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RELIGIA 

I. Ogólne warunki i sposób oceniania 

1. Szkoła ma spójne zasady oceniania osiągnięć uczniów. 

2. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne  

oraz końcowe. 

3. Ocenianie ma charakter ciągły i systematyczny, zgodny ze szczegółowymi warunkami  

i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego uczniów określonymi w statucie szkoły. 

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu  

i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności. 

5. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia  

oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających  

w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak 

powinien dalej się uczyć. 

6. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych 

odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia. 

II. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia 

1. Osiągnięcia ucznia sprawdzane są za pomocą metod oraz narzędzi skonstruowanych  

z zachowaniem obiektywizmu, trafności i rzetelności. 

2. Ustala się metody oraz narzędzia sprawdzania i oceniania określone w poniższej tabeli:                 

( również z uwzględnieniem form on-line): 

L.p. METODY NARZĘDZIA 

1) sprawdzanie ustne: 

a) pogadanka sprawdzająca, 

b) odpytywanie, 

c) testy ustne, 

d) prezentacje uczniowskie, 

e) egzamin ustny; 

2) sprawdzanie pisemne: 

a) test dydaktyczny/praca klasowa, 

b) diagnozy przedmiotowe, 

c) sprawdziany, 

d) kartkówki, 

e) dłuższe wypowiedzi pisemne, 

f) egzamin pisemny; 

3) projekty i badania uczniowskie: 

a) projekty zespołowe, 

b) testy praktyczne: w sytuacji 

naturalnej, w warunkach 

symulowanych, 

c) obserwacje, 

4)  
a) sprawdziany okresowe po pierwszym i 

drugim półroczu. 

 

3. Sprawdzanie pisemne obejmujące treści nauczania z ostatniego działu lub kilku jednostek 

lekcyjnych przeprowadza się według następujących zasad: 



1) o planowanej pracy klasowej nauczyciel informuje uczniów co najmniej na tydzień przed jej 

przeprowadzeniem wpisując temat do dziennika lekcyjnego; 

2) przed zapowiedzianą pracą klasową, nauczyciel ma obowiązek przeprowadzić lekcję 

powtórzeniową oraz przekazać informacje o wymaganiach; 

3) zapowiedziany przez nauczyciela sprawdzian pisemny (10 – 20 min.) może obejmować treść 

z trzech ostatnich lekcji; 

4) nauczyciel ma obowiązek wpisać termin sprawdzianu do dziennika lekcyjnego (nie krócej niż 

trzy dni przed terminem pisania); 

5) kartkówki sprawdzające wiedzę z ostatniej lekcji mogą być przeprowadzane  

bez zapowiedzenia na wszystkich zajęciach. 

4. Uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy oceny z pracy klasowej. Ocena z poprawy pracy 

klasowej wpisywana jest do dziennika, jeżeli jest wyższa od oceny poprawianej. 

5. Czas, w jakim ocena powinna być poprawiona, ustalony będzie przez nauczyciela,  

nie może on być jednak dłuższy niż dwa tygodnie od otrzymania oceny. 

6. Formy poprawy oceny: 

1) ustna; 

2) pisemna; 

3) praktyczne wykonanie pracy. 

7. Jeżeli uczeń nie pisał pracy klasowej z powodu nieobecności: 

1) tylko w tym dniu – zalicza tę pracę klasową na najbliższej lekcji, na której jest obecny;   

2) krótszej niż tydzień – zalicza tę pracę klasową w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły; 

3) dłuższej niż tydzień – zalicza tę pracę klasową w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły; 

4) spowodowanej długotrwałą chorobą lub sytuacją losową – zalicza tę pracę klasową w 

terminie ustalonym z nauczycielem; 

5) i nie umówił się na jej zaliczenie w wyżej wymienionych terminach, zalicza tę pracę klasową 

na pierwszej lekcji, na której jest obecny po ich upłynięciu. 

8. Uczeń może poprawiać ocenę z pracy klasowej lub zaliczyć pracę klasową, na której nie był 

obecny, tylko na tym przedmiocie, którego ocena/nieobecność dotyczy lub po ukończeniu zajęć 

lekcyjnych. 

9. Uczeń uzupełnienia materiał z zajęć edukacyjnych w przypadku nieobecności: 

1) jednodniowej – na następną lekcję z danych zajęć edukacyjnych; 

2) krótszej niż tydzień – w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły; 

3) dłuższej niż tydzień – w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły; 

4) spowodowanej długotrwałą chorobą lub sytuacją losową – w terminie ustalonym  

z nauczycielem. 

10. Uczeń ma prawo na początku zajęć, zgłosić nieprzygotowanie do lekcji: 

1) raz w ciągu półrocza, w przypadku gdy w tygodniu liczba lekcji z obszaru poszczególnych 

edukacji wynosi od jednej do dwóch; 

11. Za nieprzygotowanie do lekcji rozumie się: 

1) brak pracy domowej - oznaczenie w dzienniku „bz”; 

2) brak uczniowskiego wyposażenia (np. zeszytu, przyborów, stroju) - oznaczenie  

w dzienniku „npw”; 

3) nieopanowanie wiadomości i umiejętności z poprzedniej lekcji – oznaczenie w dzienniku 

„np”. 

