć, że Pan Bóg 

stwarza aniołów 
 

 

- stwierdza, że każdy  człowiek ma 

swojego opiekuna, Anioła Stróża. 

 

 

- rozróżnia dzieła stwarzane 

przez Pana Boga od rzeczy 

tworzonych przez człowieka 

 

 

- stwierdza, że  człowiek jest 

podobny do Boga, bo potrafi 

kochać 
 

-  potrafi powiedzieć, że Bóg 

jest zawsze z nami 
 

 

 

- nazywa aniołów 

wysłannikami Boga 

 

 

 

- z niewielką pomocą katechety 

modli się słowami 

 „ Aniele Boży” 
 

- odkrywa, że Pan Bóg 

powołuje  Samuela do służby 

Bożej 
 

- formułuje prostą modlitwę, 

dziękując Bogu za Jego dzieła 
 

 

 

- odkrywa, że człowiek otrzymuje 

od Boga dar miłości, aby okazywać 

ją Bogu i drugiemu człowiekowi 
 

- wyjaśnia, że Bóg obdarowuje nas 

talentami, abyśmy wykorzystywali 

je na pożytek swój oraz  drugiego 

człowieka 

 

- wskazuje w codzienności ślady 

Bożych darów i podaje przykłady 

okazywania wdzięczności za nie 

 

 

-  wyjaśnia, że aniołowie to Boży 

posłańcy, że strzegą  od zła, aby 

każdy mógł pójść do nieba 
 

-   zna słowa modlitwy 

 „ Aniele Boży” 

 

  

- wskazuje, że zadaniem 

człowieka jest troska o stworzony 

przez Pana Boga świat 

 

 

- odkrywa, że każdy człowiek jest 

wyjątkowy, niepowtarzalny 
 

 

- wymienia talenty, umiejętności, 

którymi Pan Bóg go obdarza 

 

 

 

-   wskazuje, że Bóg pragnie, aby 

każdy człowiek odkrywał Jego 

obecność w swoim życiu 

 

 

- wyjaśnia, że stworzenie aniołów 

jest przejawem Bożej miłości do 

człowieka 

 

- zna słowa modlitwy „ Aniele 

Boży” i potrafi wyjaśnić  

znaczenie jej słów 
 

- odkrywa, że Pan Bóg stwarza 

świat z miłości do człowieka, że 

pragnie, by czynił sobie ziemię 

poddaną 
 

- wskazuje, że Pan Bóg powołuje 

człowieka, Adama i Ewę  do 

miłości 

 

- odkrywa obecność Boga w 

różnych fazach ludzkiego życia 

 

 

 

- na podstawie tekstów biblijnych 

uzasadnia, że Bóg jest źródłem 

dobra 

 

 

- odkrywa, że aniołowie 

wychwalają Pana Boga i pomagają 

ludziom, towarzysząc im w życiu 

 

- odkrywa, że z ogromnej troski 

wypływającej z Bożej Miłości 

każdy otrzymał od Pana Boga 

wielki dar – Anioła Stróża 



 

-  potrafi powiedzieć, że Pan Bóg 

powołuje proroków 

 

 

 

- wymienia imiona pierwszych 

rodziców stworzonych przez Boga,   

 

 

-  na podstawie przykładów odróżnia 

dobro od zła 

 

- okazuje radość z faktu, że jest 

wyjątkowy dzięki Bożej miłości 

 

 

-  wyjaśnia, że pierwsi rodzice 

byli nieposłuszni Panu Bogu 

 

 

 

- dokonuje wyboru między 

dobrym a złym zachowaniem. 
 

 

- podaje przykłady dobrych i 

złych zachowań 

 

- wyjaśnia znaczenie pojęcia 

świątynia 

 

 

 

 

- wyjaśnia, że prorok to człowiek, 

który mówi w imieniu Pana Boga, 

nawołuje do nawrócenia 

 

  

- potrafi odpowiedzieć na pytania 

dotyczące historii nieposłuszeństwa 

pierwszych ludzi wobec Boga 

 

-  ma świadomość, że dziecko Boże 

nie odpowiada złem na zło 

 

-  potrafi powiedzieć, że od 

momentu chrztu świętego jest 

świątynią  Ducha Świętego 

 

- opowiada historię powołania 

proroka Samuela 

 

 

 

- opowiada historię 

nieposłuszeństwa pierwszych 

ludzi wobec Pana Boga 

 

- wyjaśnia, co to znaczy „kochać 

bliźniego jak siebie samego” 
 

-wyjaśnia na czym polega 

wyjątkowość człowieka 

stworzonego przez Boga 

 

- wskazuje, że Pan Bóg posyła 

ludzi,  którzy w trudnych 

sytuacjach pomagają nam 

odkrywać działanie Pana Boga. 

 

- wskazuje, że nieposłuszeństwo 

wobec Pana Boga czyni nas 

nieszczęśliwymi. 
 

- odkrywa, że Bóg obdarowuje 

człowieka rozumem i wolną wolą 

 

- na podstawie tekstu biblijnego 

wyjaśnia, co to znaczy, że ciało 

jest świątynią Ducha Świętego 

 

3. Pan Bóg mnie kocha 

 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

- wyjaśnia, że rodzice/ dziadkowie 

jako pierwsi mówią dziecku o Bogu 

 

 

- wskazuje miejsca, gdzie możemy 

czytać Pismo Święte lub go słuchać 

 

 

- potrafi powiedzieć, że Pan Bóg jest 

obecny w swoim kościele   

 

 

 

 

- wskazuje, że Bóg jest obecny w 

liturgii w osobie kapłana 

 

  

 

 

- wyjaśnia, że odkrywamy Pana 

Boga  poprzez  wszystko, co 

stwarza 

 

- wyjaśnia, że Pismo Święte to 

inaczej Biblia 

 

 

-  nazywa kościół domem 

Bożym 

 

 

 

 

- podaje przykłady zadań, które 

wykonują osoby powołane 

(księża) 

 

 

 

- formułuje proste modlitwy, w 

których wyraża wdzięczność 

i uwielbienie Boga. 

 

- wyjaśnia, że Biblia to 

najważniejsza księga  wszystkich 

dzieci Bożych 

 

- okazuje wiarę i szacunek wobec 

Boga obecnego we Mszy świętej 
 

 

 

 

-  uzasadnia potrzebę modlitwy za 

kapłanów 

 

 

 

 

- odnajduje w codzienności ślady 

Bożych darów i dziękuje za  nie 

 

 

-  wyjaśnia, że Pan Jezus mówi 

do nas poprzez słowa Pisma 

Świętego 

 

- na podstawie odczytanego 

Pisma Świętego wyjaśnia, 

dlaczego wierzący gromadzą się 

w niedzielę na Mszy  Świętej 

 

 

- wyjaśnia, że każde dziecko 

Boże jest powołane przez Pana 

Jezusa do głoszenia  słowa 

Bożego 

 

 

- umacnia postawę wdzięczności 

Panu Bogu i ludziom za otrzymane 

dary 

 

- wyjaśnia, czym jest Pismo Święte, 

okazuje szacunek  Słowu Bożemu 
 

 

- wskazuje, w jaki sposób Bóg jest 

obecny w liturgii (w 

zgromadzonym ludzie, pod 

postaciami eucharystycznymi, w 

słowie Bożym) 
 

-  wyjaśnia, że kapłani, tak jak 

apostołowie są powołani przez 

Pana Jezusa do sprawowania Mszy 

Świętej,  mają moc odpuszczania 

grzechów, sprawowania 

sakramentów świętych 



 

- z pomocą katechety wyjaśnia, czym 

są przykazania Boże 
 

 

 - podaje przykłady zachowań 

przyjaciół Pana Jezusa 

 

 

- wyjaśnia, że poprzez chrzest święty 

należymy do Kościoła 

 

 

- wyjaśnia, że od momentu chrztu 

świętego jesteśmy dziećmi Bożymi 

 

 

- wyjaśnia, że przykazania 

Boże mówią nam jak mamy 

postępować 

 

-  wyjaśnia jakie przykazanie 

zostawia nam Pan Jezus 

 

 

-  wyjaśnia, że Jan Chrzciciel 

chrzci Pana Jezusa w rzece 

Jordan 

 

-  na podstawie opowiadania 

wyjaśnia, że  Pan Bóg będzie 

nas kochał zawsze i nigdy nas 

nie zapomni 

 

 

- zna tekst Przykazania miłości 

Boga i bliźniego 

 

  

- wskazuje, jak w codziennym 

życiu należy zachowywać 

przykazania 

 

- opowiada, jak przebiega 

udzielanie sakramentu chrztu 

 

 

- formułuje modlitwę, w której 

dziękuję Bogu za Jego miłość. 

 

 

 

- wyjaśnia, jak w codziennym 

życiu należy przestrzegać trzech 

pierwszych przykazań 

 

- wyjaśnia, jakie postawy 

sprzeciwiają się Bożym 

przykazaniom. 
 

- wyjaśnia symbolikę chrztu 

świętego 

 

 

- wymienia dary pochodzące od 

Boga: życie, chrzest, wiarę, 

wyraża wdzięczność za nie. 

 

 

- odkrywa zależność między 

przestrzeganiem przykazań a 

okazywaniem miłości Bogu 

 

- uzasadnia, że przestrzegając 

przykazań, okazujemy miłość Bogu 

i bliźnim 
 

- określa, czym jest chrzest w życiu 

człowieka 

 

 

- wyjaśnia, czym jest 

bezwarunkowa miłość Boga do 

człowieka 

 

Katechezy okolicznościowe cz. 1 

 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

 

- wskazuje październik jako miesiąc, 

w którym szczególnie pamiętamy o 

modlitwie różańcowej 
 

- wymienia cechy człowieka, który 

jest przyjacielem Pana Boga 

 

 

- wskazuje datę 2 listopada jako 

dzień modlitewnej pamięci o 

zmarłych 

 

 - wyjaśnia, że w Adwencie czekamy 

na narodziny Pana Jezusa 

  

 

 

- wyjaśnia kim był Święty Mikołaj 

 

 

- nazywa Maryję Matką Bożą 

Różańcową 

 

 

 - mówi, kiedy jest obchodzona 

uroczystość Wszystkich 

Świętych 

 

- modli się za zmarłych 

słowami „ Wieczny 

odpoczynek „… 

 

- wymienia symbole 

adwentowe: wieniec 

adwentowy, roratkę, lampion 

oraz opisuje ich wygląd 

 

- podaje, jak można naśladować 

Świętego Mikołaja, okazując 

-  odkrywa, że Maryja prosiła 

dzieci fatimskie o modlitwę 

różańcową za grzeszników 

 

 

- określa świętego jako przyjaciela 

Pana Boga, który przebywa z Nim 

w niebie 

 

- opowiada historię wskrzeszenia  

Łazarza przez Pana Jezusa 

 

 

-określa Adwent jako czas 

radosnego oczekiwania na 

narodziny Pana Jezusa 

 

 

- wymienia najważniejsze fakty z 

życia Świętego Mikołaja 

- opowiada o spotkaniu Matki 

Bożej z dziećmi w Fatimie 

  

 

 

- wymienia imiona kilku 

świętych,  i formułuje prostą 

modlitwę za  ich pośrednictwem 

 

-  wyjaśnia, że ludzie po śmierci 

nadal żyją, dla nich Pan Jezus 

przygotował niebo 

 

-  wyjaśnia znaczenie symboli 

adwentowych 

  

 

 

-  potrafi powiedzieć, że czyniąc 

dobro, służymy Panu Bogu 

- wyjaśnia w jaki sposób modlimy 

się na różańcu 

 

 

 

- stwierdza, że każdy człowiek jest 

powołany do świętości 

 

 

- wymienia modlitwę jako 

najlepszy sposób pomocy zmarłym 

 

 

-  wyjaśnia co znaczą słowa Pisma 

Świętego „ Przygotujcie drogę 

Panu, prostujcie ścieżki dla Niego” 

 

 

- odkrywa, że święty Mikołaj 

realizował polecenie Boże ; 



 

 

 

- wskazuje Betlejem jako miejsce 

narodzin Pana Jezusa 

 

dobro innym 

 

 

- podaje daty Świąt Bożego 

Narodzenia i Święta Trzech 

Króli 

 

 

 

- wymienia osoby, które przybyły 

powitać nowonarodzonego Pana 

Jezusa 

 

 

 

 

- opowiada o pasterzach i królach 

przybywających do  

nowonarodzonego Pana  Jezusa 

 

„Słuchaj mój synu, bądź dobry, 

prostą drogą prowadź swe serce” 
 

- wyjaśnia co musimy uczynić, aby 

stać się podobnymi do pasterzy i 

trzech króli odwiedzających 

nowonarodzonego Pana Jezusa 

4. Pan Bóg troszczy się o mnie 

 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

- potrafi powiedzieć, że Pan Bóg jest 

miłosiernym Ojcem 

 

 

 

- nazywa modlitwę rozmową z 

Panem Bogiem 

 

 

 

-  wyjaśnia, że Pan Bóg posyła anioła 

do Maryi 

 

 

 

 

- podaje imię Dawida jako człowieka, 

który często się modlił 

 

 

 

- wraz z katechetą modli się słowami 

modlitwy „ Ojcze nasz” 
 

 

 

-  odkrywa, że czyniąc dobro, jest 

posłuszny Panu Bogu 

 

 

 

-  potrafi powiedzieć, że 

miłosierny Bóg Ojciec 

przebacza nam grzechy, gdy o 

to prosimy 

 

-  wskazuje Abrahama jako 

człowieka, z którym rozmawia 

Pan Bóg 

 

 

-  wyjaśnia, że Pan Bóg 

wybiera Maryję na Matkę 

Swego Syna 

 

 

 

- na podstawie tekstów z 

Psalmów poznaje modlitwę 

uwielbienia, dziękczynienia i 

prośby 

 

- odkrywa, że Pan Jezus uczy 

nas, jak modlić się do Pana 

Boga oraz pragnie, abyśmy 

nazywali Pana Boga Ojcem 
 

- odkrywa, że wypowiadając 

słowa „Przyjdź królestwo 

Twoje”, wyznaje wiarę w 

ponowne przyjście Pana Jezusa 

 

- odpowiada na pytania do 

omawianego fragmentu Ewangelii 

św. Jana   

 

 

- odkrywa, że może zaufać Panu 

Bogu tak jak Abraham 

 

  

 

- odkrywa, że  Maryja wyraża 

zgodę i poprzez słowo „Amen” 

mówi: Bogu  „Niech tak się 

stanie”. 

 

 

-  potrafi ułożyć krótką modlitwę 

uwielbienia, dziękczynienia i 

prośby 
 

 

- modli się słowami modlitwy 

Ojcze nasz 

 

 

 

-  wyjaśnia, że modląc się słowami 

„ Przyjdź Królestwo  Twoje” 

prosimy, aby Pan Bóg pomagał 

nam budować królestwo Boże na 

ziemi 

-wymienia przejawy Bożego 

miłosierdzia 

 

 

 

- wyjaśnia,  na podstawie historii 

Abrahama, że zaufanie 

miłosiernemu Bogu  czyni życie 

człowieka szczęśliwym 

 

- wyjaśnia, że Maryja jest matką 

Jezusa i wszystkich ludzi 

 

 

 

 

- potrafi wyjaśnić pojęcia: 

modlitwa prośby, uwielbienia, 

dziękczynienia 

 

  

- podaje przykłady, kiedy 

używamy imienia Bożego 

nadaremnie 

 

 

-  wyjaśnia, że królestwo Boże na 

ziemi jest tam, gdzie panują 

miłość, radość, przebaczenie, 

dobro, 

  

- uzasadnia potrzebę zaufania 

miłosiernemu  Bogu Ojcu 

 

 

 

- uzasadnia potrzebę zaufania Panu 

Bogu, który rozmawia z 

człowiekiem w czasie modlitwy 

 

 

- odkrywa, że Maryja uczy nas 

zaufania do Pana Boga 

 

 

 

 

- potrafi powiedzieć kilka zdań o 

Dawidzie 

 

 

 

-  wyjaśnia znaczenie słów „Święć 

się Imię Twoje”   

 

 

 

- odkrywa, że Pan Jezus przyjdzie 

ponownie na świat 

-  rozwiązuje dylematy moralne, 

ukazując życie zgodne z Bożymi 

przykazaniami. 



 

- wskazuje , że w modlitwie Ojcze 

nasz prosimy Pana Boga, aby nikomu 

nie brakowało chleba, aby nie było 

głodu na ziemi 

 

-  wyjaśnia, że w modlitwie Ojcze 

nasz prosimy, by Bóg Ojciec 

wybaczał nam nasze grzechy 

 

 

- odróżnia dobro od zła, podaje 

przykłady 
 

 

 

 

- wyjaśnia, że pomagając drugiemu 

człowiekowi, pomagamy Panu 

Jezusowi 

 

-  odkrywa, że modlitwa jednoczy 

rodzinę 
 

 

 

 

-   potrafi powiedzieć, jak powinien 

zachowywać się podczas Mszy 

świętej 

 

 

- wyjaśnia, że modląc się i czyniąc 

dobro,  naśladujemy świętych 

  

- argumentuje, że należy 

szanować jedzenie, dzielić się 

nim z innymi. 