12. W przypadku: 

1) pkt. 2 lit. a-b, nieprzygotowanie, w sytuacjach powtarzających się, zależnych od ucznia,  

a uniemożliwiających prowadzenie procesu nauczania – uczenia się wpływa na obniżenie 

oceny zachowania; 

2) pkt. 2 lit. c, uczeń za każde kolejne nieprzygotowanie otrzymuje „1” punkt. 

13. W klasach pierwszych na początku roku szkolnego stosuje się miesięczny okres „ochronny” 

(niestawianie „1” punktu). 



14. Ocenianie bieżące odbywa się poprzez codzienną obserwację pracy ucznia  

i odnotowywanie jego postępów w dzienniku lekcyjnym, zeszycie ćwiczeń z religii  

i pracach samodzielnych ucznia. 

15. Ocenianiu poddawane są: prace ucznia, sprawdziany, testy, odpowiedzi ustne, zeszyty  

i ćwiczenia oraz prace domowe. 

16. Oceny z zajęć religii w klasach I - III ustala się wg skali: 

1) stopień celujący                        6; 

2) stopień bardzo dobry                5; 

3) stopień dobry                            4; 

4) stopień dostateczny                   3; 

5) stopień dopuszczający               2; 

6) stopień niedostateczny               1. 

17. W klasach I - III  ustala się: 

1) jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz 

2) jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

18. W klasach I - III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych są ocenami opisowymi, którym podlega zachowanie ucznia, jego osiągnięcia  

w obszarze edukacji polonistycznej, języka obcego nowożytnego, matematycznej, przyrodniczej, 

społecznej, muzycznej, plastycznej, technicznej, edukacji informatycznej/ zajęć komputerowych  

i wychowania fizycznego. 

19. W klasach I - III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z religii wyrażone są stopniem wg skali 
określonej w ust. 16. 

III. Informowanie o poziomie i postępach w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich 

rodziców/opiekunów prawnych o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych  

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z  realizowanego przez siebie programu nauczania;  

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów określonych w pkt. 1; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

3. Nauczyciel sprawdzone i ocenione prace pisemne udostępnia uczniom w terminie nie dłuższym 

niż 14 dni  od przeprowadzenia sprawdzania pisemnego.  

4. Sprawdzone i ocenione prace uczniów przekazuje się do wglądu uczniom, w czasie zajęć 

edukacyjnych, na których nauczyciel omawia je z odwołaniem do zakresu treści, które 

obejmowała praca, ze wskazaniem pozytywnych rozwiązań oraz trudności, na które napotkali 

uczniowie oraz udzieleniu wskazówek w jaki sposób poprawić swoją pracę i w jaki sposób 

należy dalej się uczyć, aby pokonać trudności. 

5. Dla ucznia nieobecnego na zajęciach edukacyjnych, w czasie którym nauczyciel udostępniał 

sprawdzone i ocenione prace wszystkim obecnym uczniom w danej klasie, obowiązkiem 

nauczyciela jest udostępnienie uczniowi sprawdzonej i ocenionej pracy pisemnej w czasie 

najbliższych zajęć edukacyjnych, na których uczeń będzie obecny i krótkie jej omówienie  

z uczniem. 

6. Uzyskane przez ucznia punkty wpisywane są do dziennika lekcyjnego. 

7. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia udostępniane są jego rodzicom  

przez nauczycieli zgodnie z zasadami określonymi w Statucie.  

8. Uczniowi oraz jego rodzicom udostępniana jest tylko jego własna praca. 



9. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel powinien uzasadnić ustaloną ocenę. 

10. Uzasadnienie to powinno nastąpić w formie  indywidualnego spotkania w terminie najkrótszym 

po wniesieniu prośby. 

11. Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek: 

1) przekazać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia  

lub dodatkowej pracy ze strony ucznia; 

2) wskazać uczniowi, jak powinien się dalej uczyć. 

12. Na miesiąc przed rocznym/śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej 

nauczyciel zobowiązany jest poinformować ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych 

o przewidywanych dla niego rocznych/śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych, za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

IV. Ogólne wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

rocznych/śródrocznych ocen klasyfikacyjnych 

 

Ocena CELUJĄCA 

• Wiedza – uczeń opanował wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada zasób wiadomości 

określonych w programie nauczania religii w danej klasie. Ponadto biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami, proponując rozwiązania sytuacji związanych z życiem religijnym. Pogłębia 

wiadomości, uczestnicząc w zajęciach koła religijnego. 

• Umiejętności – uczeń wszystkie zadania na lekcjach wykonuje samodzielnie. Pomaga innym w 

rozwiązywaniu zadań na lekcji i poza nią. 

• Aktywność – uczeń wyróżnia się aktywnością na lekcjach. Uczestniczy w konkursach szkolnych, 

międzyszkolnych. Angażuje się w różne zadania na lekcjach, np. czytanie lub z własnej inicjatywy 

czyta, śpiewa na mszach świętych, nabożeństwach okolicznościowych i wykonuje inne zadania w 

parafii lub na rzecz środowiska lokalnego, np. poprzez działania o charakterze wolontariackim. 

• Pilność i sumienność – Prace posiadają walor estetyczny i spełniają kryteria określone przez 

nauczyciela. Wzorcowo prowadzi zeszyt przedmiotowy oraz zeszyt ćwiczeń. 

 

Ocena BARDZO DOBRA 

• Wiedza – uczeń opanował wszystkie wymagania na ocenę dobrą. Posiada zasób wiadomości 

określonych w programie nauczania religii w danej klasie.  

• Umiejętności – uczeń samodzielnie rozwiązuje skomplikowane zadania na lekcjach. 

• Aktywność – uczeń zgłasza się na lekcjach. Angażuje się w różne zadania na lekcjach. 

• Pilność i sumienność – uczeń odrabia wszystkie prace domowe. Posiada zeszyt przedmiotowy, 

zeszyt ćwiczeń i podręcznik. Samodzielnie odrabia prace domowe. Prace spełniają kryteria określone 

przez nauczyciela. 

 

Ocena DOBRA 

• Wiedza – uczeń opanował wszystkie wymagania na ocenę dostateczną. Bezbłędnie definiuje 

pojęcia; opowiada o wydarzeniach opisanych w Piśmie Świętym i związanych z rokiem 

liturgicznym. 



• Umiejętności – uczeń modli się samodzielnie. Rozwiązuje samodzielnie niezbyt skomplikowane 

zadania lekcjach. Samodzielnie wykonuje zadania. Pracuje w grupie. 

• Aktywność –  uczeń zgłasza się na lekcjach. Posługuje się poprawną terminologią.  

• Pilność i sumienność – uczeń odrabia prace domowe samodzielnie. Nie popełnia błędów. Prowadzi 

zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń i posiada na lekach podręcznik, z którego korzysta. Prace 

domowe nie zawsze spełniają kryteria określone przez nauczyciela. 

 

Ocena DOSTATECZNA 

• Wiedza – uczeń opanował wszystkie wymagania na ocenę dopuszczającą. Własnymi słowami 

tłumaczy pojęcia poznane na lekcji religii. W wypowiedziach pojawiają się błędy wymagające 

korekty katechety. 

• Umiejętności – uczeń śpiewa z innymi pieśni i piosenki religijne. Nie ma problemów                          

z zachowaniem się na katechezie. Rozwiązuje samodzielnie proste zadania. Modląc się, popełnia 

błędy w treści ich formuł. 

• Aktywność – uczeń zgłasza się na lekcjach, ale w jego wypowiedziach pojawiają się błędy. Podczas 

lekcji przy wykonywaniu ćwiczeń potrzebuje pomocy katechety. 

• Pilność i sumienność – uczeń odrabia prace domowe, lecz potrzebuje pomocy innej osoby. Popełnia 

błędy. Posiada na lekcjach zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń i  podręcznik. Zadania na lekcjach 

próbuje wykonywać samodzielnie 

 

Ocena DOPUSZCZAJĄCA 

• Wiedza – uczeń własnymi słowami próbuje tłumaczyć podstawowe pojęcia poznane podczas 

katechezy. 

• Umiejętności – uczeń poprawnie wykonuje znak krzyża świętego. Proste zadania rozwiązuje przy 

pomocy katechety. Odróżnia dobro od zła. Przyjmuje postawę modlitwy. Szanuje symbole religijne. 

Uczeń nie modli się samodzielnie. Modli się z grupą. Próbuje śpiewać z innymi poznane podczas 

katechezy pieśni i piosenki religijne. Ma kłopoty z przestrzeganiem określonych na lekcji zasad . 

• Aktywność – uczeń nie zgłasza się. Czasami odpowiada na pytania zadawane przez katechetę. 

• Pilność i sumienność – uczeń rzadko odrabia prace domowe. Rzadko posiada na lekcji zeszyt 

przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń, podręcznik. Zadania w zeszycie ćwiczeń wykonuje na lekcji przy 

pomocy katechety. 

 

Ocena NIEDOSTATECZNA 

• Uczeń nie opanował wymagań w zakresie oceny dopuszczającej. 

V. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

ocen bieżących. 

KLASA I 

Dział w 

podręczniku 

 

Wymagania podstawowe i szczegółowe zgodne z podstawą programową 

UCZEŃ: 

 

 

 P: – potrafi uargumentować, że wraz z rodzicami tworzy rodzinę; – umie wytłumaczyć, że od 



Dział I 

Spotykamy się we 

wspólnocie 

chrztu należy do rodziny dzieci Bożych; – potrafi dziękować rodzicom za ich dobro; – wie 

i wymienia, kto należy do Świętej Rodziny.  

PP: – potrafi wymienić osoby z otoczenia, które należą do rodziny dzieci Bożych; – wie i umie 

wytłumaczyć, że Pan Bóg kocha i pragnie wszystkich ludzi uczynić. 

P: – zna imię katechety oraz koleżanek i kolegów; – tłumaczy, że Pan Jezus, który nas bardzo 

kocha będzie na katechezie, że katecheza jest czasem spotkania z Panem Jezusem i poznawania 

Go; – wie i wyjaśnia, że Pan Jezus jest naszym Nauczycielem; – zna obowiązujące zasady 

i przestrzega zasad obowiązujących w szkole i na lekcji religii. 