 

 

-  odkrywa, że Pan Bóg 

pragnie, abyśmy umieli 

przepraszać za swoje złe czyny 

i wybaczać innym 

 

- w modlitwie prosi Pana Boga 

o pomoc w wyborze dobra 

 

 

 

 

-  odpowiada na pytania 

dotyczące przypowieści o 

miłosiernym Samarytaninie 

 

 -  odkrywa, że sam Pan Jezus 

zachęca nas do nieustannej 

modlitwy 
 

 

 

 - rozpoznaje i nazywa 

podstawowe gesty, znaki oraz 

symbole liturgiczne 
 

 

-  odkrywa, że czynienie dobra 

i częsta modlitwa sprawiają, że 

jesteśmy szczęśliwi 

 

- odpowiada na pytania dotyczące 

fragmentu Ewangelii o 

rozmnożeniu chleba 

 

 

-  wyjaśnia, że  krzywdząc innych, 

nie jesteśmy posłuszni  Bogu Ojcu 

 

 

 

- okrywa, że modląc się słowami „I 

nie wódź nas na pokuszenie, ale 

nas zbaw ode złego” , prosimy 

Boga Ojca, abyśmy nie ulegali 

pokusom 

 

- wyjaśnia co znaczy  dzisiaj 

człowiek miłosierny 

 

 

- odkrywa, że kiedy cała rodzina 

modli się, to Pan Jezus jest wśród 

nich 

 

 

 

- potrafi powiedzieć jak modlił się 

faryzeusz, a jak celnik 

 

 

 

- odkrywa, że Pan Jezus pragnie, 

abyśmy nie odpłacali złem za zło, 

abyśmy często się modlili 

 

  

- odkrywa, że Pan Bóg troszczy 

się o pokarm dla ciała i duszy 

każdego człowieka 

 

 

- odkrywa, że Pan Bóg odpuszcza 

nam nasze winy, gdy my 

przebaczamy innym 

 

 

-   potrafi powtórzyć słowa Pana 

Jezusa „ Wystarczy ci mojej 

łaski” 

 

 

 

- podaje przykłady uczynków 

miłosierdzia 

 

 

-  wyjaśnia dlaczego rodzinę 

nazywamy Kościołem 

domowym, podaje przykłady jak 

powinna żyć rodzina 

chrześcijańska 

 

- na podstawie fragmentu 

Ewangelii wyjaśnia, jak należy 

się modlić   

 

 

- wnioskuje, że święci czerpali z 

modlitwy siłę, by kochać Pana 

Boga i ludzi   
 

 

- wyjaśnia, że  chleb jest pokarmem 

dla ciała, a pokarmem dla duszy 

jest Ciało Chrystusa 

 

 

- odkrywa, że  Pan Jezus pragnie, 

abyśmy naśladowali Go 

przebaczając innym 

 

 

- wyjaśnia, że  słowa Pana Jezusa 

„Wystarczy ci mojej łaski”  

oznaczają , że Pan Jezus będzie 

nam pomagał wybierać dobro 

 

 

- wyjaśnia istotę uczynków 

miłosierdzia 

 

 

- wymienia przykłady budowania 

dobrych relacji we wspólnocie 

rodzinnej i domowej, 

 

 

 

- na podstawie przypowieści 

wyjaśnia, że Pan Jezus pragnie, 

abyśmy nie wywyższali się i byli 

skromni 

 

- odkrywa, że święci są 

widzialnymi znakami Pana Boga w 

świecie, wymienia  imiona 

świętych   

5. Jesteśmy Bożą rodziną 

 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

- prawidłowo stosuje nazwy 

członków rodziny 

-charakteryzuje wspólnotę 

rodzinną 

- w modlitwie wyraża wdzięczność 

Bogu za dar rodziny 

- wyjaśnia dlaczego Pana Jezusa 

nazywamy Dobrym Pasterzem 

- wyjaśnia, że Kościół to rodzina 

dzieci Bożych 



 

 

- wymienia osoby  tworzące Świętą 

Rodzinę 

 

 

 

-  wyjaśnia w jaki sposób okazuje 

posłuszeństwo rodzicom 

 

 

-   wymienia dary, jakimi obdarza nas 

Pan Bóg  (ciało, dusza, rozum, 

emocje, wolna wola) 

 

- odkrywa, że Pan Bóg kocha 

wszystkich ludzi 

 

 

- wymienia osoby  należące do jego 

rodziny 

 

 

 

- wyraża w modlitwie wdzięczność 

za dar rodziny i bliskich 

 

 

- wymienia najbliższych członków 

rodziny świętego Jana Pawła II, 

 

 

 

- wyjaśnia, że Święta Rodzina 

mieszkała w Nazarecie 

 

 

 

- wyjaśnia w jaki sposób może 

wywołać uśmiech na twarzy 

swoich rodziców 

 

-odkrywa, że pokarmem dla 

duszy jest modlitwa 

 

 

 - wyjaśnia, że dziecko jest 

największym darem Boga dla 

rodziców 

 

- odkrywa, że w rodzinie 

uczymy się miłości do Boga i 

ludzi 

 

 

- wyjaśnia zwrot „modlić się w 

intencji” 

 

 

- odkrywa, że papież Jan Paweł 

II nazywał się Karol Wojtyła i 

urodził się w Wadowicach 

 

 

- charakteryzuje obowiązki 

członków Świętej Rodziny 

 

 

 

-  uzasadnia potrzebę używania 

słów: „proszę”, „dziękuję”, 

„przepraszam” 

 

- wyjaśnia pojęcie duszy 
 

 

 

- wymienia sposoby okazywania 

miłości w rodzinie 

 

 

- wskazuje na osobowe więzi w 

rodzinie 

 

 

 

- opisuje, co pomaga w dobrej 

modlitwie, a co w niej przeszkadza 

 

 

- określa zainteresowania Karola 

Wojtyły w wieku szkolnym, 

 

 

 

- wymienia cechy Bożej rodziny, 

która jest przykładem miłości i 

dobrych relacji z Panem Bogiem i 

ludźmi 

 

-  odkrywa jak ważne jest 

wspólne spędzanie czasu z 

rodziną 

 

-  wyjaśnia znaczenie pojęcia 

„wolna wola” 

 

 

- uzasadnia, dlaczego należy 

okazywać posłuszeństwo 

rodzicom 

 

-  charakteryzuje wspólnotę 

rodzinną 

 

 

 

- potrafi powiedzieć, że Pan Bóg 

pragnie, abyśmy wytrwale i ufnie 

modlili się za rodziców 

 

-  potrafi powiedzieć, że każdy z 

nas jest powołany przez  Boga 

Ojca do świętości 

 

 

 

- uzasadnia potrzebę modlitwy za 

rodzinę 

 

 

 

 - wymienia przykłady budowania 

dobrych relacji w rodzinie   

 

 

- rozpoznaje i nazywa swoje 

emocje oraz emocje innych osób 

 

 

- wyjaśnia wartość każdego 

człowieka jako dziecka Bożego 

 

 

- uzasadnia, dlaczego należy 

okazywać szacunek i 

posłuszeństwo rodzicom, dziadkom 

oraz innym członkom rodziny 
 

- wyjaśnia co znaczą słowa : „Pan 

Bóg pragnie, abyśmy wytrwale i 

ufnie modlili się za rodziców” 
 

- znajduje powiązania pomiędzy 

dzieciństwem Karola Wojtyły a 

jego świętością 

 

Katechezy okolicznościowe cz. 2 

 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

- wyjaśnia, że w  Wielkim Poście 

przeżywamy    mękę i śmierć Pana 

Jezusa 

 

- wyjaśnia, że Pan Jezus 

zmartwychwstał w niedzielę 

- odkrywa, że  wielkopostne 

postanowienia. pomagają w 

nawracaniu się 

 

- wyjaśnia, że świętujemy 

niedziele jako pamiątkę 

- nazywa Wielki Post czasem 

poprawy i przepraszania Pana Boga 

za złe uczynki 

 

- odkrywa, że są świadkowie 

zmartwychwstania Pana Jezusa, 

- odkrywa, że to sam  Pan Jezus 

pragnie, abyśmy nawracali się i 

wierzyli w Ewangelię 
 

- wyjaśnia, że zmartwychwstały 

Pan Jezus jest obecny w swoim 

- wyraża chęć przepraszania Pana 

Jezusa i poprawy postępowania 

 

 

- wyjaśnia, że zmartwychwstały 

Pan Jezus jest obecny w życiu 



 

 

 

- wyjaśnia, że w Boże Ciało kapłan 

niesie Pana Jezusa w procesji ulicami 

miast i wsi 

 

 

-  dziękuje  w modlitwie za łaski 

otrzymywane od Pana Jezusa przez 

cały rok szkolny 

 

zmartwychwstania Pana Jezusa 

 

 

-  opowiada, jak wygląda 

procesja Bożego Ciała 

 

 

 

-  potrafi powiedzieć, że 

wakacje nie zwalniają z 

uczestnictwa we Mszy Świętej 

 

wymienia ich 

 

 

-  wyjaśnia pojęcia: monstrancja, 

procesja, baldachim   

 

 

 

- odkrywa, że wakacje to dar dla 

każdego z nas 

 

Kościele 

 

 

- wymienia sposoby uczestnictwa 

dzieci i dorosłych w procesji 

Bożego Ciała 

 

 

- potrafi powiedzieć, że podczas 

wakacji ma  wiele okazji, by  

wychwalać  Pana Boga za 

stworzony świat 

 

każdego człowieka 

 

 

- określa Boże Ciało jako 

uroczystość, podczas  której czcimy 

Pana Jezusa w Najświętszym 

Sakramencie 

 

- wskazuje, że podczas wakacji ma 

wiele okazji, by swoim 

zachowaniem, słowem, postawą,  

realizować   przykazanie miłości 

 

 

 

 

Na ocenę niedostateczną uczeń: Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. 

 

 

Wymagania edukacyjne z religii w klasie 2 
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opracowane na podstawie programu nauczania „Zaproszeni na ucztę z Jezusem – Bóg daje nam swego Syna - Jezusa ” , 
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 Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań   AZ-12-01/18-PO-1/21 

 

 

 

 

 

Wymagania programowe i kryteria ocenia  osiągnięć uczniów 

 

 Kim jest Pan Jezus ? Chcemy Go poznać. 

 
Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 



 

- odpowiada poprawnie na 

pozdrowienie katechety : „Niech 

będzie pochwalony Jezus Chrystus”, 
 

 

 

-. wyjaśnia, że Pan Jezus jest 

umiłowanym Synem Boga, 
 

 

 

- chce poznawać życie i nauczanie 

Jezusa, jest aktywny podczas lekcji, 
 

 

 

- wyjaśnia, że Pan Jezus jest Synem 

Maryi, 
 

 

 

 

 

-  nazywa Pana Jezusa nauczycielem,  

szanuje nauczycieli i innych 

pracowników szkoły, 
 

 

 

- nazywa Pana Jezusa Królem, 
 

 

 

- nazywa Pana Jezusa Kapłanem 

(Najwyższym Kapłanem), 
 

 

- wskazuje na Pana Jezusa jako na 

prawdziwego przyjaciela, 

-  podczas zabawy edukacyjnej 

odpowiada poprawnie na  poznane  

w  klasie I pozdrowienia 

chrześcijańskie, 
 

 

- wymienia dary otrzymywane  od 

Pana  Boga, 
 

 

 

- wyjaśnia, że znak krzyża 

przypomina nam o wielkiej 

miłości Pana Jezusa do nas, 

 

 

- okazuje szacunek Maryi 

odmawiając  wspólnie z klasą 

modlitwę Zdrowaś Maryjo, 
 

 

 

 

- wymienia imiona apostołów 

powołanych przez Pana Jezusa (na 

podstawie Mk 1,16–20), 
 

 

 

- potrafi powiedzieć, że według 

Pana Jezusa królować znaczy 

pomagać, 
 

- wskazuje sytuacje, w których się 

modli, 
 

 

- wraża pragnienie rozmowy w 

modlitwie z Panem Jezusem, 
 -  układa proste modlitwy 

-  powtarza słowa Pana Jezusa z 

omawianego fragmentu 

Ewangelii,  - wyjaśnia, że Pan 

Jezus pragnie  spotykać się z 

dziećmi, bo bardzo je kocha, 
 

 - formułuje modlitwę 

dziękczynną 
- okazuje wdzięczność Jezusowi 

za otrzymane dary, 
     

-  wymienia/opisuje 

najważniejsze wydarzenia z 

życia Pana Jezusa, 

   

 

- opisuje scenę zwiastowania 

Maryi, 
 

 

 

 

 

- potrafi powiedzieć, że w 

momencie chrztu świętego, Pan 

Jezus  powołuje nas na swoich 

uczniów, 
 

 

- podaje przykłady dobrych 

uczynków,  które wypełnia jako 

uczeń Chrystusa, 
 

- wyraża pragnienie spotykania 

się z Jezusem na Mszy Świętej. 
 

 

- podaje przykłady z życia Pana 

Jezusa świadczące, że jest 

naszym największym 

-  akceptuje  i szanuje wszystkie 

osoby należące do wspólnoty 

klasowej i szkolnej, służy 

pomocą, 
 

 

-  wyjaśnia, że największym 

darem Pana Boga dla ludzi  jest 

Pan Jezus, 
 

 

- na podstawie omawianej 

Ewangelii wyjaśnia, że Jezus jest 

obiecanym Zbawicielem, 
 

 

-     powtarza  z pamięci  słowa 

wypowiedziane przez Maryję  

podczas zwiastowania „Oto  Ja, 

służebnica Pańska, niech Mi się 

stanie według słowa twego”, 
 

 

- charakteryzuje postawę ucznia 

Jezusa (  na podstawie Mk 1,17) :  

słuchać Jego Słowa, naśladować 

Jego postawę wobec każdego 

człowieka, 
 

- rozpoznaje w każdym 

potrzebującym swojego 

bliźniego, 
 

 

- wyjaśnia, dlaczego wierzący 

gromadzą się w niedzielę na 

Mszy Świętej, 
 

- wymienia cechy prawdziwego 

przyjaciela, 

- podaje przykłady właściwych 

zachowań budujących wspólnotę 

klasową jako wspólnotę przyjaciół 

Pana Jezusa, 
 

  

- opisuje scenę przemienienia na 

górze Tabor, powtarza słowa 

wypowiedziane przez Pana Boga, 
 

 

- wskazuje wydarzenia z życia Pana 

Jezusa ukazujące Go jako Boga i 

człowieka, 
 

 

-   wyjaśnia, że  okazując 

posłuszeństwo rodzicom, 

opiekunom, katechetom i 

kapłanom, wypełniamy wolę Pana 

Boga, 
 

 

 - wymienia umiejętność uważnego 

słuchania, skupienia  przy 

zachowania ciszy  jako warunki 

konieczne do słuchania słów Pana 

Jezusa, 
 

- wyjaśnia, że zadaniem uczniów 

Pana Jezusa jest budowanie 

królestwa Bożego na ziemi, 
 

- wskazuje w jaki sposób Jezus jest 

obecny w jego życiu, 
 

 

 - wyjaśnia, że na Mszy świętej 

spotyka się z Jezusem, 

przyjacielem, 



dziękczynne za przyjaciół, przyjacielem,  

 

 

II. Pan Jezus rozmawia z nami, chcemy do Niego mówić. 

 
 

Ocena dopuszczająca 

 

Ocena dostateczna 

 

Ocena dobra 

 

Ocena bardzo dobra 
 

Ocena celująca 

 

- przebywa z Panem Jezusem na 

modlitwie – wspólnie z innymi modli 

się podczas lekcji religii,   
 

-  potrafi modlić się w różny sposób: 

dziękuje, prosi, przeprasza, słucha 

słowa Bożego, 
 

 

 

- wyjaśnia, że to sam  Pan Jezus uczy 

nas modlitwy Ojcze nasz, 
 

 

- podaje inne określenie Pisma 

Świętego, 

 

 

- wskazuje zachowania pozytywne, 

które podobają się Panu Jezusowi  i 

negatywne, niezgodne z 

przykazaniem miłości, 
 

- rozpoznaje osobę kapłana po 

ubiorze- koloratka i  sutanna oraz po 

szatach liturgicznych, 
 

- wymienia/ wskazuje znaki religijne: 

krzyż, Pismo Święte, różaniec, 

medalik, książeczkę do nabożeństwa. 

 

 

- wymienia miejsca, w których 

- modli się własnymi słowami 

(akty strzeliste), 
 

 

-  określa postawę, w jakiej Pan 

Jezus modli się w Ogrodzie 

Oliwnym, 
 

 

 

- uzasadnia, dlaczego Boga 

możemy nazywać naszym Ojcem, 
 

- wyjaśnia, że chce poznawać i jak 

najlepiej rozumieć Pismo święte, 

bo jest dzieckiem Bożym 
 

- wyjaśnia, że w Ewangelii 

odnajdujemy słowa Pana Jezusa, 
 

 

 

- odnosi się do osób duchownych z 

szacunkiem, 
 

 

- swoją postawą okazuje szacunek 

krzyżowi, 
 

 

 

- modli się za siebie i bliskich, 
 

- wyjaśnia, że modlitwa jest 

osobistą rozmową z Panem 

Jezusem, 
 

- wskazuje postawy jakie 

możemy przyjmować podczas 

modlitwy, 
 

 

 

-  przy wsparciu nauczyciela,  

pozostałych uczniów, modli się 

słowami modlitwy Ojcze nasz, 
 

- potrafi powiedzieć, że Pismo 

święte ukazuje miłość Pana 

Boga do każdego człowieka, 
 

- nazywa Ewangelię Dobrą 

Nowiną, 
 

 

 

- wymienia sposoby 

pozdrawiania osoby duchownej, 
 

 

 - wyjaśnia, że najważniejszym 

znakiem naszej wiary, na który 

wskazuje nam Pan Jezus, jest 

krzyż, 
 

- wymienia miejsca, w których  

-  wymienia sytuacje, w których 

Pan Jezus się modli, 
 

 

-  rozróżnia podstawowe 

postawy, gesty modlitewne  

podczas Mszy świętej  i określa 

ich znaczenie, 
 

 

 

- opanował pamięciowo tekst 

modlitwy Ojcze nasz, 
 

 

- definiuje, czym jest Pismo 

święte, 
 

 

- wyjaśnia dlaczego Ewangelie 

nazywamy Dobrą Nowiną, 
 

 

 

- wyjaśnia, kim jest kapłan, kto 

powołuje kapłanów do głoszenia 

Dobrej Nowiny, 
 

-  potrafi powiedzieć kilka zdań o 

osobach Trójcy Świętej, które 

wymieniamy podczas modlitwy 

znakiem krzyża, 
 

-  wyjaśnia, że  modlimy się do 

Pana Jezusa nie tylko w trudnych 

sytuacjach życiowych, 
 

- przyjmuje właściwą postawę, 

wykonuje poprawnie gesty 

towarzyszące modlitwie podczas 

modlitwy wspólnotowej i modlitwy 

własnej, 
 

- opanował pamięciowo, wyjaśnia  

tekst modlitwy Ojcze nasz, 
 

 

- uzasadnia, dlaczego należy czytać 

i słuchać  tekstów  Pisma Świętego 

 

 

- wskazuje związek pomiędzy 

słuchaniem słów Pana Jezusa a ich 

wypełnianiem w codziennym  

postępowaniu, 
 

- wyjaśnia jakie zadania powierza 

Pan Jezus kapłanom na całym 

świecie, 
 

- wyjaśnia, że szanuje krzyż, bo jest 

on znakiem miłości Pana Jezusa do 

każdego człowieka, 
 

- przytacza i wyjaśnia znaczenie 



można się modlić, 

 

 

- wyjaśnia, że modlitwa jest rozmową 

z Panem Jezusem, 

 

 

 

- modli się słowami modlitwy 

Zdrowaś Maryjo, 
 

 

-wyjaśnia, że każdego dnia w 

modlitwie można dziękować 

Aniołowi Stróżowi za jego opiekę, 

 

 

- modli się w różnych intencjach, 
 

 

 

 

-  wymienia kilka cech, jakimi 

odznacza się Matka Jezusa, 
 

 

- modli się do swojego anioła 

stróża modlitwą Aniele Boży, 
 

modlił się  Pan Jezus, 
 

 

- tłumaczy, że Pan Jezus 

pragnie, by każde dziecko 

rozmawiało z Nim na 

modlitwie, 
 

 

-modli się przez 

wstawiennictwo Maryi, dziękuje 

Jej za macierzyńską opiekę, 
 

- wyjaśnia, że Anioł Stróż jest 

darem od Pana  Boga, 
 

 

-  potrafi powiedzieć, co pomaga, 

a co przeszkadza w modlitwie, 
 

 

-  zwraca się do Pana Jezusa 

swoimi słowami, układa tekst 

modlitwy spontanicznej, 
 

 

- wyjaśnia, kiedy Pan Jezus czyni 

z Maryi Matkę wszystkich ludzi, 

 

 

- wyjaśnia, jaka jest rola Anioła 

Stróża w życiu dziecka Bożego, 

 

 

słów Ewangelii Mt 6,6a, 
 

 

- potrafi powiedzieć na podstawie 

Ewangelii Mk 10, 13- 14, że Pan 

Jezus pragnie, aby dzieci 

przychodziły do Niego, 
 

- wylicza najważniejsze wydarzenia 

z życia Maryi i potrafi je ułożyć w 

porządku chronologicznym, 
 

- wyjaśnia, że  Pan Bóg stwarza 

aniołów, by oddawali Jemu cześć, 

opiekowali się ludźmi, 

 

III.  Pan Jezus mówi o sobie, a my chcemy Go usłyszeć. 
 

 

Ocena dopuszczająca 

 

Ocena dostateczna 

 

Ocena dobra 

 

Ocena bardzo dobra 

 

Ocena celująca 

 

 

-  wymienia cechy dobrego pasterza, 
 

 

 

 

 

-  wymienia postawy i zachowania, 

które prowadzą nas do nieba. 