PP: – wyjaśnia konieczność spotykania się i przebywania z rówieśnikami; – rozumie i potrafi 

wyjaśnić potrzebę uczenia się i pilnego poznawania wiadomości w klasie I; – potrafi prosić Pana 

Jezusa o pomoc w nauce 

P: – zna różne rodzaje powitań i potrafi je poprawnie zastosować względem różnych osób; – umie 

wykonać znak krzyża; – wskazuje na różnice pomiędzy świątynią a innymi budynkami. PP: – zna 

powitania chrześcijańskie; – potrafi wykonać znak krzyża i wyjaśnić, kiedy należy się przeżegnać. 

P: – potrafi powiedzieć, co to jest Kościół, kto do niego należy, w jaki sposób jesteśmy włączani 

do wspólnoty Kościoła. PP: – wymienia rożne osoby należące do Kościoła (według stanu, 

powołania) i ich zadania w Kościele; – przestrzega zasad obowiązujących w szkole i w Kościele. 

P: – zna podstawowe pozdrowienia chrześcijańskie i świeckie; – zna słowa chrześcijańskich 

pozdrowień: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”, „Szczęść Boże”; – wyjaśnia, dlaczego 

używając pozdrowień chrześcijańskich wyrażamy wiarę w Pana Boga; – chętnie używa 

pozdrowień chrześcijańskich. PP: – umie wyjaśnić, że pozdrowienie chrześcijańskie to forma 

przyznania się do Jezusa Chrystusa; – świadomie używa różnych rodzajów pozdrowień 

chrześcijańskich; – potrafi wymienić kilka przykładów wyznawania wiary w Pana Boga; – zna 

pieśń: „Niech będzie chwała i cześć Jezusowi”. 

P: – potrafi poprawnie wykonać znak krzyża; – umie powiedzieć, czego symbolem jest krzyż; 

rozpoznaje znak krzyża; – wymienia miejsca, w których spotykamy krzyż; – mówi, że krzyż jest 

znakiem naszej wiary. PP: – potrafi wymienić miejsca, w których znajduje się krzyż; – zna 

religijne znaczenie krzyża; – okazuje szacunek krzyżowi. 

P: – mówi, że kościół jest domem Pana Boga; – potrafi odróżnić kościół od innych budynków; – 

wyjaśnia, że kościół to dom Boży – jest miejscem spotkania z Panem Bogiem i miejscem 

modlitwy; – potrafi nazwać przedmioty kultu w kościele; – wie i opowiada, jak zachować się 

w świątyni. PP: – wie i opowiada, że w kościele można się spotkać z Panem Bogiem na modlitwie 

i w sakramentach świętych; – rozpoznaje i umie wymienić znaki, które wskazują na obecność Pana 

Boga w świątyni; – umie odpowiednio zachować się w kościele. 

 

Dział II 

Pan Bóg mnie 

stworzył 

P: – wyjaśnia, że Pan Bóg stworzył świat i człowieka z miłości; – potrafi wymienić rzeczy 

stworzone przez Pana Boga. PP: – odróżnia Boże stworzenia od tego, co wykonał człowiek; – 

tłumaczy, że Bóg pragnie, abyśmy opiekowali się światem i dbali o jego piękno, wymienia 

najważniejsze przymioty Pana Boga. 

P: – opisuje znaczenie wody w ludzkim życiu, w naturze; – umie wymieniać sposoby używania 

wody; – wie i opowiada, że zwierzęta, rośliny, świat natury nieożywionej jest stworzony przez 

Boga i dziękuje za to Stwórcy; – umie wyjaśnić różnicę między stworzeniem a ludzkim 

tworzeniem. PP: – wie i opowiada do czego służy woda, omawia sposoby wykorzystania wody 

święconej; – wyjaśnia jak dbać o Boże stworzenia i że jest to zadaniem człowieka; – formułuje 

modlitwy dziękczynne za stworzony świat. 

P: – wyjaśnia co to znaczy, że Bóg jest Dawcą i Panem naszego życia; – potrafi wymienić bliskie 

osoby i dziękować za nie Ojcu; – wyjaśnia czym różni się człowiek od innych stworzeń. PP: – 

rozumie i wyjaśnia, że życie jest darem i wielkim dobrem od Pana Boga; – potrafi dziękować 

w modlitwie Panu Bogu za ludzi, za życie; – wyjaśnia na czym polega wyjątkowość każdej osoby 

ludzkiej przez stworzenie jej na obraz i podobieństwo Boga. 

P: – opowiada, że Bóg stworzył aniołów, którzy Jemu służą i opiekują się ludźmi, że każdy z nas 

ma Anioła Stróża, który go strzeże i mu pomaga. PP: – wie i wyjaśnia, że anioł to dobry duch, 

który ma rozum, wolną wolę, ale nie ma ciała. 

P: – nazywa Boga swoim Ojcem; wyjaśnia, jak Bóg opiekuje się swoimi dziećmi; – uczy się 

Modlitwy Pańskiej. PP: – umie wyjaśnić, w jaki sposób Pan Jezus ukazał nam Boga Ojca; – 

rozumie i wyjaśnia, że także rodzice i opiekunowie wskazują i prowadzą do Ojca w niebie. 