 

 

-  odróżnia prawdę od kłamstwa, 

 

 

 

 

 

 - powtarza słowa Pana Jezusa „Ja 

- wyjaśnia, dlaczego Pana Jezusa 

nazywamy Dobrym Pasterzem, 

 

 

 

 

- nazywa Pana Jezusa drogą, 
 

 

 

-  wyjaśnia, że kłamstwo jest złem, 
 

 

 

 

- okazuje w modlitwie  

wdzięczność Jezusowi za dar 

-  podaje przykłady, gdy jest 

posłuszny Panu Jezusowi, 

Dobremu Pasterzowi, 
 

 

 

- wyjaśnia, że Pan Jezus jest 

drogą, 
 

 

- mówi, że Pan Jezus nazywa 

siebie prawdą i dlatego zawsze 

możemy Jemu ufać, 
 

 

 

-  wyjaśnia, że Pan Jezus daje 

- uzasadnia, że Pan Jezus 

przychodzi do nas w słowie 

Bożym i Komunii świętej, 
 

 

 

-podaje przykłady zachowań,  

które prowadzą nas do nieba, 
 

 

-  uzasadnia, że być 

prawdomównym to naśladować 

Pana Jezusa, 
 

 

 

- wyjaśnia, że Pan Jezus  

-  na podstawie J 10, 27- 28a 

wyjaśnia, że Pan Jezus, Dobry 

Pasterz mówi, abyśmy słuchali 

Jego głosu, a otrzymamy życie 

wieczne, 
 

- wyjaśnia, że drogą do Jezusa jest 

słuchanie słowa Bożego i 

przemiana swojego  życia, 
 

-  na podstawie Ewangelii  J 20, 

29b wyjaśnia, że Pan Jezus nazywa 

szczęśliwymi tych, którzy Go nie 

widzą, a  w Niego wierzą i  ufają 

Jemu, 
 

- uzasadnia, że Pan Jezus 



jestem życiem”, 
 

 

- powtarza słowa Pana Jezusa „Ja 

jestem pokarmem (chlebem)” 

 

 

 

- swoją postawą okazuje szacunek 

słowu Bożemu, 
 

 

-  wymienia sposoby przepraszania 

Boga i ludzi za popełnione zło, 
 

 

-  wskazuje, kto nazwał Pana Jezusa 

Barankiem Bożym 
 

 

 

- podczas religii  modli się wraz z 

innymi o bycie pokornym, 
 

życia, 
 

- wskazuje właściwe i niewłaściwe 

zachowania podczas Mszy 

Świętej, 
 

 

-wyjaśnia, że Pan Jezus jest 

siewcą, 
   

 

- wyjaśnia, że Pan Jezus wybacza 

grzechy, 
 

 

- w modlitwie okazuje Panu 

Jezusowi wdzięczność za złożoną 

ofiarę na krzyżu,   
 

 

- wyjaśnia, że Pan Jezus mówi o 

sobie, że jest cichy i pokorny, 

człowiekowi życie wieczne, 
 

 

- wyjaśnia co znaczą słowa 

brata Alberta „Bądź dobry jak 

chleb”, 
 

 

 

- odpowiada na pytania do 

przypowieści o siewcy, 
 

 

 -   potrafi powiedzieć, że Pan 

Jezus jest światłością świata, 
 

  

-  powtarza słowa „Baranku 

Boży…” wypowiadane przez 

wiernych w czasie Mszy 

świętej, 
 

 

- wyjaśnia znaczenie słów: 

pokorny, cichy, 

zwycięża śmierć, gdy trzeciego 

dnia zmartwychwstaje, 
 

- wyjaśnia, że Pan Jezus jest 

obecny w Hostii, 
 

 

 

- wyjaśnia znaczenie 

przypowieści o siewcy, 
 

 

- wyjaśnia, że Pan Jezus 

prowadzi ludzi do Boga za 

pośrednictwem Kościoła, 
 

- wskazuje na związek pomiędzy 

barankiem ofiarnym a Panem 

Jezusem, 
 

 

 - wymienia zachowania 

charakteryzujące postawę 

pokory, 

 

 

zmartwychwstając, daje nam 

obietnicę życia wiecznego, 
 

 - wyjaśnia, że spotkania  każdego  

człowieka z Chrystusem we Mszy 

świętej  wzmacniają przyjaźń z 

Nim, 
 

- wyjaśnia, że słuchając i 

wypełniając wolę  Pana Jezusa, 

człowiek staje się jak żyzna ziemia, 
 

- wyjaśnia, co to znaczy, że Pan 

Jezus jest światłością świata, 
 

 

- potrafi powiedzieć, że Pan Jezus 

przez swoją śmierć i 

zmartwychwstanie  gładzi nasze 

grzechy, 
 

- wyjaśnia, że pokora jest wyrazem 

miłości i szacunku dla Pana Boga i 

drugiego człowieka. 

 

Katechezy okolicznościowe cz. 1 

 

 

Ocena dopuszczająca 

 

Ocena dostateczna 

 

Ocena dobra 

 

Ocena bardzo dobra 

 

Ocena celująca 

 
- nazywa Maryję swoją Matką i 

okazuje Jej szacunek podczas 

modlitwy, 
 

 

- wymienia przejawy troski i pamięci 

o zmarłych, 
 

-  przytacza słowa Pana Jezusa Mk 

11,24 b, 
 

 

 

- modli się słowami modlitwy 

„Wieczny odpoczynek…” 
 

- wyjaśnia, że Maryja ukazała 

się św. Katarzynie Labouré i 

obiecała modlącym się wiele 

łask, 
 

 -  na podstawie tekstów 

biblijnych opowiada o 

powtórnym przyjściu Pana 

- opowiada chronologicznie  

wydarzenia Tajemnic radosnych 

różańca świętego, 
 

 

- przypomina, że Pan Jezus 

obiecuje nam życie wieczne, 

 

- uzasadnia wartość modlitwy 

różańcowej, 
 

 

 

- uzasadnia zbawczy sens śmierci 

Jezusa, 
 



 

- wskazuje symbole Adwentu, 
 

 

 

 

 

 

- potrafi powiedzieć że Msza święta 

sprawowana w Wigilię Bożego 

Narodzenia,  to Pasterka, 
 

 

 

 

- wymienia dary, jakie Mędrcy 

przynieśli Panu Jezusowi, 

 

- wyjaśnia znaczenie symboli 

adwentowych, 
 

 

 

 

 

-  wyjaśnia, że Msza święta  

sprawowana w Wigilię Bożego 

Narodzenia nazywa się Pasterką  

na cześć pasterzy, którzy jako 

pierwsi oddali hołd 

Nowonarodzonemu Jezusowi, 
 

-  wyjaśnia, że Mędrcy ze 

Wschodu przybyli do Betlejem, 

aby oddać hołd Panu Jezusowi, 
 

Jezusa, 
- wyjaśnia, że Adwent to czas 

oczekiwania na Pana Jezusa, 
 

 

 

 

 

- potrafi opowiedzieć jak 

rodzina chrześcijańska świętuje  

Święta Bożego Narodzenia, 
 

 

 

 

-  wyjaśnia napis na drzwiach 

mieszkań  chrześcijan, 

 

- na podstawie Ewangelii św. 

Łukasza 1, 26-31.38 opowiada o 

zwiastowaniu Maryi, 
 

 

 

 

- wyjaśnia, że  Pismo święte 

opowiada o narodzinach Pana 

Jezusa w Betlejem, 
 

 

 

- odkrywa, że Pan Jezus troszczy 

się o każdego człowieka poprzez 

ludzi, którzy niosą pomoc innym, 

 

- potrafi powiedzieć, że Adwent to 

czas naszego oczekiwania na 

narodzenie Jezusa, czas naszego 

nawracania. To także czas 

oczekiwania na powtórne przyjście 

Jezusa, 
 

- wyjaśnia, że Pan Jezus przychodzi 

na świat, aby objawić wielką 

miłość Pana Boga do każdego 

człowieka, 

 

 

- wyjaśnia, że Mędrcy oddając 

pokłon Panu Jezusowi, uznają w 

Nim prawdziwego Boga, 

                                                                        IV. Pan Jezus czyni cuda, chcemy je zobaczyć. 

 

 

Ocena dopuszczająca 

 

Ocena dostateczna 

 

Ocena dobra 

 

Ocena bardzo dobra 

 

Ocena celująca 

 
- wskazuje Kanę Galilejską  jako 

miejsce cudu, 
 

 

-  wymienia osoby, które są 

świadkami uciszenia burzy na 

jeziorze, 
 

 

 

-  potrafi powiedzieć, że Pan Jezus 

pragnie, abyśmy nie marnowali 

chleba, dzielili się z drugim 

człowiekiem, 
 

- układa słowa  modlitwy dziękując 

 -  wyjaśnia, że cud polegał na 

przemianie wody w wino, 
 

 

-  wymienia osoby, do których ma 

zaufanie, 
 

 

 

 

- wyjaśnia, dlaczego należy 

szanować chleb, 
 

 

 

- wyjaśnia znaczenie słowa 

- opowiada o cudzie w Kanie 

Galilejskiej, 
 

 

- opowiada o uciszeniu przez 

Pana Jezusa burzy na jeziorze, 
 

 

 

 

-  opowiada o cudownym 

rozmnożeniu chleba, 
 

 

 

- opowiada historię uzdrowienia 

-  wyjaśnia rolę Maryi w opisanej 

historii,   
 

 

- wyjaśnia, czym jest cud, 
 

 

 

 

 

- zna i wyjaśnia  słowa  świętego 

brata Alberta  „Bądź dobry jak 

chleb”, 

  

 

- określa konfesjonał jako 

-  wyjaśnia, że Pan Jezus pragnie, 

aby dzieci Boże były wrażliwe na 

potrzeby drugiego człowieka, 
 

- wyjaśnia jak  należy rozumieć 

słowa Pana Jezusa kierowane do 

apostołów, a dzisiaj do nas „Czemu 

tak się boicie, brakuje wam wiary” , 
 

 

- wyjaśnia, że podczas Mszy 

świętej Pan Jezus daje człowiekowi 

pokarm na życie wieczne, 
 

 

- wyjaśnia, że Pan Jezus leczy nie 



za dobro, które otrzymuje od Pana 

Jezusa, 
 

- powtarza słowa, które Pan Jezus  

kieruje do Bartymeusza, 
 

 

- wskazuje Zacheusza jako osobę, 

która zmieniła swoje życie po 

spotkaniu z Panem Jezusem, 
 

 

- potrafi powiedzieć ilu 

uzdrowionych z trądu dziękuje Panu 

Jezusowi, 
 

- w modlitwie zwraca się o pomoc do 

Pana Jezusa, 
 

 

 

- wyjaśnia, że  apostołowie wypełnili 

polecenie Pana Jezusa i dlatego 

złowili  tak dużo ryb, 
 

 

-wskazuje Boga jako dawcę życia, 
 

  

 

-  wymienia ile talentów bogaty 

człowiek oddał sługom, 
 

paralityk, 
 

 

- okazuje wdzięczność Panu 

Jezusowi w modlitwie, 
 

 

- wyjaśnia kim jest egoista, 
 

 

 

 

- wyjaśnia czym jest trąd, dlaczego 

obawiano się trędowatych, 
 

 

-  modli się słowami Aktu wiary, 
 

 

 

 

- modląc się  Aktem nadziei, 

wyraża ufność Panu Jezusowi, 
 

 

 

- wyjaśnia, że Pan Jezus pragnie, 

by każdy człowiek trafił do nieba, 

 

 

- w modlitwie dziękuje Panu 

Jezusowi za dary, talenty  którymi 

Bóg go obdarza, 

paralityka przez Pana Jezusa, 
  

 

- opowiada historię 

Bartymeusza, 

 

 

- opowiada historię spotkania 

Zacheusza z Panem Jezusem, 
 

 

 

- opowiada historię uzdrowienia 

dziesięciu trędowatych, 

 

 

-  opowiada historię 

uzdrowienia syna dworzanina 

przez Pana Jezusa, 
 

 

- streszcza fragment Ewangelii 

o cudownym połowie ryb, 
 

 

 

- opowiada historię 

wskrzeszenia Łazarza, 
 

 

- opowiada przypowieść o 

talentach, 
 

 

 

miejsce w kościele, w którym 

Pan Jezus uzdrawia nas, 

przebacza grzechy, 
- wyjaśnia, że Pan Jezus, widząc 

wiarę Bartymeusza, uzdrawia go, 
 

 

 - wyjaśnia że spotkanie z Panem 

Jezusem przemienia życie 

Zacheusza, 

 

 

- modli się w intencjach 

własnych oraz innych ludzi, 
 

 

-  wyjaśnia, że dworzanin prosi 

Pana Jezusa o pomoc, bo wierzy 

w Niego, 

 

 

- wyjaśnia co znaczą słowa Pana 

Jezusa  „być rybakiem ludzi”, 
 

 

 

- wyjaśnia, że każdy człowiek 

jest powołany do świętości, 
 

 

- wyjaśnia, czym są talenty, o 

których mówi  przypowieść, 

tylko ciało człowieka, ale i duszę, 

odpuszczając grzechy, 
 

-  wyjaśnia, że Pan Jezus nie 

pozostaje obojętny prośby  

człowieka cierpiącego, 
 

-  tłumaczy, że prawdziwe szczęście 

polega na dzieleniu się z innymi, 
 

 

- potrafi wymienić łaski, którymi 

Pan Jezus obdarowuje ludzi,    
 

 

- wyjaśnia, że Pan Jezus pomaga 

nam, gdyż jest obecny w Kościele i 

naszym życiu, 
 

 

- wyjaśnia,  że swoim zachowaniem 

świadczy o tym, czy jest uczniem 

Pana Jezusa, czy nie, 
 

 

- wyjaśnia, że  uzdrawiając 

Łazarza, Pan Jezus daje nam 

nadzieje na życie wieczne, 
 

- tłumaczy, że Pan Jezus pragnie, 

by człowiek pomnażał talenty, 

które od Niego otrzymał, 

 

V. Pan Jezus nas zbawia, chcemy Mu podziękować 

 

 

Ocena dopuszczająca 

 

Ocena dostateczna 

 

Ocena dobra 

 

Ocena bardzo dobra 

 

Ocena celująca 



 
- wskazuje rzekę Jordan jako miejsce 

przyjęcia chrztu przez Pana Jezusa, 

 

 

-odkrywa, że Pan Jezus ustanawia 

sakrament chrztu świętego, 
 

 

 

 

-wskazuje palmę jako symbol 

Niedzieli Palmowej, 
 

 

 

 

- wymienia zasady właściwego 

zachowywania się podczas Mszy 

świętej, 
 

 

 

 

- wyjaśnia, że Pan  Jezus modli się w 

Ogrójcu, 
 

 

 

-  wyjaśnia, że Pan Jezus jest 

niesłusznie oskarżony,   
 

 

 

-  wyjaśnia, że podczas Drogi 

krzyżowej Pan Jezus niesie krzyż, 
 

 

 

-  wymienia skutki złego 

postępowania, 

-- wymienia Jana Chrzciciela jako 

udzielającego chrztu Panu 

Jezusowi, 
  

- wymienia widzialne znaki chrztu 

świętego: wodę święconą, oleje 

święte, chrzcielnicę, paschał, 

świecę, białą szatkę, 
 

 

 wyjaśnia, że poprzez dobre 

uczynki wychwala Pana Jezusa i 

świadczy o tym, że jest dzieckiem 

Bożym, 
 

 

- potrafi powtórzyć słowa 

wypowiedziane przez Pana Jezusa 

w Wieczerniku, a powtarzane 

przez kapłana podczas każdej 

Mszy świętej, 
 

 

- odkrywa, że po wieczerzy, Pan 

Jezus  udaje się do Ogrodu 

Oliwnego, 
 

 

- wskazuje Piłata jako tego, który 

nie znajduje winy w Panu Jezusie, 

chociaż Go skazuje, 
 

 

- wymienia chociaż jedno 

wydarzenie,  jedną stację Drogi 

krzyżowej, 
 

 

tłumaczy, że Pan Jezus wybacza na 

krzyżu Łotrowi, bo widzi jego 

-  opowiada historię chrztu Pana 

Jezusa, 
 

 

-  uczeń potrafi powtórzyć 

słowa wypowiadane przez 

kapłana podczas chrztu 

świętego „Ja ciebie chrzczę w 

imię Ojca i Syna, i Ducha 

Świętego”, 
- opowiada o uroczystym 

wjeździe Pana Jezusa do 

Jerozolimy, 
 

 

 

- opowiada co wydarzyło się w 

Wieczerniku podczas Ostatniej 

Wieczerzy, 
 

 

 

 

- odpowiada na pytania 

dotyczące modlitwy Pana 

Jezusa w Ogrójcu, 
 

 

- odpowiada na pytania 

związane z omawianym tekstem 

Ewangelii, 
 

 

-   potrafi powiedzieć, że w 

Wielki Post odbywa się w 

kościołach nabożeństwo Drogi 

krzyżowej, 
 

- potrafi powiedzieć, że każdy, 

kto wierzy w Pana Jezusa  

- wyjaśnia, że chrzest obmywa 

człowieka z grzechów, 
 

 

- potrafi powiedzieć, że chrzest 

święty włącza nas do wspólnoty 

Kościoła, 
 

 

 

- wyjaśnia, że Kościół obchodzi 

Niedzielę Palmową na pamiątkę 

wjazdu Pana Jezusa do 

Jerozolimy, 

 

 

- wyjaśnia, że podczas każdej 

Eucharystii Pan Jezus jest obecny 

pod postaciami chleba i wina, 
 

 

 

 

-  potrafi powtórzyć i wyjaśnić 

słowa Pana Jezusa kierowane do 

śpiących  uczniów, 
 

 

- wyjaśnia, że Pan Jezus pragnie, 

abyśmy nikogo  niesłusznie nie 

oskarżali, 
 

 

- wyjaśnia, że Pan Jezus 

przyjmuje cierpienie za nasze 

grzechy, 

 

 

-  wyjaśnia, że Bóg pragnie, 

abyśmy nawracali się, ufając 

- odkrywa, że dzieci Boże kierują 

się  wiarą i słowem Bożym w 

dokonywaniu wyborów, 
 

-  odkrywa, że apostołowie 

przekazują zadanie udzielania 

chrztu świętego swoim następcom, 

księżom, 
 

 

- wyjaśnia znaczenie Niedzieli 

Palmowej i wyraża potrzebę 

spotkania z Chrystusem w liturgii 

Niedzieli Palmowej, 
 

 

- wyjaśnia pojęcia: Ostatnia 

Wieczerza, Eucharystia, Msza 

święta, sakrament 
 

 

 

 

- odkrywa, że tylko wiara w Jezusa 

Chrystusa i modlitwa  pomagają 

pokonać strach i różne trudności, 
 

 

- odkrywa, że w modlitwie 

możemy  przyznać  się do winy i 

przepraszać Pana Jezusa  za 

wyrządzone krzywdy, 
 

- powtarza i wyjaśnia  słowa Pana 

Jezusa „ Jeśli ktoś  chce iść za mną, 

niech bierze swój krzyż i mnie 

naśladuje”, 
 

- wyjaśnia zbawczy sens śmierci 

Jezusa, 



 

 

-   wymienia symbole wielkanocne, 
 

 

 

 

 

-   odkrywa, że Pan Jezus 

zmartwychwstały ukazuje się 

apostołom w Wieczerniku, 
 

 

-  wskazuje apostołów jako świadków 

wstąpienia Pana Jezusa do nieba, 
 

 

 

skruchę i wiarę, 

 

- odpowiada na pytania do 

omawianej Ewangelii, 
 

 

 

 

- wskazuje, że ukazanie się 

zmartwychwstałego Pana Jezusa 

jest dla apostołów powodem do 

radości, 
 

- potrafi odpowiadać na pytania 

dotyczące wniebowstąpienia Pana 

Jezusa, 
 

otrzyma życie wieczne, 
 

- opowiada o spotkaniu kobiet 

ze zmartwychwstałym Jezusem, 
 

 

 

 

-   odkrywa, że uczniowie nie 

czują się już osamotnieni, bo 

jest z nimi Pan Jezus, 
 

 

- potrafi powiedzieć, że po 

zmartwychwstaniu  Pan Jezus 

wstępuje do nieba i że ponownie 

przyjdzie na Ziemię, 

Jego miłości i miłosierdziu, 
 

- układa chronologicznie 

wydarzenia Wielkiego Tygodnia, 
 

 

 

 

- opowiada wydarzenie spotkania 

Zmartwychwstałego z apostołami 

w Wieczerniku, 
 

 

- wskazuje, że zmartwychwstały 

Pan Jezus jest obecny w 

sakramentach,. 
 

 

 

 

- wyjaśnia, że zmartwychwstały 

Chrystus przekazuje swą miłość 

poprzez posługę kapłanów, 

sakramenty, dobre uczynki ludzi, 
 

 

-  jest przekonany o konieczności 

kierowania się wiarą i słowem 

Bożym w dokonywaniu wyborów, 
 

 

- odkrywa, że chrześcijanin 

powinien żyć w postawie czujnego 

oczekiwania na powtórne przyjście 

Pana Jezusa, 

 

VI. Pan Jezus daje nam Ducha Świętego 

 

Ocena dopuszczająca 

 

Ocena dostateczna 

 

Ocena dobra 

 

Ocena bardzo dobra 

 

Ocena celująca 

 
- potrafi powiedzieć, że Duch Święty 

zstępuje na apostołów i Maryj,ę 
 

 

 

-  potrafi powiedzieć, że Duch Święty 

działa w Kościele na całym świecie, 
 

 

 

-  potrafi powiedzieć, że Duch Święty 

przychodzi ze swoją mocą do 

każdego ochrzczonego człowieka 
 

 

- wymienia znaki, które 

towarzyszą zesłaniu Ducha 

Świętego, 
 

 

- wyjaśnia, że w momencie chrztu 

świętego Duch Święty zstępuje na 

przyjmującego chrzest, 
 

 

- potrafi powiedzieć, że Duch 

Święty przychodzi ze swoją mocą 

do  Kościoła na całym świecie, 
 

 

- wyjaśnia, że Pan Jezus zsyła 

na apostołów Ducha Świętego 

pięćdziesiąt dni po swoim 

zmartwychwstaniu, 
 

- modli się modlitwą do Ducha 

Świętego, 
 

 

 

- jest posłuszny natchnieniom 

Ducha Świętego, który poprzez 

innych ludzi uczy go służyć 

innym, 
 

wyjaśnia, że w momencie chrztu 

świętego Duch Święty zstępuje 

na przyjmującego chrzest, 
 

 

- wyjaśnia, że Duch Święty jest 

źródłem życia Kościoła, 

wyznacza i wskazuje papieża, 

który kieruje całym Kościołem, 
 

- wymienia przejawy działania 

Ducha Świętego w Kościele, 

 

 

 

wymienia dary Ducha Świętego, 
 

 

 

 

 - odkrywa, że Duch Święty działa 

w Kościele, 
 

 

 

- uzasadnia potrzebę modlitwy o 

dary Ducha Świętego, 
 

 

 



-   odkrywa, że Duch Święty zstępuje 

na nas, abyśmy umieli kochać, 

przebaczać i pomagać innym,   
 

 

- wyjaśnia kim jest misjonarz, 
 

 

- odkrywa, że Dary Ducha 

Świętego trzeba pomnażać dla 

wspólnego dobra, 
 

 

 - opowiada o misyjnej 

działalności kapłanów w Kenii, 
 

- odkrywa, że Duch Święty 

pomaga nam być świadkami 

Pana Jezusa w każdej sytuacji 

naszego życia, 
 

- opowiada o potrzebach krajów 

misyjnych, 
 

- wyjaśnia, że Duch Święty 

udziela darów wspólnocie (tu: 

dar jedności i miłości Bożej), 
 

 

- uzasadnia potrzebę modlitwy o 

powołania misyjne i misjonarzy, 
 

- odkrywa, że ludzie Kościoła 

pomnażają i wykorzystują  dary 

Ducha Świętego we wspólnocie, 
 

 

- potrafi powiedzieć, że Kościół  

prowadząc działalność misyjną 

wypełnia słowa Pana Jezusa „Idźcie 

na cały świat i głoście Ewangelię 

wszelkiemu stworzeniu!”, 
 

 

Katechezy okolicznościowe 

 

Ocena dopuszczająca 

 

Ocena dostateczna 

 

Ocena dobra 

 

Ocena bardzo dobra 

 

Ocena celująca 

 
- wyjaśnia, że Pan Jezus  wzywa nas 

do nawrócenia, zachęca do udziału w 

nabożeństwie Drogi krzyżowej i 

Gorzkich żalów, 
 

- wyjaśnia znaczenie słowa 

monstrancja, 
 

 

 

 

 

-  odkrywa, że słowo Boże zachęca 

nas, abyśmy w każdej sytuacji się 

radowali, nieustannie się modlili i w 

każdym położeniu dziękowali, 

-  podaje przykłady nawrócenia, 

przemiany życia, 
 

 

 

-   potrafi  opowiedzieć  o 

wydarzeniu, które dało początek 

Uroczystości   Bożego Ciała, 
 

 

 

 

- wyjaśnia słowa świętego Pawła z 

Listu do Tesaloniczan, 
 

 

- odkrywa, że Wielki Post to 

szczególny czas dany nam przez 

Pana Boga, abyśmy się 

nawracali, 
 

-  odkrywa, ze tak jak Jezus 

wędrował po Palestynie 

nauczając spotkanych ludzi, tak 

naucza podczas procesji 

Eucharystycznej  

uczestniczących w niej, 
 

- wyjaśnia, że w każdym czasie 

i miejscu może uwielbiać, i 

dziękować Panu Bogu za Jego 

dary, 
 

- uzasadnia konieczność 

dokonywania  przez dzieci Boże 

dobrych wyborów w życiu, 

zgodnych z nauką Pana Jezusa, 
 

- wskazuje, że podczas procesji 

Bożego Ciała, Pan Jezus 

błogosławi wszystkich ludzi, bo 

każdego kocha i za wszystkich 

umiera, 
 

 

-  w modlitwie wyraża Bogu 

wdzięczność za   otrzymane dary 

w minionym roku szkolnym, 
 

- wyjaśnia chrześcijański sens 

krzyża i cierpienia, 
 

 

 

 - wyjaśnia sens procesji 

Eucharystycznej, 
 

 

 

 

 

- w modlitwie prosi Ducha 

Świętego o pomoc, aby podczas 

wakacji był świadkiem  Pana 

Jezusa. 

 

 

Na ocenę niedostateczną uczeń: Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. 
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Rozdział celujący 
bardzo dobry 

dobry dostateczny dopuszczający 

1. Pan Jezus 

daje nam swój 

Kościół 

 wyczerpująco 

wyjaśnia  czym jest 

modlitwa i  wymie-

nia jej najważniejsze 

rodzaje 

 omawia przy-

kłady ludzi, którzy 

uczą nas modlitwy, 

 tłumaczy warto-

ści udziału 

w nabożeństwach 

jako formach spo-

tkań z Jezusem 

 wyjaśnia war-

tość obecności na 

Mszy Świętej 

 podaje sposoby przygotowania się 

do spotkania z Chrystusem w sakra-

mencie pokuty i pojednania oraz Eu-

charystii 

 wyjaśnia, że Kościół, prowadząc 

działalność misyjną, kontynuuje zada-

nie powierzone apostołom 

 opowiada o powołaniu Świętego 

Pawła, 

 formułuje modlitwę w intencji 

misjonarzy 

 tłumaczy sens biblijnej historii o 

ubogiej wdowie 

 tłumaczy, że w Eucharystii spoty-

kamy się z Chrystusem i karmimy się 

Jego Ciałem, 

 podaje fakty z życia Świętej Hele-

ny. 

 tłumaczy, że kościół to miejsce 

modlitwy wspólnoty dzieci Bożych 

 tłumaczy znaczenie przy-

powieści o siewcy  

 definiuje pojęcia: misje, 

misjonarz, Ewangelia 

 przytacza najważniejsze 

fakty z życia św. Pawła 

 podaje przykłady niesienia 

pomocy innym, 

 streszcza biblijną historię o 

ubogiej wdowie 

 wymienia fakty z życia 

Świętego Tarsycjusza 

 wyjaśnia, że kościół jest 

miejscem spotkania chrześcijan 

z Panem Jezusem obecnym w 

Eucharystii,  

 wyjaśnia do czego służą 

poszczególne elementy wypo-

sażenia kościoła, 

 odkrywa, że Pan Jezus 

gromadzi nas na Mszy Świętej, 

abyśmy napełnieni Jego miło-

ścią, nieśli pomoc potrzebują-

cym 

 opowiada przypowieść o siewcy,  

 wymienia zadanie powierzone 

apostołom,  

 opisuje, jak można być misjona-

rzem w domu, w szkole, 

 wyjaśnia, co to znaczy miłować 

się wzajemnie,  

 opisuje, jak należy się zachować 

w obecności Najświętszego Sa-

kramentu, 

 odkrywa, że chrześcijanie budo-

wali i budują kościoły, 

 opisuje, jak należy zachowywać 

się w kościele 

 odkrywa, że kościół to dom 

dzieci Bożych, 

 wymienia wartości, które scalają 

rodzinę dzieci Bożych 

  opisuje, w jaki sposób ludzie 

świeccy mogą włączać się w życie 

parafii 

 formułuje modlitwę 

dziękczynną za przeżyte 

wakacje, 

 rozróżnia, jakie zadanie 

otrzymali apostołowie od 

Jezusa, 

 wie, kim był św. Paweł 

 rozróżnia zwykły chleb 

od Komunii św. 

 wyjaśnia sens budowa-

nia kościołów 

 nazywa elementy wypo-

sażenia kościoła  

 wymienia wartości, 

które scalają rodzinę 

 podaje nazwisko pro-

boszcza swojej parafii 



2. Pan Jezus 

chce z nami 

rozmawiać 

 tłumaczy 

dlaczego Modlitwę 

Pańską możemy 

nazwać wzorem 

modlitwy  

 objaśnia rolę 

Maryi jako nauczy-

cielki modlitwy; 

 podaje przeko-

nujące argumenty za 

uczestnictwem w 

modlitwie wspólno-

towej 

 wyjaśnia sens 

chrześcijańskiej 

niedzieli 

 wyjaśnia, dlaczego do Boga 

zwracamy się „Ojcze nasz”, a nie 

„Ojcze mój”. 

 zapoznanie uczniów z przykła-

dami ludzi, którzy uczą nas modlitwy 

 uzasadnia, dlaczego postacie 

Starego Testamentu mogą być dla nas 

wzorami modlitwy, 

 objaśnia  postawę Matki Bożej 

jako wzoru modlitwy 

 opisuje modlitwę Magnificat 

 wyjaśnia, że Pan Jezus mówi do 

ludzi przez piękno liturgii 

 tłumaczy znaczenie udziału w 

nabożeństwach jako formach spotkań z 

Jezusem  

 omawia wartość modlitwy bła-

galnej 

 wyjasnia, że Bóg ustanawia 

siódmy dzień tygodnia dniem odpo-

czynku, dniem świętym, by człowiek 

wielbił Boga 

 opisuje apostolstwo radości i 

uśmiechu jako pewną drogę do nieba. 

 omawia strukturę Modli-

twy Pańskiej, 

  wymienia najważniejsze 

wydarzenia z życia Samuela, 

Eliasza i Abrahama  

 wyjaśnia, dlaczego mamy 

różne rodzaje modlitw, 

 ze szczególnym uwzględ-

nieniem osoby Maryi. 

 opisuje spotkanie Maryi z 

Elżbietą, 

 tłumaczy, czym jest mo-

dlitwa liturgiczna Kościoła, 

 opisuje gesty, które wierni 

wykonują, uczestnicząc w 

Eucharystii 

 układa wezwanie modli-

twy błagalnej  

 wymienia, że świętowanie 

niedzieli powinno polegać na 

udziale we Mszy Świętej i 

spędzaniu czasu z rodziną 

 rozpoznaje modlitwy 

Świętej Urszuli Ledóchowskiej 

i Świętego Dominika Savio 

 klasyfikuje wezwania Modlitwy 

Pańskiej odnoszące się do Boga i do 

człowieka, 

 wymienia ludzi, którzy uczą nas 

modlitwy→ wymienia rodzaje mo-

dlitw, 

 → podaje przykłady modlitwy 

uwielbienia, dziękczynnej, przebła-

galnej, błagalnej 

 przywołuje modlitwę Magnifi-

cat jako przykład modlitwy Maryi,  

 wskazuje, że Msza Święta jest 

najdoskonalszą formą modlitwy 

liturgicznej  

 omawia konieczność przyjmo-

wania postaw odpowiednich do da-

nych czynności liturgicznych 

 przytacza z pamięci modlitwę 

Pod Twoją obronę, 

 wskazuje teksty wybranych 

modlitw świętych 

 przytacza z pamięci 

modlitwę Ojcze nasz 

 podaje, że Pan Bóg 

każdego zaprasza do modli-

twy 

 wymienia rodzaje mo-

dlitw  

 uzasadnia potrzebę mo-

dlitwy uwielbienia i dzięk-

czynienia 

 wyjaśnia, że msza św. 

jest modlitwą liturgiczną  

 wymienia postawy, 

które przyjmuje się podczas 

Mszy Świętej, 

 opisuje, jak możemy 

modlić się za siebie nawza-

jem, 

 wie, że  niedziela to 

dzień święty, w czasie któ-

rego wielbimy Pana Boga 

przez uczestnictwo we Mszy 

Świętej i budowanie więzi 

rodzinnych 

 wymienia imiona świę-

tych, którzy mogą być wzo-

rem modlitwy dla młodych 

ludzi 



3. Pan Jezus 

nas prowadzi 

 wskazuje na 

znaczenie Dekalogu 

w codziennym 

życiu; 

 tłumaczy 

wszystkie przyka-

zania Dekalogu jako 

drogowskaz na 

szczęśliwe życie; 

 objaśnia współ-

działanie Osób 

Boskich; 

  tłumaczy, dla-

czego wiara przeja-

wia się w udziale 

w liturgii; 

 wyjaśnia  zna-

czenia poszczegól-

nych okresów roku 

liturgicznego; 

 rozważa prawdę 

o  niedzieli jako 

wyjątkowym dniu 

tygodnia; 

 opisuje przykła-

dy postaw moral-

nych ukazanych 

w Biblii i historii 

Kościoła; 

  opisuje istotę wstępu do Dekalogu, 

 wyjaśnia, że pierwsze przykazanie 

Boże jest dla niego drogowskazem w 

życiu, bo wierzy, ufa i kocha Pana 

Boga, 

 wyjaśnia, dlaczego drugie przyka-

zanie Boże jest dla niego drogowska-

zem w życiu 

 uzasadnia sens świętowania nie-

dzieli 

 wskazuje powody dla których 

należy kochać i szanować rodziców 

 tłumaczy konieczność troski o 

życie i zdrowie swoje i innych ludzi 

 wyjaśnia na czym polega miłość i 

wierność małżeńska 

 uzasadnia konieczność troski o 

własność swoją, cudzą i wspólną 

 wyjaśnia konieczność troski o 

prawdę w życiu społecznym i osobi-

stym 

 wskazuje powody, dla których 

myśli przeciwko dobru małżeństwa 

innych są grzechem 

 podaje przyczyny dla których za-

niedbanie czynienia dobra oraz myśli o 

naruszeniu dóbr drugiego człowieka 

naruszają naszą przyjaźń z Bogiem 

 uzasadnia, że przykazania Boże 

strzegą wolności i godności człowieka,  

 referuje, że przykazanie miłości to 

główna zasada życia chrześcijanina 

 wyjaśnia pojęcie „dekalog”, 

 zna obowiązki wynikające z 

pierwszego przykazania Boże-

go  

 wskazuje na istotę pierw-

szego przykazania Bożego, 

 wskazuje sytuacje w co-

dzienności, kiedy szanujemy 

imię Boże 

 podaje sposoby świętowa-

nia niedzieli wynikające z 

Dekalogu  

 przytacza przykłady sza-

cunku i miłości dla rodziców i 

opiekunów 

 podaje przykłady zachowań 

wskazujących na prowadzenie 

życia zgodnego z piatym przy-

kazaniem Bożym 

 podaje przykłady zachowań 

świadczących o dobrym przy-

gotowaniu się dzieci i młodzie-

ży do podjęcia życia opartego 

na wierności małżeńskim zo-

bowiązaniom 

 wymienia sposoby troski o  

o własność swoją, cudzą i 

wspólną 

 wyjaśnia pojęcia prawda, 

oszczerstwo, obmowa 

 wyjaśnia na czym polega 

szkodliwość pożądania innych 

osób w relacjach małżeńskich 

 tłumaczy, do czego prowa-

dzi  pożądanie rzeczy należą-

cych do innych 

 wylicza postawy sprzeci-

wiające się Bożym przykaza-

niom  

 podaje przykłady stosowa-

nia przykazania miłości w 

swoim życiu 

 wyjaśnia, że to Bóg ogłasza 10 

przykazań Bożych dla tych, którzy w 

Niego wierzą 

  wymienia sytuacje, w których 

grzeszymy przeciwko pierwszemu 

przykazaniu Bożemu 

 opisuje zachowania wskazujące 

na brak szacunku do imienia Bożego 

 wymienia zachowania wbrew  

trzeciemu przykazaniu Dekalogu 

 przytacza przykłady braku sza-

cunku i miłości dla rodziców i opie-

kunów 

 wymienia przykłady świadczące o 

braku troski o życie swoje i innych 

ludzi 

 opisuje zachowania świadczące o 

braku troski o świętość zachowań, 

słów i myśli 

 wymienia sytuacje zaniedbywania 

własności swojej, cudzej i wspólnej 

 opisuje sytuacje naruszenia dóbr 

swoich i drugiego człowieka przez 

słowo 

 wymienia skutki pragnień nie 

podporządkowanych dobru swojemu 

i drugiej osoby 

 podaje przykłady braku miłości w 

relacjach między ludźmi oraz mieczy 

ludźmi i Bogiem  

 zna wstęp do Dekalogu 

 przytacza z pamięci 

pierwsze przykazanie Boże. 