P: – potrafi powiedzieć, od kiedy jest dzieckiem Bożym; – zna datę swego chrztu, imiona swoich 

rodziców chrzestnych; – wymienia dary pochodzące od Pana Boga: życie, chrzest i wiarę. PP: – 

zna nazwę wspólnoty, do której należy od Chrztu Świętego; – potrafi powtórzyć słowa kapłana 

wypowiadane w czasie udzielania sakramentu Chrztu Świętego, wie i wyjaśnia, dlaczego zapala 

się święcę i nakłada białą szatę; – w modlitwie spontanicznej dziękuje Panu Bogu, że stał się Jego 

dzieckiem, że jego ciało jest świątynią Ducha Świętego; – wyjaśnia, czym jest bezwarunkowa 

miłość Pana Boga do człowieka. 

P: – wie i wyjaśnia, co to jest grzech pierworodny i na czym on polega; – potrafi wskazać, przez 

jaki sakrament grzech pierworodny zostaje zgładzony. PP: – wie i wyjaśnia, że dobro pochodzi od 

Pana Boga, a zło od szatana (wie, kto jest sprawcą grzechu); – rozumie, że człowiek został 

stworzony by czynić dobro, ale sam wybrał czynienie zła; – uzasadnia wartość każdego człowieka 



jako dziecka Bożego z powodu naszego pochodzenia, a nie na podstawie zasług, dobrych czy złych 

czynów; – wie i opowiada o tym, że Pan Bóg obdarował człowieka rozumem i wolną wolą oraz 

zachęca go do wyboru dobra. 

P: – wyjaśnia, czym jest sumienie; – potrafi opowiedzieć o znaczeniu sumienia i że w życiu trzeba 

podejmować decyzje, wybierać dobro a nie zło. PP: – wie i wyjaśnia, w jaki sposób należy 

formować sumienie; – kieruje się głosem sumienia w swoim postępowaniu; – wyjaśnia, że Pan 

Bóg zaprasza do przyjaźni, jest zawsze blisko nas; – wymienia przejawy dobra i zła w świecie, 

odróżnia dobro od zła. 

 

Dział III 

Pan Bóg mnie 

kocha 

P: – odróżnia Pismo Święte od innych książek; – szanuje księgę Pisma Świętego, wyjaśnia, czym 

jest Biblia. PP: – potrafi powiedzieć, w jaki sposób Pan Bóg mówi do człowieka przez słowa 

Pisma Świętego; – uczy się słuchać Słowa Bożego z uwagą i w godnej postawie; – wyjaśnia, że 

Pismo Święte jest listem o Miłości Bożej. 

P: – umie określić czym jest modlitwa; – potrafi wymienić co pomaga w dobrej modlitwie, a co 

w niej przeszkadza; – wie i opowiada, jak należy zachować się podczas modlitwy. PP: − rozumie 

i wyjaśnia, że modlitwa jest spotkaniem z Panem Bogiem, podczas której można przepraszać, 

prosić, dziękować, że Pan Bóg pragnie z nami rozmawiać. 

P: – wie i wyjaśnia, że w niedzielę jego obowiązkiem jest udział we Mszy Świętej; – wie 

i tłumaczy, że w niedzielę nie wykonujemy zbędnych, niekoniecznych prac. PP: – umie wskazać, 

którego dnia Pan Jezus zmartwychwstał; – potrafi określić w jaki sposób Pan Bóg jest obecny 

w liturgii (w zgromadzonym ludzie, w osobie kapłana celebrującego, w Słowie Bożym, pod 

eucharystycznymi postaciami Chleba i Wina); – odpowiada, dlaczego świętowanie niedzieli to 

uczenie się kochania Pana Boga i ludzi. 

P: – wyjaśnia, co to znaczy kochać samego siebie i dlaczego powinniśmy „kochać bliźniego jak 

siebie samego”; – podaje przykłady miłości samego siebie i bliźniego. PP: – wymienia przejawy 

dobra i miłości w relacji do innych ludzi i do samego siebie; – uzasadnia wartość każdego 

człowieka jako dziecka Bożego; – wzbudza w sobie pragnienie codziennej modlitwy za siebie 

i innych. 

Katechezy 

okolicznościowe 

P: – zna i opowiada najważniejsze wydarzenia z życia świętego Stanisława Kostki; – wskazuje, kto 

jest patronem dzieci i młodzieży; – stara się wyjaśniać, co to znaczy być posłusznym Panu Bogu. 

PP: – wie i wyjaśnia, jak święty Stanisław potwierdził miłość do Pana Boga; – wyjaśnia, w jaki 

sposób może naśladować swego patrona; – wymienia cechy świętego Stanisława Kostki i stara się 

go naśladować; – wyjaśnia słowa: „Do wyższych rzeczy jestem stworzony”; – modli się o świętość 

dla siebie i innych. 

P: – wie i opowiada, jak Maryja troszczyła się o swego Syna; – poznaje modlitwę Pozdrowienie 

anielskie i rozumie skąd się wzięła nazwa tej modlitwy, uczy się jej na pamięć; – zna i jest w stanie 

opowiedzieć najważniejsze wydarzenia z historii życia Matki Bożej na podstawie analizowanych 

ilustracji z Jej życia; – wyjaśnia czym jest Różaniec i potrafi narysować różaniec. PP: – rozumie 

i wyjaśnia, co znaczy, że Maryja jest naszą Matką; – określa sprawy, które może powierzyć Maryi; 

– modli się, odmawiając Pozdrowienie anielskie i Różaniec; – pragnie naśladować Matkę Bożą 

w czynieniu dobra dla innych. 