 przytacza z pamięci 

drugie przykazanie Boże, 

 zna trzecie przykazanie 

Boże 

 wymienia czwarte przy-

kazanie Boże 

 zna treść czwartego 

przykazania Bożego 

 podaje treść piątego 

przykazania 

 przytacza szóste przyka-

zanie Boże, 

 zna siódme przykazanie 

Boże 

 wymienia ósme przyka-

zanie Boże 

 podaje treść dziewiątego 

przykazania Bożego 

 zna treść dziewiątego i 

dziesiątego przykazania 

Bożego 

 wymienia przykazanie 

miłości 



Katechezy 

okoliczno-

ściowe 

 referuje  warto-

ści modlitwy różań-

cowej, 

 tłumaczy sens 

modlitwy za zmar-

łych 

 wyjaśnia chrze-

ścijański sens prze-

żywania adwentu 

 rozważa sens 

obchodzenia pa-

miątki narodzin 

Jezusa 

 

 identyfikuje wydarzenia z życia 

Pana Jezusa i Matki Bożej z daną 

częścią i tajemnicą różańca 

 zna naukę Kościoła na temat 

czyśćca 

 opisuje wrażliwość na potrzeby 

innych na wzór  Świętego Józefa  
 tłumaczy, że budowanie zgody i 

pokoju w swoim otoczeniu wynika ze 

zobowiązań wobec Jezusa, Bożego 

Syna 

 wymienia wszystkie tajem-

nice różańca, 

 definiuje pojęcie „czy-

ściec”, 

 charakteryzuje Świętego 

Józefa jako wzór do naślado-

wania 

 wymienia dary, które dzi-

siaj możemy złożyć Zbawicie-

lowi 

 wymienia najbardziej charaktery-

styczne tajemnice różańca, 

 zna sposoby obchodzenia Dnia 

Zadusznego  

 wymienia sposoby przeżywania 

Adwentu  
 wylicza dary, jakie otrzymał 

nowonarodzony Pan Jezus, 

 wymienia wszystkie 

części różańca, 

 zna modlitwę za zmar-

łych 

 wymienia symbole 

adwentowe,  
 wymienia osoby, które 

oddały hołd nowo narodzo-

nemu Jezusowi 



4. Pan Jezus 

nas uzdrawia 
 wyjaśnia 

uzdrawiającą moc 

sakramentu pokuty i 

pojednania 

 tłumaczy, że 

jako ludzie obdaro-

wani wolnością 

przez Pana Boga 

sami dokonujemy 

wyborów między 

dobrem a złem, 

 wskazuje wa-

runki sakramentu 

pojednania i pokuty 

na podstawie tekstu 

przypowieści o 

miłosiernym ojcu 

 → charakteryzuje sakramenty jako 

znaki spotkania z Chrystusem, 

 wyjaśnia jakie jest znaczenie su-

mienia, 

 omawia, czym jest sakrament 

pokuty i pojednania, 

 tłumaczy, że Bóg jest Ojcem miło-

siernym, który z miłości do nas prze-

bacza nam nasze grzechy, gdy za nie 

żałujemy, 

 wyjaśnia, że kochamy Pana Boga, 

jeżeli kochamy drugiego człowieka 

 tłumaczy, że grzech oddala nas od 

Pana Boga i drugiego człowieka,  

 wyjaśnia, że szatan utracił możli-

wość życia wiecznego z Bogiem 

 opisuje, jak należy przygotować 

się do sakramentu pokuty i pojednania, 

 tłumaczy konieczność żalu za 

grzechy 

 wymienia sposoby walki z grze-

chem 

 tłumaczy, dlaczego postanowienie 

poprawy powinno być mocne 

 wyjaśnia, dlaczego należy czynić 

zadość Bogu i ludziom 

 wymienia cechy osobowości Fau-

styny jako Bożej apostołki 

 wyjaśnia sens praktykowania 

pierwszych piątków miesiąca 

 wyjaśnia znaczenie pojęcia 

„sakramenty święte” 

 uzasadnia potrzebę troski o 

własne sumienie 

 omawia, co dokonuje się w 

sakramencie pokuty i pojedna-

nia 

 opowiada przypowieść o 

miłosiernym Ojcu  

 referuje, że postawa marno-

trawnego syna i starszego syna 

to nasze postawy wobec Boga i 

drugiego człowieka 

 wymienia sposoby walki z 

grzechem 

 wyjaśnia, że piekło i szatan 

istnieją 

 opisuje sens robienia ra-

chunku sumienia 

 wyjaśnia, że żal za grzechy 

to najważniejszy warunek 

rachunku sumienia  

 opisuje, co zrobić, aby 

postanowienie poprawy było 

mocne 

 opisuje sens zadośćuczy-

nienia zarówno Bogu jak i 

ludziom 

 opisuje wydarzenia z życia 

św. Faustyny 

 zna historię praktykowania 

pierwszych piątków miesiąca 

 tłumaczy, że  Chrystus jest  

obecny w sakramentach wymienia 

sposoby troski o wrażliwe sumienie 

 tłumaczy, czego dokonuje Jezus 

w sakramencie pokuty i pojednania  

 wyjaśnia pojęcie „miłosierny” 

 wymienia grzechy główne 

 odkrywa, że zło rozprzestrzenia 

się, gdy człowiek ulega grzechowi, 

 wymienia sposoby walki z grze-

chem 

 referuje, że szatan to zbuntowany 

anioł, przepełniony zazdrością, który 

pragnie oddalić nas od Pana Boga 

 definiuje pojęcie „rachunek 

sumienia” 

 definiuje pojęcie „żal za grzechy” 

 definiuje pojęcie mocne posta-

nowienie poprawy 

 definiuje pojęcie „zadośćuczy-

nienia” 

 zna akt „Jezu, ufam Tobie” 

 uzasadnia potrzebę systematycz-

nego przystępowania do sakramentu 

pokuty i pojednania i przyjmowania 

Komunii Świętej 

 wymienia sakramenty święte, 

 wyjaśnia, czym jest sumienie wie, 

że Pan Jezus jest obecny w sakramen-

cie pokuty i pojednania 

 wskazuje Pana Jezusa jako opo-

wiadającego przypowieść o miłosier-

nym Ojcu 

 odróżnia grzechy ciężkie i grze-

chy lekkie 

 tłumaczy, że Pan Jezus przycho-

dzi na ziemię, aby przemieniać serca 

grzeszników → zapoznanie z poję-

ciem i warunkami sakramentu pokuty 

i pojednania  

 wyjaśnia na czym polega rachu-

nek sumienia 

 tłumaczy, co to jest żal za grzechy 

 opisuje na czym polega postano-

wienie poprawy 

 wyjaśnia, kiedy spowiedź jest 

szczera 

 tłumaczy konieczność naprawy 

krzywd  

 wymienia św. Faustynę jako 

apostołkę Bożego miłosierdzia 

 zna warunki praktykowania 

pierwszych piątków miesiąca  



5. Pan Jezus 

zaprasza nas 

na ucztę 

 wyjaśnia sens 

uczestnictwa w 

Eucharystii 

 wskazuje na 

obecność ukrzyżo-

wanego i zmar-

twychwstałego 

Jezusa w trakcie 

sprawowania Eucha-

rystii 

 tłumaczy sens 

wszystkich gestów, 

postaw i obrzędów 

mszy św. 

 opowiada o 

jedności Ojca, Syna 

i Ducha Świętego  

 wyjaśnia, że Eucharystia jest ucztą, 

podczas której objawia się jedność 

działania Ojca, Syna i Ducha Świętego 

 tłumaczy sens poszczególnych 

elementów obrzędów wstępnych mszy 

św. 

 wyjaśnia, że pod czas liturgii słowa 

Bóg mówi do nas 

 opisuje sens modlitwy wspólnoto-

wej 

 tłumaczy sens przygotowania da-

rów podczas Eucharystii 

 opisuje, że przyjmując Komunię 

św., przyjmujemy samego Chrystusa i 

jednoczymy się z Nim 

 tłumaczy, dlaczego Komunia św. 

jest potrzebna w życiu chrześcijanina  

 opisuje wartość błogosławieństwa 

w życiu człowieka  

 wyjaśnia, że msza św. jest pamiąt-

ką Zmartwychwstania Pana 

 wymienia przejawy działania Du-

cha Świętego w Kościele 

 opowiada o ustanowieniu 

Eucharystii, 

 opisuje, co dzieje się pod-

czas obrzędów wstępnych mszy 

św. 

 tłumaczy sens liturgii słowa 

 formułuje wezwania modli-

twy wiernych 

 opisuje znaczenie gestów 

związanych z przygotowaniem 

darów ofiarnych 

 wie, co dzieje się podczas 

przeistoczenia 

 omawia schemat Modlitwy 

Pańskiej 

 wyjaśnia pojęcia: post eu-

charystyczny, Komunia św. 

 wyjaśnia czym jest błogo-

sławieństwo 

 tłumaczy pojęcie Najświęt-

szy Sakrament 

 tłumaczy obowiązki wyni-

kające z przykazań kościelnych 

 

 tłumaczy, że Eucharystia jedno-

czy człowieka z Bogiem i bliźnimi 

 zna obrzędy wstępne mszy św. 

 wymienia elementy liturgii słowa 

 opisuje konieczność modlitwy za 

innych 

 zna gesty i postawy związane z 

przygotowaniem darów ofiarnych 

 wyjaśnia pojęcie „przeistoczenie” 

 klasyfikuje wezwania Modlitwy 

Pańskiej odnoszące się do Boga i 

człowieka 

 opisuje, jak należy zachować się 

przed i po przyjęciu Komunii św. 

 wie, jak zachować się w czasie 

błogosławieństwa  

 zna wszystkie przykazania ko-

ścielne 

 zna słowa ustanowienia Euchary-

stii 

 wymienia części mszy św. 

 zna odpowiedzi na wezwania 

lektora i kapłana podczas mszy św. 

 zna treść Wyznania wiary 

 wymienia postawy towarzyszące 

procesji z darami 

 wie, kiedy na mszy św. jest prze-

istoczenie 

 przytacza z pamięci Modlitwę 

Pańską 

 tłumaczy, że przyjmując Komunię 

św., przyjmujemy Jezusa do serca 

 zna gesty towarzyszące błogosła-

wieństwu 

 rozróżnia przykazania kościelne 
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Katechezy 

okoliczno-

ściowe 

 wyjaśnia sens 

udziału w drodze 

krzyżowej 

 omawia istotę 

Triduum Paschalne-

go 

 wyjaśnia sens 

obchodów roku 

liturgicznego  

  znajduje powiązania między 

udziałem w nabożeństwie drogi krzy-

żowej a własnym życiem 

 tłumaczy zbawczy wymiar wyda-

rzeń Triduum Paschalnego 

 odtwarza z pamięci ewangeliczne 

wydarzenia Wielkanocy, 

 ukazanie prawdy, że Jezus jest 

obecny w Najświętszym Sakramencie, 

 charakteryzuje związek pomiędzy 

procesją eucharystyczną a oddawaniem 

czci Panu Jezusowi 

 wylicza osoby i najważniej-

sze wydarzenia na drodze krzy-

żowej Pana Jezusa, 

 streszcza najważniejsze 

wydarzenia Triduum Paschal-

nego 

 znajduje powiązania po-

między wydarzeniami poranka 

wielkanocnego a procesją rezu-

rekcyjną 

 zna symbolikę uroczystości 

Najświętszego Ciała i Krwi 

Chrystusa 

 zna wszystkie nazwy i kolejność 

stacji drogi krzyżowej, 

 wylicza pokarmy niezbędne w 

koszyczku wielkanocnym 

 opowiada o przybyciu do grobu 

Jezusa św. Jana i św. Piotra w pora-

nek wielkanocny 

 wyjaśnia pojęcia: monstrancja, 

baldachim, adoracja 

 wymienia większość stacji drogi 

krzyżowej   

 wymienia dni Triduum Paschal-

nego, 

 wskazuje Zmartwychwstanie 

Jezusa jako najważniejsze wydarzenie 

dla naszego zbawienia  

 opisuje, w jaki sposób przebiega 

procesja Bożego Ciała, 

Rozdział celujący 
bardzo dobry 

dobry dostateczny dopuszczający 



I.  Żyję w 

przyjaźni z 

Jezusem 

. potrafi wymienić priorytety 

przyjaźni;  

. zna słowa: „Nikt nie ma więk-

szej miłości od tej, gdy ktoś życie 

swoje oddaje za przyjaciół swo-

ich”;  

. potrafi podać przykłady, w jaki 

sposób w ciągu roku liturgiczne-

go odpowiada na Bożą przyjaźń; 

. umie wyjaśnić, na czym polega 

dobre przygotowanie do sakra-

mentu pojednania;  

. umie wymienić sposoby czyn-

nego uczestnictwa we Mszy 

Świętej;  

. umie wyjaśnić pojęcia: odku-

pienie, zadośćuczynienie, zba-

wienie;  

. umie wskazać, co jest istotą 

modlitwy;  

. wyjaśni słowa Jezusa: „Ja je-

stem chlebem życia”;  

. umie wymienić cechy koleżeń-

stwa i przyjaźni;  

. umie wyjaśnić znaczenie przy-

kazania miłości 

. zna warunki dobrej spowiedzi;  

. wie, że Eucharystia jest naj-

wspanialszym i najważniejszym 

spotkaniem z Jezusem;   
. wyjaśnia, na czym polega prak-

tykowanie pierwszych piątków 

miesiąca 

.podaje definicję Kościoła i 

wskazuje, jak może przyczynić 

się do tworzenia wspólnoty Ko-

ścioła 

. wyjaśnia zależność roku litur-

gicznego od historii zbawienia; 

. wyjaśnia, na czym polega pełny 

udział we Mszy Świętej 

. wyjaśnia pojęcia: egoizm, soli-

darność, fundament, priorytet, 

rok liturgiczny, modlitwa, sakra-

menty, Eucharystia. 

 

. zna definicję przyjaźni;  

. zna treść przykazania miłości 

. zna przypowieść o synu marno-

trawnym;  

. umie wyjaśnić znaczenie przy-

powieści o synu marnotrawnym. 

 

. wyjaśnia różnice pomiędzy 

koleżeństwem a przyjaźnią;  

. umie wyjaśnić, dlaczego Jezus 

jest naszym Przyjacielem; 

. umie wskazać jaka powinna być 

nasza modlitwa. 

 

. wyjaśnia czym jest koleżeństwo 

a czym przyjaźń;  

. umie wyjaśnić na czym polega 

być odpowiedzialnym i słownym 

. potrafi wymienić co Jezus 

uczynił dla człowieka; 

. umie powiedzieć, o co powinni-

śmy się modlić. 

 

 



II.  Poznaję 

Boga 

 . umie wymienić znaki niewi-

dzialnego Boga;  

. rozumie i umie wyjaśnić pojęcie 

objawienia Bożego;  

. umie wyjaśnić, dlaczego Chry-

stusa nazywamy Odkupicielem 

. umie wyjaśnić, dlaczego Pismo 

Święte jest nazywane księgą 

miłości Boga do człowieka;  

.potrafi powiedzieć, co to jest 

natchnienie biblijne; 

. umie prawidłowo odczytać 

adres biblijny (sigla);  

. zna kilka podstawowych skró-

tów nazw ksiąg biblijnych;  

. wyjaśnia, dlaczego Ewangelie 

nazywamy sercem Pisma Święte-

go;   

. potrafi wymienić kilka ksiąg 

Nowego Testamentu;  

. potrafi wyjaśnić, jak powstawał 

Nowy Testament; 

. umie wskazać moment, kiedy w 

liturgii Mszy Świętej czytany jest 

fragment Starego, a kiedy Nowe-

go Testamentu;  

. umie uzasadnić potrzebę sku-

pienia i otwarcia się na słowo 

Boże;  

. umie aktywnie uczestniczyć w 

liturgii słowa;  

. umie wskazać na związek Biblii 

z życiem narodu i kultury chrze-

ścijańskiej;  

. potrafi wymienić kilka dzieł 

sztuki inspirowanych Biblią;. 

 

. wie, że Bóg jest Autorem, 

Stwórcą Świata;  

. umie wyjaśnić pojęcie: Stwórca;  

. wie, dlaczego na świecie poja-

wiło się zło;  

. wymienia autora Pisma Święte-

go;  

. zna podział Pisma Świętego na 

Stary i Nowy Testament;  

. zna podstawowe zasady korzy-

stania z Pisma Świętego;  

. umie prawidłowo odczytać 

adres biblijny (sigla);  

. wyjaśnia, co znaczy słowo 

„Ewangelia”;  

. umie wyjaśnić pojęcie „Stary i 

Nowy Testament”;  

. potrafi krótko scharakteryzować 

autora i treść Mądrości Syracha;  

. potrafi wymienić kilka ksiąg 

Nowego Testamentu;  

. potrafi wyjaśnić, jak powstawał 

Stary i Nowy Testament;  

. umie wymienić imiona ewange-

listów;   

. zna elementy mszalnej liturgii 

słowa;  

. umie uczestniczyć w liturgii 

słowa;  

. potrafi wymienić kilka dzieł 

sztuki inspirowanych Biblią;  

. wyjaśnia pojęcia: Autor, Stwór-

ca, odkupienie, zbawienie, Biblia, 

natchnienie biblijne, adres biblij-

ny, testament, prorok, Mesjasz, 

Zbawiciel, synagoga, Credo, 

Dekalog. 

 

 

. umie powiedzieć, dlaczego Bóg 

objawił się ludziom; 

. samodzielnie czyta Pismo Świę-

te;  

. potrafi odpowiedzieć na pytania 

dotyczące przeczytanego frag-

mentu Pisma Świętego 

. potrafi powiedzieć, co znaczy, 

że Ewangelia jest Dobrą Nowiną 

oraz zna podstawowe treści 

Ewangelii;   

. potrafi powiedzieć, co znajduje 

się w księgach Starego i Nowego 

Testamentu; 

. potrafi wymienić niektóre ele-

menty składające się na Liturgię 

Słowa. 

 

. potrafi znaleźć w Piśmie Świę-

tym dany werset na podstawie 

podanego adresu;  

. potrafi wymienić jakie wyda-

rzenia biblijne zawarte są w 

Starym Testamencie, a jakie w 

Nowym Testamencie; 

. zna podstawowe treści Dobrej 

Nowiny;  

. umie wskazać, do której części 

Pisma Św. należą Ewangelie; 

. umie powiedzieć, gdzie i pod-

czas jakiej części Mszy świętej 

czytane jest Słowo Boże; 

. potrafi powiedzieć, co oznacza 

gest potrójnego małego znaku 

krzyża wykonywany podczas 

Liturgii Słowa. 

 

 

 

. na podstawie tekstu biblijnego 

odpowiada na pytanie, jaki jest 

Bóg;  

. potrafi powiedzieć, w jaki spo-

sób możemy dziękować Bogu za 

piękny świat; 

. potrafi podać tytuły dwóch 

głównych części Pisma Świętego; 

. umie powiedzieć, jak inaczej 

nazywane jest Pismo Święte; 

. potrafi powiedzieć, jaki okres 

historii biblijnej obejmuje Stary i 

Nowy Testament; 

. wymienia cechy człowieka 

mądrego. 

 

 

 

 

 

 



III. Pytam, 

w co wierzę 

. umie wymienić osoby, które 

pomagają w poznawaniu Boga;  

. rozumie, że człowiek szuka 

Boga, aby odnaleźć szczęście;  

. zna przymioty przebaczającego 

Boga;  

. wie, że Maryja wierzyła w 

Boga; wszechmogącego, święte-

go i przebaczającego;  

. rozumie, że Matka Jezusa zaufa-

ła mądrości Bożej;  

. zna wybrane wydarzenia z życia 

św. Stanisława Kostki;  

. wie, jakimi wartościami kiero-

wał się on w swoim życiu;  

. podaje przykłady odpowiedzi 

człowieka wszechmocnemu 

Bogu;  

. wyjaśnia znaczenie i wartość 

sakramentów Eucharystii i po-

jednania w życiu chrześcijańskim 

. wymienia działania, które może 

podejmować człowiek dążący do 

świętości; 

. podaje przykłady naśladowania 

wiary proroków;  

. podaje sposoby oddawania czci 

Maryi;  

. opisuje sposoby objawienia się 

Boga człowiekowi 

. wie, na czym polega odpowie-

dzialność człowieka za otaczają-

cy świat 

. charakteryzuje przymioty Boga 

w świetle wiary 

. umie wyjaśnić, jak postępuje 

człowiek, który pragnie powrócić 

do przyjaźni z Bogiem; 

. wskazuje proste teksty litur-

giczne odnoszące się do sakra-

mentów Eucharystii i pojednania; 

. wyjaśnia istotę wiary na przy-

kładzie postaci biblijnych; 

. wskazuje, w jaki sposób może 

dawać świadectwo wiary w 

podstawowych sytuacjach życia 

codziennego; 

. wie, kim był i dlaczego warto 

naśladować św. Stanisława Kost-

kę– patrona polskiej młodzieży 

. wymienia wydarzenia, w któ-

rych Maryja towarzyszyła Jezu-

sowi;  

. wyjaśnia pojęcia: wiara, mą-

drość, przebaczenie, chwała, 

świętość, męczeństwo, przymie-

rze, patron. 

 

. wymienia działania, które może 

podejmować człowiek dążący do 

świętości  

. podaje przykłady naśladowania 

wiary proroków;  

. zna przymioty przebaczającego 

Boga; 

. rozumie, na czym polega miło-

sierdzie Boże; 

. umie scharakteryzować czło-

wieka mądrego 

 

 

. wie, że człowiek zadaje pytania, 

aby lepiej poznać i rozumieć 

świat; 

. wie, że Jezus Chrystus przeka-

zał nam prawdę o Bogu; 

wie, że odpowiedzią człowieka 

na słowo Chrystusa jest wyznanie 

wiary 

. podaje sposoby oddawania czci 

Maryi;  

. rozumie, że człowiek szuka 

Boga, aby odnaleźć szczęście;  

. wie, że wiara jest darem; 

. rozumie pojęcie wiary; 

. rozumie, że wyznanie wiary jest 

przyznaniem się do Chrystusa; 

. wie, że Bóg jest wszechmocny; 

 



IV. Uczę się 

kochać Boga i 

ludzi 

.umie powiedzieć najważniejsze 

przykazanie;  

. rozumie, że pójście za Jezusem 

obejmuje wypełnianie przykazań;  

. opowiada wydarzenia z Wie-

czernika podczas Ostatniej Wie-

czerzy;  

. wyjaśnia, dlaczego Jezus umył 

uczniom nogi;  

. umie wyjaśnić treść usłyszanego 

opowiadania;  

 .  wskazuje proste teksty litur-

giczne odnoszące się do sakra-

mentów Eucharystii i pojednania, 

. umie wyjaśnić pojęcie „wier-

ność”;  

. potrafi rozpoznać na przedsta-

wionych ilustracjach osobę Świę-

tego Józefa oraz Świętego Jana 

Apostoła;  

 . wie, że realizacja przykazań 

Bożych jest wyrazem wiary i 

posłuszeństwa Bogu; 

. wyjaśnia, do czego są potrzebne 

człowiekowi przepisy; . wie, 

jakie dwie części wyróżniamy w 

Dekalogu;  

. zna treść trzech pierwszych 

przykazań;  

. wyjaśnia znaczenie uczynków 

miłosiernych w codziennym 

życiu 

. wymienia przykazania od 

czwartego do dziesiątego; 

. wyjaśnia pojęcia: prawo, Eucha-

rystia, obmycie nóg, arka, arka 

Noego, Arka Przymierza, Szabat, 

Dzień pański, świadek, kapłan, 

lewita, samarytanin, chrześcija-

nin. 

 . podaje przykłady służby dru-

giemu człowiekowi;  

. wskazuje, czym powinien cha-

rakteryzować się uczeń Jezusa 

uczestniczący w Eucharystii;  

. wie, do kogo są skierowane 

słowa Dekalogu;  

. uzasadnia, dlaczego przykazania 

są drogowskazami w wędrówce 

do nieba;  

. wymienia Przykazania Boże / 

Dekalog;  

. podaje przykłady wierności 

Bogu i ludziom we współcze-

snym świecie;  

 

. umie podać sposoby realizacji 

przykazania miłości w codzien-

nym życiu;  

. wyjaśnia pojęcie „Eucharystia”;  

. podaje przykłady służby dru-

giemu człowiekowi;  

. wskazuje, czym powinien cha-

rakteryzować się uczeń Jezusa 

uczestniczący w Eucharystii;  

. wie, do kogo są skierowane 

słowa Dekalogu;  

. uzasadnia, dlaczego przykazania 

są drogowskazami w wędrówce 

do nieba;  

. wymienia Przykazania Boże / 

Dekalog;  

. podaje przykłady wierności 

Bogu i ludziom we współcze-

snym świecie;  

. przedstawia sytuacje  

. podaje przykłady służby dru-

giemu człowiekowi;  

. wyjaśnia znaczenie słowa „De-

kalog”;  

. uzasadnia, dlaczego przykazania 

są drogowskazami w wędrówce 

do nieba;  

. podaje przykłady wierności 

Bogu i ludziom we współcze-

snym świecie;  



V. Z Jezusem 

Chrystusem 

jestem w 

drodze do 

Boga 

.  wskazuje, dlaczego chrześcija-

nin powinien poznawać Objawie-

nie Boże i nauczanie Kościoła; 

. wskazuje chrześcijańskie moty-

wy wyborów w codziennym 

życiu; 

. wskazuje różnicę między do-

brem i złem w podstawowych 

sytuacjach moralnych; 

. wskazuje, jak zastosować wska-

zania prawa Bożego w konkret-

nych sytuacjach życiowych; 

. wskazuje chrześcijańskie moty-

wy wyborów w codziennym 

życiu; 

. rozumie, dlaczego najważniej-

szą czynnością człowieka w 

ciągu dnia jest modlitwa; 

potrafi powiedzieć, jakie wyda-

rzenia biblijne dotyczą również 

jego osoby; 

. potrafi powiedzieć, na czym 

polega chrześcijański hart ducha; 

. rozumie, że jego zadaniem jest 

niesienie Dobrej Nowiny wszyst-

kim, do których zostaje posłany; 

. potrafi wskazać sytuacje życio-

we, w których realizują się bło-

gosławieństwa 

. wie, że Opatrzność Boża czuwa 

nad każdym człowiekiem i poda-

je przykłady działania Opatrzno-

ści Bożej 

. wyjaśnia, dlaczego Chrystus jest 

przewodnikiem w drodze do 

Boga Ojca i dlaczego z Jezusem 

łatwiej przezwyciężać trudności 

. ukazuje aktualność wydarzeń 

biblijnych w świetle współcze-

snych wyzwań życiowych; 

. wskazuje, w jaki sposób może 

dawać świadectwo wiary w pod-

stawowych sytuacjach życia 

codziennego; 

. wskazuje własne miejsce w 

rodzinie, szkole, Kościele; 

. rozumie, co znaczy być odpo-

wiedzialnym; 

. potrafi powiedzieć, na czym 

polega pokora i zaufanie czło-

wieka względem Boga, które 

wyrażają się w modlitwie; 

wie, w jaki sposób człowiek 

wierzący mądrze przeżywa czas 

wakacji; 

. potrafi wskazać sposoby budo-

wania Królestwa Bożego; 

. wyjaśnia pojęcia: pielgrzym, 

opatrzność Boża, Ziemia Obieca-

na, Królestwo Boże, Mistrz, 

wydawać owoce, Jarzmo, brze-

mię, męstwo, odwaga, Anioł 

Stróż. 

. wyraża słowami modlitwę 

dziękczynienia, uwielbienia, 

przeproszenia i prośby; 

. potrafi podać bohaterów biblij-

nych spełniających czyny miło-

ści;  

. opowiada sytuację która opisuje 

cytat: „przerzucić swoje troski na 

Pana”;  

.  potrafi powiedzieć, na czym 

polega istota relacji człowieka z 

Bogiem; 

. rozumie, że zadaniem chrześci-

janina jest pielęgnowanie bliskiej 

zażyłości z Bogiem;  

. potrafi wyjaśnić, w jaki sposób 

Jezus troszczy się o tych, którzy 

chcą iść za Nim i postępować 

według Jego nauki; 

. wie, jakie wydarzenie było 

zapowiedzią Eucharystii; 

. potrafi powiedzieć, jakie zna 

wydarzenia opisane w Ewangelii, 

w których przedstawiona jest 

postawa Jezusa względem ludzi 

potrzebujących pomocy; 

. potrafi powiedzieć, kim jest 

Anioł Stróż i jakie posiada przy-

mioty; 

. wie, w jaki sposób człowiek 

wierzący może radzić sobie z 

życiowymi problemami i trudno-

ściami 

. zna i rozumie definicję Opatrz-

ności Bożej;  

przedstawia sytuacje Opatrzności 

i zła w świecie;  

. zna różnicę między chlebem 

powszednim a Chlebem Euchary-

stycznym;  

. wie, że Bóg działa w historiach 

ludzkich od początku istnienia 

świata; 

. rozumie działanie Opatrzności 

w życiu wybranych postaci bi-

blijnych; 

. potrafi powiedzieć, na czym 

polega odwaga i męstwo czło-

wieka przeżywającego trudności; 

. rozumie, że wakacje to czas 

szczególnej zażyłości z Chrystu-

sem; 

. rozumie, że aniołowie zostali 

stworzeni przez Boga, aby ochra-

niać człowieka i strzec go przed 

niebezpieczeństwami 

 

 

.  wie, że wiara nadaje sens całe-

mu życiu; 

. wie, że Bóg troszczy się o cały 

świat i każdego człowieka; 

. rozumie, że być chrześcijani-

nem, to naśladować Jezusa; 

. zna modlitwę do Anioła Stróża. 



 

Wymagania edukacyjne z religii w klasie 5 

obowiązujące w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce 

opracowane na podstawie programu nauczania „Bóg kocha i zbawia człowieka – Bóg poszukuje człowieka”, nr AZ-2-01/18 

i podręcznika „Bóg szuka człowieka”, nr AZ-21-01/18-PO-2/20 

 

      

Rozdział celujący 
bardzo dobry 

dobry Dostateczny dopuszczający 



1. Czego 

pragnę? 
 wskazuje 

sposoby wypeł-

niania obowiąz-

ków względem 

wspólnot, w któ-

rych żyje 

 wyczerpująco 

omawia postawy 

świadków wiary 

 

 podaje źródła ludzkiego 

szczęścia  

 interpretuje fragment biblij-

ny mówiący o szczęściu 

 określa relacje między 

wiarą a wiedzą 

 podaje przykłady postaw 

świadków wiary w konkretnych 

sytuacjach życiowych 

 podejmuje refleksje nad 

sensem własnego życia  

 zna sposoby dążenia do 

szczęścia własnego i bliźnich 

 angażuje się we własny 

rozwój emocjonalny i społecz-

ny 

 charakteryzuje cnoty bo-

skie wskazując ich znaczenie w 

życiu  

 przedstawia, na czym pole-

ga uczestnictwo w życiu róż-

nych wspólnot Kościoła, naro-

du, rodziny, grupy szkolnej i 

koleżeńskiej  

 wyjaśnia , że wiara i wie-

dza nie są sprzeczne  

 wie, że Bóg jest gwaran-

tem ludzkiego szczęścia 

 odkrywa działania cnót 

boskich w życiu Wandy Błeń-

skiej 

 omawia związek wiary z 

nadzieją i miłością 

 wymienia przymioty wiary 

 rozpoznaje trudności i 

niebezpieczeństwa na drodze 

wiary  

 uzasadnia dlaczego czło-

wiek nie może żyć w samotno-

ści  

 wyjaśnia, na czym polega 

kultura bycia w rodzinie, 

wśród rówieśników, parafii, w 

internecie 

 zna fragment biblijny mó-

wiący o szczęściu 

 odróżnia pojęcie wiary i 

wiedzy 

 uzasadnia, dlaczego chrze-

ścijanin powinien poznawać 

objawienie Boże oraz nauczanie 

Kościoła  

 wie, czym jest objawienie 

Boże (Bóg objawia, kim jest), 

wie, że wiara to łaska (dar) i 

zadanie 

 omawia postawę wdzięcz-

ności za świadków wiary 

 charakteryzuje najważniej-

sze wspólnoty w życiu człowie-

ka 

 

- wymienia zadania, 

które ma uczeń wobec śro-

dowisk, w  których żyje 

- podejmuje wysiłek 

właściwego zachowania 

we wspólnotach  

- podaje zadania, które 

wypełniły wybrane osoby 

- rozróżnia wspólnoty 

naturalne i te, które można 

wybrać samodzielnie  

 



2. Odkry-

wam Boga 

w Biblii 

 bierze ak-

tywny udział w 

katechezie para-

fialnej 

 wykazuje 

pogłębiona zna-

jomość i rozumie-

nie Pisma Święte-

go 

 przedstawia 

argumenty na 

pozorność kon-

fliktu przekazu 

Pisma Świętego i 

nauki  

 podejmuje 

prywatną lekturę 

Pisma Świętego 

 

 wyjaśnia, że Bóg objawia 

się w Piśmie Świętym 

 charakteryzuje postawy  

świadków wiary 

 zna prawdy zawarte w 

Objawieniu Bożym 

 wyjaśnia, że Pismo Święte 

jest słowem Boga do człowieka 

 podejmuje prywatną lektu-

rę Pisma Świętego  

 wie, jak odczytywać i 

przyjmować wydarzenia ży-

ciowe w świetle Objawienia  

 zachowuje kościelne zasa-

dy przy interpretacji tekstów 

biblijnych 

 wie, na czym polega 

ochrona wiary przed zagroże-

niami 

 wymienia postawy świad-

czące o życiu według zasad 

wiary 

 omawia zasady i wskazuje 

wartości indywidualnej lektury 

Pisma Świętego  

 podejmuje autorefleksję na 

temat obecności Biblii w życiu 

 uzasadnia, że wiara i na-

uka są źródłem poznania praw-

dy 

 wykazuje, że wiara prze-

wyższa poznanie rozumowe  

 wyjaśnia, że wiara i wiedza 

nie są sprzeczne 

 wie, czym wyróżniają się 

przypowieść biblijna, list 

i psalm 

 wymienia gatunki literac-

kie w Biblii 

 uzasadnia (przy pomocy 

tekstów biblijnych), że wiara 

jest darem i zadaniem  

  wskazuje na konieczność 

ochrony wiary przed zagroże-

niami  

 wymienia elementy Boże-

go Objawienia  

 definiuje natchnienie bi-

blijne.  