P: – wie i tłumaczy, kim jest papież; – zna i podaje najważniejsze fakty z życia świętego Jana 

Pawła II. PP: – potrafi wskazać, w jaki sposób święty Jan Paweł II realizował nauczanie Jezusa 

Chrystusa; – modli się o wstawiennictwo świętego Jana Pawła II. 

P: – wie i tłumaczy, że święci to ludzie, którzy kochają Pana Boga i bliźnich; – wyjaśnia pojęcie 

„święty”. PP: – podaje przykłady, jak można naśladować świętych; – umie na pamięć piosenkę: 

„Wy jesteście na ziemi światłem mym”; – wymienia imiona wybranych świętych 

P: – rozumie potrzebę modlitwy za zmarłych; – umie powtórzyć modlitwę za zmarłych i modli się 

nią za swych bliskich. PP: – potrafi wyjaśnić, dlaczego odwiedzamy cmentarze i jakie znaczenie 

mają krzyż oraz przedmioty składane przez bliskich na grobie; – wymienia jakie uczynki, postawy 

prowadzą do szczęścia wiecznego, a jakie od niego oddalają; – wyjaśnia, że najważniejszym 

zadaniem i sensem ludzkiego życia jest nauczyć się kochać. 

P: – rozumie wartość i sens oczekiwania/czekania i wyjaśnia to; – potrafi wyjaśnić, na kogo 

oczekujemy w Adwencie; – wie i podaje, jak nazywa się Msza Święta odprawiana ku czci Maryi 

w Adwencie. PP: – zna słowa adwentowej prośby: „Przyjdź, Panie Jezu”; – umie wymienić 

postacie adwentowe; – wymienia najważniejsze symbole i zwyczaje związane z czasem Adwentu. 

P: – wie i opowiada co to znaczy, że święty Miko- łaj był postacią rzeczywistą, historyczną; – wie i 

wyjaśnia, czym jest bezinteresowność, dobroć i miłość. PP: – zna postać świętego Mikołaja, 

biskupa i główne fakty z jego życia; – wyjaśnia czym jest bezinteresowność, dobroć i miłość; – 

uzasadnia, że życie wiarą domaga się dobrego postępowania; – wskazuje, w czym może 

naśladować postaci świętych. 

P: – zna datę Wigilii; – potrafi wymienić zwyczaje związane z Wigilią (opłatek, sianko, wieczerza, 

Pasterka, jasełka); – wyjaśnia znaczenie uroczystości i świąt Bożego Narodzenia. PP: – wie 

i tłumaczy, co oznacza Wigilia; – potrafi wyjaśnić, na pamiątkę jakiego wydarzenia obchodzimy 

Wigilię i Boże Narodzenie 

P: – zna nazwę miejscowości, w której narodził się Pan Jezus; – potrafi opowiedzieć 

o okolicznościach narodzin Pana Jezusa. PP: – wie i wyjaśnia, jakie jest znaczenie narodzenia Pana 



Jezusa w ubogiej stajence; – umie wyjaśnić, w jakim celu Pan Jezus przyszedł na świat; – potrafi 

śpiewać wybraną kolędę. 

P: – zna tradycyjne imiona trzech mędrców i opowiada historię ich przybycia do Pana Jezusa 

opisaną w Ewangelii; – wymienia, jakie dary zostały złożone Panu Jezusowi. PP: – potrafi 

wyjaśnić, co oznacza napis: K + M + B; – umie wyjaśnić, jak można innych prowadzić do Pana 

Jezusa i pomagać im, by dostrzegli w Jezusie Boga i Zbawiciela. 

P: – uzasadnia religijny wymiar świętowania Bożego Narodzenia; – potrafi wymienić zwyczaje 

związane z Bożym Narodzeniem na Warmii. PP: – podaje przykłady niesienia pomocy drugiemu 

człowiekowi, zwłaszcza cierpiącemu i potrzebującemu; – wyjaśnia potrzebę modlitwy uwielbienia 

i modli się tą modlitwą. 

 

Dział IV 

Pan Bóg troszczy 

się o mnie 

 

P: – wie i podaje, że Pan Bóg jest miłosiernym Ojcem, który chce być poznawany i kochany; – zna 

podstawowe gesty, znaki i symbole liturgiczne pomagające poznać Pana Boga; – wie i wyjaśnia, że 

spotkanie z Panem Bogiem poprzez modlitwę jest sposobem poznawania Go. PP: – wyjaśnia 

swoimi słowami, że kochający Pan Bóg chce, aby człowiek Go poznawał; – wymienia sposoby, 

miejsca gdzie może poznawać Pana Boga; – wyjaśnia, że sakrament chrztu włącza do wspólnoty 

Kościoła pomagającej w poznawaniu miłości Bożej. 

P: – opowiada fragment biblijny o chrzcie Pana Jezusa; – wyjaśnia swoimi słowami, że Pan Bóg 

jest je- den, ale w Trzech Osobach; – wymienia Osoby Trójcy Świętej; – zna modlitwę Chwała 

Ojcu i Synowi. PP: – wymienia sposoby poznawania, kim jest Pan Bóg; – modlitwą wyraża Panu 

Bogu wdzięczność za możliwość poznawania kim On jest; – wyjaśnia, dlaczego Pan Jezus przyjął 

chrzest w Jordanie; – wie i opowiada, jakie znaczenie ma chrzest dla chrześcijanina; – kojarzy 

różnicę między chrztem Pana Jezusa w Jordanie a sakramentem chrztu. 

P: – wyjaśnia swoimi słowami, czym jest Eucharystia; – potrafi wskazać, jak należy przygotować 

się do uczestnictwa we Mszy Świętej; – wie i wyjaśnia własnymi słowami, że Msza Święta jest 

spotkaniem z Panem Jezusem przy STOLE SłOWA i STOLE ChLEBA (że Chrystus jest obecny 

w Eucharystii w swoim słowie oraz pod postaciami Chleba i Wina). PP: – potrafi wyjaśnić, 

dlaczego Pan Jezus ustanowił Eucharystię; – umie wyjaśnić, jakie znaczenie dla człowieka ma 

Eucharystia; – opowiada, że Eucharystia jest ofiarą Chrystusa i Kościoła oraz sakramentem 

jedności i miłości;  

P: – opowiada o tym, że aby się modlić, Pan Jezus często przebywał w ciszy, na osobności; – 

wyjaśnia, jaką wartość ma cisza i kiedy jest potrzebna. P: – rozumie, że cisza jest potrzebna do 

nawiązania relacji z Panem Bogiem; – opisuje Kościół jako wspólnotę ludzi wierzących 

zgromadzonych przez Pana Boga, modlących się we wspólnocie i indywidualnie. 

P: – potrafi powiedzieć, o czym nauczał Pan Jezus, dlaczego to robił i do kogo kierował swoje 

słowa; – wyjaśnia co to są Boże przykazania i czemu służą. PP: – przytacza wybrane nauki Pana 

Jezusa; – wyjaśnia, kto dziś przekazuje naukę Pana Jezusa; – rozumie i potrafi wskazać istotę 

nauki szkolnej i nauki religii; – tłumaczy, że nauka jest dla niego formą pracy; – opisuje Kościół 

jako wspólnotę ludzi wierzących, zgromadzonych przez Pana Boga, słuchających Słowa Bożego 

i żyjących według nauki Chrystusa 

P: – wyjaśnia, że Pan Bóg przebacza tym, którzy żałują i chcą się poprawić; – zna Akt żalu; – 

opowiada, że Pan Bóg jest miłosierny; – poznaje i wymienia skutki sakramentu pokuty; – wie 

i wyjaśnia, że poprzez sakrament pokuty Pan Bóg przebacza nam grzechy i umacnia nas w swej 

łasce; – umie wyjaśnić ile razy trzeba przebaczać i dlaczego. PP: – wyjaśnia, czym jest sakrament 

pokuty; – wyjaśnia swoimi słowami pojęcie Bożego Miłosierdzia i wymienia jego przejawy; – 

uzasadnia potrzebę zaufania miłosiernemu Ojcu. 

P: – opowiada o uzdrowieniu paralityka; – potrafi powiedzieć, czego Pan Bóg oczekuje od nas by 

mógł dokonać cudu. PP: – opowiada, w jaki sposób należy dbać o czystość duszy; – wyjaśnia, jak 

Pan Jezus dba o ciało i duszę człowieka; – tłumaczy, że Pan Bóg objawia nam swoją miłość przez 

Pana Jezusa, Jego życie, działalność i ofiarę; – w modlitwie przejawia postawę ufności w opiekę 

i pomoc Pana Boga, który jest wszechmocny; 

P: – wyjaśnia swoimi słowami pojęcie królestwa Bożego i to jakim królem jest Pan Jezus; – 

wymienia sposoby budowania królestwa Bożego na ziemi; – wymienia i opisuje zasady królestwa 

Bożego; – podaje, że Jezus nauczył nas Modlitwy Pańskiej; – zna Modlitwę Pańską. PP: – potrafi 

wymienić prośby zawarte w Modlitwie Pańskiej i powiązać je z codziennym życiem; – wie 

i wyjaśnia, kiedy modlimy się sami, a kiedy z innymi (odróżnia formy modlitwy indywidualnej od 

wspólnotowej); – uzasadnia potrzebę zaufania Panu Jezusowi, który jest Królem świata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział V 

Jesteśmy Bożą 

rodziną 

P: – wie i wyjaśnia, że małżeństwo jest sakramentem; – potrafi wyjaśnić, dlaczego mężczyzna 

i kobieta zawierają małżeństwo; – wyjaśnia w jaki sposób życie rodzinne może być drogą do nieba. 

PP: – opowiada, jak wielką pomoc dla rozwoju człowieczeństwa w drodze do nieba stanowi życie 

rodzinne; – charakteryzuje wspólnotę rodzinną; – wymienia przykłady budowania dobrych relacji 

we wspólnocie rodzinnej; – wyjaśnia, na czym polega bezwarunkowa miłość Pana Boga do 

człowieka i Jego pomoc, jaką chce okazywać małżeństwom i rodzinom; – wyjaśnia, że Pan Bóg 

wyposażył człowieka w ciało, duszę, rozum, wolną wolę, emocje i pomaga realizować dobro; – 

wymienia obietnice składane w przysiędze małżeńskiej; – wie i podaje, że małżeństwo jest 

sakramentem 



P: – poznaje Świętą Rodzinę z Nazaretu; – wyjaśnia, jaką rolę odgrywa miłość w rodzinie; – umie 

opowiedzieć o życiu Pana Jezusa w Nazarecie pod opieką Maryi i Józefa; – potrafi podać 

przykłady posłuszeństwa dziecka wobec rodziców. PP: – potrafi wyjaśnić, w jaki sposób może 

okazywać miłość rodzicom lub opiekunom; – opowiada, że miłość najbliższych jest darem 

i przykazaniem Bożym; – wymienia, w czym dziecko może być podobne do Pana Jezusa; – uczy 

się posłuszeństwa w życiu codziennym i wie, że w ten sposób wyraża miłość do rodziców i Pana 