 wykazuje, że Pismo Święte 

zostało napisane pod natchnie-

niem Ducha Świętego 

 ma podstawowe wiadomo-

ści o tym, jak czytać Pismo 

Święte  

 zna kościelne zasady inter-

pretacji tekstów biblijnych 

 podaje zasady interpretacji 

Starego i Nowego Testamentu,  

 podaje  przykłady ksiąg 

Starego i Nowego Testamentu,  

 wymienia elementy liturgii 

słowa ze mszy świętej  

 potrafi  korzystać z Pisma 

Świętego  

 analizuje i interpretuje 

wybrane teksty biblijne doty-

czące wiary 

 zna gatunki literackich w 

Biblii  

 interpretuje słowa Jana 

Pawła II, że „wiara i rozum są 

jak dwa skrzydła” 

 rozróżnia dar wiary i zdol-

ności rozumowe  

 uzasadnia, dlaczego chrze-

ścijanin powinien poznawać 

objawienie Boże oraz nauczanie 

Kościoła 

 uzasadnia, ze wiara jest 

łaską – darem otrzymanym od 

Boga 

 zna zasady według których 

powinien żyć chrześcijanin 

 podaje argumenty, 

że człowiek może poznać Boga 

za pomocą łaski poznania, wiary 

i rozumu  

 uzasadnia, że czlowiek po-

winien naśladować przymioty 

Boga w swoim życiu  

 przedstawia proces formo-

wania się ksiąg biblijnych 

 wyjaśnia, że Bóg objawił się 

w słowie  

 uzasadnia związek Starego 

i Nowego Testamentu  

 wyjaśnia podział Pisma 

Świętego na księgi  

 wyjaśnia różnice między 

Objawieniem Bożym a obja-

wieniem prywatnym  

 omawia zasady i uzasadnia 

wartość indywidualnej lektury 

Pisma Świętego  

 wyjaśnia pojęcie wiary w 

Boga, wskazuje relacje między 

wiarą i wiedzą  

 uzasadnia, że wiara jest 

zadaniem  

 odróżnia Pismo Święte 

od innych książek  

 rozróżnia księgi Starego 

i Nowego Testamentu  

 wie, że Pismo Święte 

dzieli się na Stary i Nowy 

Testament  

 prezentuje proces for-

mowania się ksiąg biblij-

nych 

 zna sposoby wyrażania 

wdzięczności za dar wiary 

 wyjaśnia, że Pismo 

Święte jest słowem Boga do 

człowieka  

 zna zasady tworzenia 

adresów biblijnych 



3. Odkry-

wam Boga 

w świecie 

 wymienia 

postawy świad-

czące o zaufaniu 

Bożej Opatrzno-

ści 

 wskazuje 

przyczynę zła, 

uzasadnia, że zło 

jest konsekwencją 

odrzucenia Boga  

 wie na czym 

polega świadoma 

ochrona wiary 

przed zagroże-

niem 

 potrafi wyja-

śnić, że wiara 

polega na zaufa-

niu, nawet poza 

możliwościami 

ludzkiego umysłu 

  uzasadnia 

dlaczego należy 

czytać Pismo 

Święte 

 

 wyjaśnia prawdy objawione 

zawarte w opisie stworzenia 

świata i człowieka  

 uzasadnia twierdzenie, że 

Bóg kieruje światem  

 omawia sposoby dziękowa-

nia Bogu za dobro stworzenia 

 podaje argumenty uzasad-

niające wartość modlitwy 

 rozumie co powinien zro-

bić, aby żyć według zasad wia-

ry 

 wskazuje przyczynę zła, 

uzasadnia, że zło jest konse-

kwencją odrzucenia Boga  

 intepretuje historię Kaina i 

Abla 

 analizuje historię Noego 

 podaje przykłady, że pokora 

i prostota to droga 

do prawdziwej miłości 

 opisuje sposób działania 

złego ducha i wskazuje na za-

grożenia potępieniem  

 

 wyjaśnia, że Bóg objawia 

się w stworzeniu i człowieku, 

i że Boga można poznać przez 

dzieła stworzenia  

 wyjaśnia, że wszystko, co 

stworzył Bóg, jest dobre  

 omawia postawy moralne 

bohaterów biblijnych  

 wyjaśnia, że wszystko, co 

stworzył Bóg, jest dobre  

 zna sposoby pomnożenia 

dobra w świecie  

 wyjaśnia różnicę między 

dobrem a złem w konkretnych 

sytuacjach moralnych 

 dokonuje aktualizacji fak-

tów związanych z poznawa-

niem wydarzeń i postaci ze 

Starego Testamentu 

 wskazuje przyczynę zła, 

uzasadnia, że zło jest konse-

kwencją odrzucenia Boga  

 wyjaśnia różnicę między 

dobrem a złem w konkretnych 

sytuacjach moralnych  

 wyjaśnia, że Bóg objawia 

się w stworzeniu i człowieku, i 

że Boga można poznać przez 

dzieła stworzenia 

 wyjaśnia, że Bóg jest 

stwórcą nieba i ziemi  

- dokonuje aktualizacji fak-

tów związanych z poznawa-

niem wydarzeń i postaci ze 

Starego Testamentu  

- podaje argumenty na to, że 

naśladując postacie biblijne 

można  pogłębić swoją relację z 

Bogiem,  

- opisuje sposób działania 

złego ducha i wskazuje na za-

grożenia potępieniem  

 wie na jakich argumentach 

bazuje przekonanie o kierowa-

niu światem przez Boga  

 zna sposoby dziękowania 

Bogu za dobro stworzenia 

 

 wyjaśnia, w jaki sposób 

człowiek okazuje szacunek 

wobec słowa Bożego  

 wymienia źródła po-

chodzenia świata 

 rozróżnia dobro i zło w 

konkretnych przypadkach 

życia 

 rozróżnia postawy 

podczas modlitwy 

 wie czym jest modlitwa 

 zna historię Kaina i 

Abla 

 opowiada historię No-

ego 

 zna opowieść o wieży 

Babel 

 wyjaśnia, że wszystko, 

co stworzył Bóg, jest dobre 

 



4. Boże 

obietnice 
 dokonuje aktu-

alizacji faktów 

związanych z 

poznawaniem  

postaciami Stare-

go Testamentu 

- wymienia spo-

soby odpowiada-

nia Bogu na Jego 

wezwanie 

- wymienia spo-

soby podejmowa-

nia walki z poku-

sami 

  

- wymienia, w jaki sposób 

można starać się  wzrost wiary 

- podaje argumenty świad-

czące o potrzebie modlitwy w 

życiu chrześcijanina 

-  interpretuje historię Abra-

hama  

- zna hierarchię wartości 

wynikającą z wiary  

- rozróżnia  wybory moralne 

zgodne z wolą Bożą od tych, 

które są z nią niezgodne 

- interpretuje biblijny opis 

walki Jakuba z aniołem Bożym 

- interpretuje historię synów 

Izaaka 

- wymienia na czym polega 

inspiracja przykładami biblij-

nymi w modlitwie  

- wyjaśnia w jaki sposób 

może swoim życiem odpowie-

dzieć  Bogu na Jego wezwanie  

- uzasadnia potrzebę doko-

nywania wyborów zgodnych z 

wolą Bożą  

- wyjaśnia, że  wzrost wiary 

idzie w  parze ze słuchaniem 

słowa Bożego i przyjmowa-

niem sakramentów świętych 

- wykazuje podobieństwa i 

różnice między tekstem histo-

rycznym i opowiadaniem dy-

daktycznym  

- interpretuje historię powo-

łania Mojżesza 

 zna definicję zaufania 

 wymienia przymioty Boga 

 zna znaczenie modlitwy w 

codziennym życiu chrześcija-

nina  

- wymienia przymioty wiary 

- wyjaśnia znaczenie przy-

kazań i norm etycznych  w 

kontekście próby wiary  

- uzasadnia, że zaufanie 

Bogu jest źródłem szczęścia  

- wie czego wyrazem jest 

zmiana imienia w Piśmie 

Świętym  

- wyjaśnia istotę Opatrzności 

Bożej 

- definiuje Miłosierdzie 

Boga  

- wyjaśnia, w jaki sposób 

Bóg troszczył się o Izraelitów 

w czasie wędrówki 

- wyjaśnia, w jaki sposób 

Bóg troszczy się o każdego 

człowieka 

- wymienia niebezpie-

czeństwa na drodze wiary  

- uzasadnia potrzebę prze-

strzegania Dekalogu 

- opisuje obraz Boga w Pi-

śmie Świętym Starego i No-

wego Testamentu 

- wymienia przymioty Boga  

- rozpoznaje modlitwę za-

ufania, prośby i przebłagania  

- charakteryzuje Boże kryte-

ria wyboru ludzi 

- interpretuje wezwania 

modlitwy Ojcze nasz 

 formułuje modlitwy prze-

proszenia i prośby w oparciu o 

teksty biblijne i własnymi sło-

wami 

 przedstawia biblijne przy-

kłady osób powołanych przez 

Boga 

 tłumaczy na czym polega 

zaufanie Bogu w trudnych do-

świadczeniach  

 podaje przykłady w jaki 

sposób ze zła i cierpienia Bóg 

może wyprowadzać dobro 

 wdraża się do systematycz-

nej pracy nad swoją postawą 

moralną  

 zna zasady kształtowania  

prawidłowego sumienia  

 rozumie potrzebę czynienia 

dobro i unikania zła  

 wymienia sposoby chronie-

nia wiary przed zagrożeniami 

 wymienia niebezpieczeń-

stwa podczas wędrówki Izraeli-

tów przez pustynię  

 opowiada scenę walki 

Jakuba z aniołem Bożym 

 wymienia niebezpie-

czeństwa podczas wędrówki 

Izraelitów przez pustynię 

 zna pojęcie przymierza 

 zna historię synów Iza-

aka 

  podaje przykłady Bożej 

opieki w sferze materialnej i 

duchowej 

 zna Przykazania Boże 



Rok litur-

giczny 

- angażuje się w 

obchody roku 

liturgicznego 

- zna sposoby pogłębiania 

praktyk pobożności 

- uzasadnia wybór św. Stani-

sława na patrona dzieci i mło-

dzieży 

- omawia liturgiczne formy 

modlitwy różańcowej  

- ukazuje związek wydarzeń 

biblijnych z tajemnicami ró-

żańca 

- uzasadnia religijny wymiar 

okresu Adwentu  

- zestawia wydarzenia biblij-

ne z okresem Adwentu  

- wymienia działania będące 

naśladowaniem Zbawiciela  

- wie na czym polega goto-

wość na przyjście Chrystusa 

- interpretuje przypowieść o 

dziesięciu pannach 

- zna wydarzenia z życia 

Świętego Stanisława Kostki 

- omawia postawy Świętego 

Stanisława dotyczące wiary  

- uzasadnia, że modlitwa 

różańcowa to towarzyszenie 

Maryi i Jezusowi w ich życiu  

- wyjaśnia związek wyda-

rzeń biblijnych z częściami 

różańca 

- tłumaczy znaczenie symbo-

li adwentowych 

- wymienia sposoby przygo-

towania się na przyjście Pana 

-  omawia praktyki czasu 

Adwentu 

- tłumaczy religijny wymiar 

uroczystości Narodzenia Pań-

skiego  

- wymienia sposoby jedno-

czenia się z Chrystusem w ta-

jemnicach roku liturgicznego 

- omawia postawy wynikające 

z chęci naśladowania Świętego 

Stanisława,  

- podaje argumenty wskazują-

ce na konieczność modlitwy za  

zmarłych  

- uzasadnia potrzebę jedno-

czenia się  z Chrystusem w 

tajemnicach roku liturgicznego 

- zna sposoby naśladowania 

Maryi 

- omawia praktyki ascetyczne 

w czasie Adwentu 

- zna sposoby religijnego  

zaangażowania w  obchody 

czasu Bożego Narodzenia 

 

- wymienia tajemnice różańca 

- zna sposób odmawiania różańca 

- omawia historię narodzenia Jezu-

sa 

- zna znaczenie symboli adwentu  

- wymienia praktyki modlitewne w 

okresie Bożego Narodzenia 



5. Jezus to 

obiecany 

Mesjasz 

- potrafi  wyja-

śnić, czym jest 

dzisiaj przepo-

wiadanie keryg-

matyczne i do 

kogo jest kiero-

wane 

-  dokonuje 

aktualizacji zwią-

zanych z pozna-

wanymi wydarze-

niami i postaciami 

Nowego Testa-

mentu 

 wyjaśnia, że  kerygmat 

zapoczątkowuje relację między 

Bogiem a człowiekiem  

 tłumaczy wszystkie treści 

kerygmatu 

 uzasadnia, że dzięki wyda-

rzeniom chrzcielnym został 

odkupiony przez Jezusa 

 interpretuje wydarzenia 

Ostatniej Wieczerzy 

 wyjaśnia na czym polega 

dzieło Zbawienia 

 analizuje przypowieść o 

miłosiernym Ojcu 

 omawia etapy powstania 

Kościoła 

 interpretuje przypowieści o 

Królestwie 

 uzasadnia konieczność 

głoszenia kerygmatu 

 potrafi powiedzieć, jak 

może być zaangażowany w 

wypełnianie Nowego Przymie-

rza  

 zna wydarzenia Ostatniej 

Wieczerzy 

 wie, że Maryja stając się 

Matką Bożego Syna, została 

włączona w dzieło Zbawienia 

 wyjaśnia sens Zmartwych-

wstania Jezusa  

- określa czyny ludzi wyni-

kające z nakazu bycia miło-

siernym 

- charakterystyczne cechy 

królestwa ziemskiego i Bożego  

- zna przypowieść o ziarnku 

gorczycy, perle, sieci, królew-

skiej uczcie i winnicy  

 omawia na czym polega 

odpowiedzialne podejmowanie 

zadań w życiu Kościoła, a 

zwłaszcza parafii 

 wie, co to jest kerygmat  

 zna wydarzenia paschalne 

 tłumaczy, że dzięki wyda-

rzeniom paschalnym został 

odkupiony przez Jezusa 

 opowiada o upadku pierw-

szych ludzi 

 wie, dlaczego Maryję nazy-

wamy nową Ewą 

 wymienia uczynki miłosier-

dzia 

 zna akt wiary, nadziei, miłości i 

żalu 

 wymienia prawdy wiary 

 zna definicję przymierza  

 zna biblijny tekst o zwiastowaniu 

 opowiada o Zmartwychwstaniu 

Jezusa 

 rozróżnia uczynki miłosierdzia 

względem duszy i ciała 



6. Kościół 

Jezusa 

Chrystusa 

- podejmuje 

odpowiedzialnie 

zadania w parafii 

-  dokonuje 

aktualizacji fak-

tów związanych z 

poznanymi posta-

ciami Nowego 

Testamentu 

 wyjaśnia, jaka 

jest rola Kościoła 

w historii zbawie-

nia 

 ma ponadpod-

stawowe wiado-

mości na temat 

historii Kościoła 

 potrafi zinterpretować 

fragment Listu do Efezjan do-

tyczący fundamentów i głowy 

Kościoła 

 definiuje przymioty Kościo-

ła 

 wyjaśnia w jaki sposób 

może wypełniać swoją rolę jako 

chrześcijanin w Kościele 

 omawia etapy powstania 

Kościoła na podstawie tekstów 

biblijnych  

 omawia etapy powstawania 

Kościoła w Biblii  

 wyjaśnia, co znaczy, że 

Kościół jest wspólnotą hierar-

chiczną 

 definiuje wiarygodność 

Kościoła 

 interpretuje przykazania 

kościelne 

 wymienia znaczenie przy-

kazań w życiu człowieka wie-

rzącego 

 zna podstawowe informacje 

na temat historii Kościoła 

 tłumaczy na czym polega 

istota Kościoła  

 podaje możliwości włącze-

nia się w życie Kościoła 

- uzasadnia dlaczego Kościół 

jest święty 

- omawia na czym polega 

odpowiedzialność za Kościół 

- zna etapy powstawania 

Kościoła 

- charakteryzuje papieża, 

biskupa kapłana  

- wymienia  przymioty Ko-

ścioła 

-  potrafi wyjaśnić znaczenie 

i symbolikę biblijnych obra-

zów Kościoła 

- potrafi uzasadnić dlaczego 

Kościół jest pewną drogą do 

zbawienia 

- omawia przykazania ko-

ścielne 

- wymienia święta nakazane 

- rozróżnia rolę świeckich i 

księży w Kościele 

 wymienia etapy budowania 

Kościoła 

 nazywa przypowieści o 

Królestwie 

 wyjaśnia pojęcia: misje, 

misjonarz  

- wymienia sposoby  aktyw-

nego włączenia się  w życie 

rodziny, szkoły i społeczeństwa 

 wymienia podstawowe jed-

nostki Kościoła 

 zna symbole i biblijne obra-

zy Kościoła 

 uzasadnia dlaczego Kościół 

jest drogą do świętości 

 zna przykazania kościelne 

 wymienia dni i okresy po-

kutne 

  wyjaśnia, co buduje Kościół 

 rozróżnia przymioty Kościoła 

 wymienia  przypowieści o Króle-

stwie 

 zna zadania członków Kościoła 

 wymienia przykazania kościelne 

 rozróżnia post jakościowy i ilo-

ściowy 

 wymienia sposoby troski o po-

trzeby Kościoła 



7. Jak roz-

wijał się 

Kościół 

- wymienia 

etapy rozprze-

strzeniania się 

Kościoła w base-

nie Morza Śród-

ziemnego  

- włącza się w 

różne formy po-

mocy misjom 

- opowiada o 

współczesnych 

świadkach Ko-

ścioła 

- wyjaśnia na czym polega 

bycie świadkiem Chrystusa 

 okazuje szacunek dla histo-

rii Kościoła  

 omawia działalność świę-

tych Cyryla i Metodego 

- zna znaczenie zakonów dla 

rozwoju chrześcijaństwa 

- uzasadnia, że jedność w 

Kościele nie wyklucza różno-

rodności 

- zna naukę Chrystusa o Ko-

ściele 

- wymienia skutki chrztu dla 

naszego narodu 

- omawia wyjątkowość świa-

dectwa św. Stanisława 

- uzasadnia, że postępowanie 

św. Jadwigi jest godne naśla-

dowania  

- tłumaczy pojęcie sukcesji 

apostolskiej 

- wskazuje podstawowe 

formy głoszenia Ewangelii ( 

- opisuje działalność Święte-

go Benedykta i rolę benedyk-

tynów  

- wymienia zakony, które 

przyczyniły się do rozwoju 

kultury w świecie  

- omawia podstawowe po-

dobieństwa i różnice między 

zakonami 

- omawia znaczenie świa-

dectwa wiary Dobrawy dla 

nawrócenia Mieszka I  

- zna życie Świętego Stani-

sława 

- omawia postać i działal-

ność Świętej Jadwigi  

- wymienia pierwszych mi-

sjonarzy Europy 

- omawia rolę franciszkanów 

w Kościele 

- zna misję św. Wojciecha 

- podaje zasady chrześcijań-

skiego życia 

- wymienia dzieła św. Jadwigi  

- wymienia pierwsze zakony w 

Europie 

-  zna historię św. Franciszka 

- wie, kim był św. Wojciecha 

- potrafi rozróżnić polityczne, kul-

turalne i religijne skutki chrztu 

- podaje cechy św. Jadwigi 
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Rok litur-

giczny 

- zestawia wy-

darzenia biblijne z 

czasem Triduum 

Paschalnego 

- zestawia wy-

darzenia biblijne z 

czasem Zesłania 

Ducha Świętego 

-  angażuje się 

w obchody roku 

liturgicznego 

- uzasadnia religijny wymiar 

okresu Wielkiego Postu  

- omawia praktyki czasu 

Wielkiego Postu  

- zestawia wydarzenia biblij-

ne z okresem Wielkiego Postu  

- omawia liturgiczne formy 

Triduum Paschalnego (B.2.3) 

- ukazuje związek wydarzeń 

biblijnych z Triduum Paschal-

nym 

- wie, że Duch Święty umac-

nia chrześcijanina do bycia 

świadkiem Jezusa 

- omawia praktyki czasu Ze-

słania Ducha Świętego 

- uzasadnia prawdziwość 

twierdzenia, że Boże Ciało jest 

czasem doświadczenia obecno-

ści Boga wśród nas  

- tłumaczy sens obchodów 

święta Najświętszego Serca 

Pana Jezusa  

- wymienia sposoby przygo-

towania się na przyjście Chry-

stusa 

- podaje sens praktyk asce-

tycznych w życiu Kościoła 

- wyjaśnia czym jest jałmuż-

na, modlitwa i post  

- wyjaśnia na czym polega 

trening duszy 

- rozróżnia liturgiczne i 

paraliturgiczne formy święto-

wania w czasie wielkiego 

Postu (B.2.3) 

- Liturgiczne obrzędy Tridu-

um Paschalnego (B.2.3) 

- zna znaczenie liturgii Tri-

duum Paschalnego w życiu 

chrześcijanina  

- Uzasadnia religijny wymiar 

uroczystości Zmartwychwsta-

nia Pańskiego  

- opisuje działanie Ducha 

Świętego w życiu wierzących 

- wymienia znaki towarzy-

szące zesłaniu Ducha Świętego 

(B.2.4) 

- zna historię ustanowienia 

święta Bożego Ciała  

- zna istotę i znaczenie uro-

czystości Najświętszego Ciała 

i Krwi Chrystusa 

- tłumaczy, dlaczego nabo-

żeństwo pierwszych piątków 

miesiąca jest znakiem miłości 

Jezusa do człowieka 

- zna praktyki modlitewne w 

okresie Wielkiego Postu 

- podejmuje wysiłek, aby 

naśladować Zbawiciela (B.2.d) 

- omawia praktyki ascetyczne 

w czasie Wielkiego Postu  

- wymienia praktyki modli-

tewne w okresie Triduum Pas-

chalnego  

- wyjaśnia sens praktyk mo-

dlitewnych w okresie Zesłania 

Ducha Świętego  

- tłumaczy potrzebę jedno-

czenia się z Chrystusem w ta-

jemnicach roku liturgicznego 

- omawia obietnicę Jezusa 

złożona tym, którzy odprawiają 

nabożeństwo pierwszych piąt-

ków miesiąca 

- podaje podstawowe wiadomości o 

wielkim poście 

- tłumaczy sens praktyki pierw-

szych piątków 

- podaje cechy charakterystyczne 

święta Bożego Ciała 



Rozdział celujący 
bardzo dobry 

dobry Dostateczny dopuszczający 

1. Człowiek 

na drogach 

Boga 

- charakteryzuje 

obrazy biblijne 

Kościoła  

- opisze Kościół 

poprzez jego 

przymioty, wyko-

rzystując wiedzę 

historyczną i 

opierając się na 

wybranych tek-

stach biblijnych  

- dowiedzie że człowiek, obda-

rzony różnymi darami, w Koście-

le i ma szansę na rozwój duchowy  

- uzasadni postawę lojalności, 

wierności i miłości wobec Ko-

ścioła jako właściwą chrześcija-

ninowi 

 - dowiedzie, że przez sakrament 

chrztu św. został włączony do 

wspólnoty Kościoła i jest jego 

częścią  

- dokona interpretacji wybranych 

tekstów biblijnych o Kościele  

- dowiedzie, w jaki sposób w 

Kościele Bóg pragnie spotykać 

się człowiekiem 

 - scharakteryzuje wieczerzę, 

którą Izraelici spożyli w nocy jak 

wyruszali z Egiptu 

 

- zanalizuje możliwości rozwoju 

oraz wykorzystania wybranych 

darów duchowych  

- scharakteryzuje Kościół jako 

mistyczne Ciało Chrystusa  

- zapisze i odczyta wskazane 

adresy biblijne  

- objaśni znaczenie imienia ja-

kim przedstawił się Bóg Mojże-

szowi w spotkaniu w gorejącym 

krzewie  

- objaśni, jakie szanse rozwoju 

stwarza człowiekowi Kościół 

- wskaże sposoby ubogacenia 

Kościoła poprzez swoje zdol-

ności 

 -wykaże, że Kościół jest 

dziełem Boga  

-wykaże się umiejętnością 

korzystania z Pisma Świętego 

 -wymieni nazwy i poda skró-

ty biblijne ksiąg Nowego 

Testamentu  

-wymieni poszczególne etapy 

życia narodu izraelskiego 

 -wyjaśni co to są sigla biblij-

ne  

- wymieni w jaki sposób jest od-

powiedzialny za Kościół  

- zdefiniuje, czym jest Pismo 

Święte i kto jest jego autorem 

 - wymieni imiona autorów wy-

branych ksiąg Starego Testamentu  

- wymieni nazwy ksiąg i poda 

skróty biblijne Pięcioksięgu  

- wymieni autorów ksiąg Nowego 

Testamentu 

 - dokona podziału Pisma Św. -

wymieni języki oryginalne, w 

jakich powstawała biblia 

 - wymieni imiona Patriarchów 

Izraela 

2. Jezus Chry-

stus prowadzi 

do pełni życia 

- 

- porówna różne 

formy pobożności 

eucharystycznej w 

aspekcie ich ży-

wotności (czy są 

wyrazem religij-

ności młodzieży 

XXI w) - dowie-

dzie że Euchary-

stia jest tajemnicą 

wiary 

- dowiedzie, dla-

czego w kościele 

katolickim nie ma 

i nie będzie ka-

płaństwa kobiet 

- dowiedzie, że sakramenty biorą 

swój początek z przebitego boku 

Chrystusa  

- zanalizuje postawę chrześcijani-

na wobec Chrystusa obecnego w 

Eucharystii  

- dowiedzie potrzeby świętowania 

niedzieli i słuchania Słowa Boże-

go - zanalizuję istotę chrztu 

- zanalizuje sytuację świadków 

zesłania Ducha św. i zaproponuje 

możliwe ich reakcje i uczucia  

- dowiedzie, dlaczego sakrament 

chrztu i bierzmowania można 

-wykaże na podstawie Mt 6,20- 

21 wyższość skarbów ducho-

wych nad materialnymi  

- uzasadni nazwy poszczegól-

nych grup sakramentów  

- określi znaczenie Eucharystii w 

znaczeniu indywidualnym i 

wspólnotowym 

 - rozwiąże kwestię uczestnictwa 

w niedzielnej Mszy św. w przy-

padku zaistniałych obiektyw-

nych trudności 

 - objaśni symbolikę chrztu św. 

 - scharakteryzuje najważniejsze 

-wyjaśni jak korzystać z sa-

kramentów i z jakim we-

wnętrznym nastawieniem 

powinno się je przyjmować 

 -wyjaśni, czym jest Euchary-

stia  

-wyjaśni symbolikę euchary-

styczną 

 -rozróżni liturgię od Mszy 

św. -wyjaśni, co dokonuje się 

w sakramencie chrztu  

-wyjaśni, kto może udzielić 

sakramentu chrztu w sytuacji 

nadzwyczajnej 

- zdefiniuje pojęcie sakrament  

- wymieni wszystkie sakramenty  

- wymieni grupy sakramentów  

- wymieni sakramenty, które 

przyjmowane są raz w życiu  

- wymieni warunki godnego 

przyjmowania Komunii Świętej  

- zdefiniuje, czym jest liturgia  

- wymieni stałe części Mszy Św.  

- wymieni rodzaje chrztu  

- wymieni zadania powierzone 

człowiekowi na chrzcie św.  

- wymieni dary Ducha Św.  

- wymieni inne nazwy sakramentu 

bierzmowania  

- zdefiniuje pojęcie pascha  



przyjąć tylko raz w życiu 

 - dowiedzie że Msza Św. jest 

pamiątką Ostatniej Wieczerzy 

 - zinterpretuje znaki, symbole i 

postawy występujące podczas 

liturgii 

- zanalizuje biblijny fragment J8, 

3-11 i wyjaśni jego znaczenie  

- dowiedzie, że chorzy są sercem 

Kościoła  

- zaproponuje sposoby wspierania 

prezbiterów w swojej parafii 

 - uzasadni sens modlitwy o dobrą 

żonę/ dobrego męża 

 - zaproponuje sposoby rozwijania 

czystości serca  

- zaproponuje sposoby umożli-

wiające choremu spotkanie z 

Chrystusem w sakramencie cho-

rych - dowiezie przynależność 

sakramentu święceń do grupy 

sakramentów „w służbie komun” 

ceremonie sakramentu bierzmo-

wania  

- określi sposoby obecności 

Chrystusa w liturgii 

- scharakteryzuje kilka scen z 

Ewangelii, w których Jezus 

odpuszcza grzechy  

- określi, na czym polega praw-

dziwe nawrócenie  

- określi swoje zadania wobec 

chorych w najbliższym otocze-

niu 

 - scharakteryzuje istotę powoła-

nia kapłańskiego  

- scharakteryzuje, na czym może 

polegać przygotowanie się do 

roli żony/ męża 

 - scharakteryzuje sakrament 

pojednania jako sakrament 

uzdrowienia  

- scharakteryzuje zobowiązania 

małżonków wynikające z przy-

sięgi małżeńskiej 

 -wyjaśni, kim jest Duch św. i 

jak przejawia się Jego działa-

nie  

-wyjaśni pochodzenie słowa 

bierzmowani -poda formułę 

udzielania sakramentu chrztu 

-wyjaśni, kto i jakimi słowa-

mi ustanowił sakrament po-

jednania 

 - zilustruje na wybranym 

przykładzie, że Jezus uzdra-

wia ducha i ciało chorego  

-streści nauczanie apostoła 

Jakuba o namaszczeniu cho-

rych  

-wyjaśni, czym jest powoła-

nie kapłańskie  

-wyjaśni, w jaki sposób Jezus 

uświęca życie małżonków 

 -streści opowiadanie o obec-

ności Jezusa na weselu w 

Kanie Galilejskiej  

-zilustruje symbole sakramen-

tów  

-wymieni skutki sakramentu 

pojednania i namaszczenia 

chorych 

- wymieni szafarzy omawianych 

sakramentów 

- wymieni sakramenty uzdrowie-

nia  

- wymieni warunki dobrej spo-

wiedzi  

- zdefiniuje pojęcia: rachunek 

sumienia, żal, zadośćuczynienie 

 - zdefiniuje, czym jest sakrament 

chorych 

 - wymienić skutki sakramentu 

chorych  

- wymieni sakramenty w służbie 

wspólnoty  

- zdefiniuje pojęcia: powołanie, 

kapłan  

- wymieni zadania, jakie powie-

rzył Jezus kapłanom  

- zdefiniuje pojęcia: wspólnota, 

rodzina 

 - wymieni elementy budujące 

wspólnotę małżeńską i rodzinę  

- wymieni słowa i gesty towarzy-

szące rozgrzeszeniu 

3. Wędrówka 

ku dobru 

- uzasadnia zwią-

zek między po-

winnością etyczną 

a przykazaniami 

Bożymi; 

- uzasadnia obiek-

tywny charakter 

norm moralnych 

- wyraża i uza-

- charakteryzuje związek między 

Eucharystią oraz sakramentem 

pokuty i pojednania a życiem 

moralnym chrześcijanina; 

- uzasadnia potrzebę wierności 

prawu moralnemu; 

- uzasadnia konieczność formo-

wania sumienia pewnego, praw-

- wyjaśnia, do czego zobowią-

zuje chrześcijanina powinność 

etyczna; 

- charakteryzuje czyn moralnie 

dobry; 

- wyraża potrzebę wierności 

prawu moralnemu; 

- zna konsekwencje nieprawi-

dłowo ukształtowanego sumie-

- wymienia czyny moralnie 

dobre 

- wyjaśnia do czego zobowią-

zuje chrześcijanina prawo 

naturalne; 

- wyjaśnia do czego zobowią-

zuje chrześcijanina; 

- wymienia wartości które 

- wyjaśnia, czym  powinność 

etyczna; 

- wyjaśnia, czym jest prawo natu-

ralne 

- wyjaśnia, czym jest sumienie 

- rozumie znaczenie posiadania 

przemyślanej hierarchii warto-

ści; 

- wymienia cechy i przejawy 



sadnia potrzebę 

„bycia człowie-

kiem sumienia”; 

- planuje sposoby 

nabywania dy-

stansu i odporno-

ści wobec „przy-

ciągającej” siły 

wartości przemi-

jających; 

- określa zbawczy 

charakter prawa 

objawionego; 

 

dziwego i prawego; 

- porównuje wartości nietrwałe z 

nieprzemijającymi; 

- porównuje postawy Izraelitów 

będących w drodze do wolności z 

postawami współczesnych chrze-

ścijan, formułuje wnioski; 

nia; 

- wyraża i potrafi własnym po-

stępowaniem potwierdzać wier-

ność temu, co najistotniejsze w 

życiu, co świadomie wybrał; 

- podaje przykłady zagrożeń 

wolności człowieka w sferze 

duchowej; 

- wyjaśnia, co oznacza dla 

chrześcijanina: „być wolnym”; 

przyczyniają się do budowa-

nia więzi z drugim człowie-

kiem i z Bogiem; 

 

prawdziwej wolności; 

4. Drogo-

wskazy na 

drodze ku 

szczęściu 

- zanalizuje 

wpływ zabobonu, 

bałwochwalstwa, 

wróżbiarstwa, 

magii na relacje 

między Bogiem a 

człowiekiem 

 - dowiedzie 

wpływ nieuczci-

wości, krzywo-

przysięstwa i 

wiarołomstwa na 

życie religijne 

człowieka 

- uzasadni właściwą postawę 

chrześcijanina wobec sekt 

 - dowiedzie potrzebę szacunku 

dla imienia Bożego 

 - zanalizuje rolę sztuki sakralnej 

w liturgii Kościoła  

- wyjaśni związek miedzy czcią 

Boga a praktykami religijnymi  

- zaplanuje sposób niedzielnego 

świętowania w rodzinie katolic-

kiej  

- za proponuje sposoby obalenia 

barier międzypokoleniowych 

 - porówna obowiązki wobec 

ojczyzny w czasach Starego Te-

stamentu, w nauczaniu Jezusa i w 

czasach współczesnych  

- dowiedzie , że wykroczenia 

przeciw życiu są wyrazem braku 

miłości względem siebie i bliź-

niego  

- zaproponuje sposoby naprawie-

nia krzywd w zakresie ósmego 

przykazania 

- charakteryzuje obowiązki 

chrześcijanina wynikające z 

pierwszego przykazania 

 - określi znaczenie imienia 

Boga „Jestem, Który Jestem”; 

 - scharakteryzuje przewinienia 

wobec imienia Bożego  

- charakteryzuje katolickie świę-

towanie niedzieli  

- porówna świętowanie Izraeli-

tów i chrześcijan  

- charakteryzuje obowiązki dzie-

ci i rodziców 

 - poda przykłady okazywania 

miłości do ojczyzny przez gim-

nazjalistę 

 - uzasadni świętość życia czło-

wieka  

- opisze wykroczenia przeciwko 

dekalogowi charakteryzuje fał-

szywych proroków i ich metody 

działania 

- wymieni argumenty za 

uczestnictwem w liturgii  

- wymieni przykłady odda-

wania czci imieniu Bożemu 

 -wymieni przewinienia wo-

bec imienia Bożego  

-zilustruje relacje w rodzinie 

służące wzajemnemu dobru  

-wskaże wartości, które budu-

ją dobre relacje społeczne  

-wyjaśni pojęcie „ojczyzna” 

w aspekcie doczesnym i 

wiecznym  

-wyjaśni na czym polega 

poszanowanie życia fizycz-

nego i duchowego 

 -wyjaśni, jakie obowiązki 

wynikają z szóstego przyka-

zania Bożego 

 -wyjaśni, w jaki sposób 

człowiek powinien zdobywać 

dobra materialne 

- wymieni wykroczenia przeciwko 

pierwszemu przykazaniu  

- wymieni różnice między odpo-

czynkiem a świętowaniem  

- wymieni powinności katolika 

związane ze świętowaniem 

 - wymieni wartości które stoją na 

straży szczęścia rodzinnego  

- definiuje pojęcie rodziny 

 - wymieni powinności obywatela 

względem ojczyzny ziemskiej 

 - wymieni wykroczenia przeciw-

ko życiu 

 - wymieni przykłady uzależnień  

- zdefiniuje pojęcie prawdy 

 - wymieni przeszkody na drodze 

czystości serca 



 

 

 

 

 

 

5. Droga z 

Jezusem 

Chrystusem 

(tematy z tego 

działu będą 

realizowane w 

nawiązaniu do 

okresów roku 

liturgicznego i 

wydarzeń 

okoliczno-

ściowych) 

- dokona interpre-

tacji tekstów 

wybranych czytań 

mszalnych w 

kontekście okre-

sów liturgicznych 

- dowiedzie, że Adwent jest cza-

sem radosnego oczekiwania na 

przyjście Pana  

- uzasadni konieczność modlitwy 

o jedność chrześcijan 

 - zanalizuje pojęcie interkomunii  

- oceni, jak wybrane postawy 

człowieka utrudniają jego nawró-

cenie  

- uzasadni religijny wymiar Tri-

duum Paschalnego  

- zinterpretuje teksty biblijne 

mówiące o Maryi  

- zanalizuje po czym można po-

znać w człowieku działanie Du-

cha Świętego 

- scharakteryzuje liturgiczne i 

paraliturgiczne formy świętowa-

nia Bożego Narodzenia 

 - omówi historię rozłamów w 

chrześcijaństwie  

- charakteryzuje wybranych 

świętych  

- scharakteryzuje okres litur-

giczny Wielkiego Postu w opar-

ciu o KKK 

 - określi sposoby działania 

Ducha Świętego w życiu czło-

wieka  

- scharakteryzuje sytuacje w 

których człowiek potrzebuje 

pomocy Ducha Świętego 

- wyjaśni pojęcia: Adwent 

historyczny, Adwent eschato-

logiczny, Adwent liturgiczny  

- wyjaśni, na czym polega 

religijny wymiar świąt Boże-

go Narodzenia 

 - wyjaśni, na czym polega 

grzech podziału  

- wyjaśni, na czym polega 

pomoc Kościoła w nawraca-

niu się człowieka 

 - wyjaśnia pojęcie Exultet  

- wyjaśni na czym polega 

powołanie do świętości  

- wyjaśni znaczenie słów: 

„Niech zstąpi Duch Twój i 

odnowi oblicze ziemi 

 - wyjaśni cel i znaczenie 

darów Ducha Świętego 

- zdefiniuje pojęcie: ekumenizmu  

- wymieni wartości, na których 

chrześcijanin powinien budować 

swoje życie - wymieni przeszkody 

utrudniające nawrócenie 

 - wyjaśni pojęcie Triduum Pas-

chalne  

- wymieni najważniejsze wyda-

rzenia z życia Matki Bożej  

- wymieni inne określenia Maryi  

- wymieni przykłady świętych, 

błogosławionych , którzy podążali 

śladami Jezusa  

- z definiuje, kim jest Duch Świę-

ty  

- wymieni dary Ducha Świętego 