Boga; – wyraża wdzięczność Panu Bogu za dar rodziny i bliskich, modli się w intencji rodziców 

i całej rodziny; 

P. – wymienia przykłady budowania dobrych relacji we wspólnocie szkolnej; – wyjaśnia, na czym 

polega bezwarunkowa miłość Pana Boga do człowieka; – uzasadnia wartość każdego człowieka 

jako dziecka Bożego. PP. – wyjaśnia, na czym polega wyjątkowość każdego człowieka; – 

wyjaśnia, że Pan Bóg wyposażył człowieka w ciało, duszę, rozum, wolną wolę i emocje; – 

rozpoznaje i nazywa swoje emocje oraz emocje innych osób; 

P: – wyjaśnia, na czym polega bezwarunkowa miłość Pana Boga do człowieka; – uzasadnia 

wartość każdego człowieka jako dziecka Bożego; – wymienia i wyjaśnia cechy Bożej rodziny oraz 

co buduje tę wspólnotę. PP: – wyjaśnia, że więzi między osobami w Bożej rodzinie oparte są na 

chrzcie, wierze, przykazaniach, bliskości i jedności z Panem Bogiem; – modlitwą wyraża 

wdzięczność Panu Bogu za dar Kościoła jako rodziny dzieci Bożych. 

P: – wyjaśnia czym jest parafia/kościół lokalny; – charakteryzuje wspólnotę parafialną, osoby 

zaangażowane w jej działanie. PP: – wymienia i wyjaśnia zadania poszczególnych osób 

budujących wspólnotę parafialną; – wymienia przykłady odpowiedzialności za parafię; – zna 

i opisuje własną wspólnotę parafialną. 

P: – opowiada o postaci świętej Faustyny – apostołki Bożego Miłosierdzia; – rozpoznaje obraz 

Jezusa Miłosiernego; – stara się wyjaśnić czym jest Miłosierdzie Boże; – wyjaśnia, na czym polega 

bezwarunkowa miłość Pana Boga do człowieka. PP: – wyjaśnia, czym jest Boże Miłosierdzie 

i daje przykłady jego działania; – zna i tłumaczy przesłanie obrazu Jezusa Miłosiernego; – stara się 

praktykować uczynki miłosierdzia; – modli się słowami: „Jezu, ufam Tobie” 

P: – opowiada o dziełach misyjnych Kościoła; – wyjaśnia skąd pochodzi nasze powołanie do bycia 

misjonarzem. PP: – wyjaśnia powołanie Bożej rodziny do misji dzielenia się wiarą i do dawania 

świadectwa życiem; – wymienia przykłady wypełniania misji powierzonej przez Pana Jezusa. 

 

Katechezy 

okolicznościowe 

P: – wskazuje, że Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień; – wyjaśnia, co oznacza 

uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy; – opisuje zwyczaje i tradycje związane z Nie- dzielą 

Palmową. PP: – potrafi ukazać związek między Niedzielą Palmową a męką Pana Jezusa; – 

publicznie wyznaje wiarę w Jezusa Króla; – umie wyjaśnić dlaczego nie wszyscy rozpo- znają 

w Chrystusie Boga 

P: – opowiada czym była Ostatnia Wieczerza i że wtedy Jezus ustanowił Sakrament Eucharystii 

i kapłaństwa. PP: – jest świadomy znaczenia daru i ofiarowania; – opowiada, że Pan Jezus 

ofiarował się za nas i pozostał z nami w Eucharystii. 

P: – opowiada o wieczornej modlitwie Pana Jezusa w Ogrójcu i o postawie uczniów; – wyjaśnia 

znaczenie modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu. PP: – opisuje, co może przeszkadzać w trwaniu przy 

Panu Jezusie i jak temu przeciwdziałać; – uzasadnia potrzebę nieustannego poszukiwania Pana 

Boga w codziennych wydarzeniach; – wyjaśnia chrześcijański sens krzyża i cierpienia; – wyjaśnia, 

że czekanie jest potrzebnym procesem; 

P: – wskazuje z ilu stacji składa się nabożeństwo drogi krzyżowej; – potrafi nazwać wybrane stacje 

drogi krzyżowej. PP: – wyjaśnia znaczenie ofiary Pana Jezusa na krzyżu; – jest wdzięczny Panu 

Jezusowi za Jego poświęcenie dla naszego zbawienia. 

P: – poznaje i opisuje słownie prawdę wiary, że zmartwychwstanie Pana Jezusa jest największym 

wydarzeniem zbawczym; – rozumie i wyjaśnia symbol baranka wielkanocnego i  paschału. PP: – 

wyjaśnia dlaczego Wielkanoc jest najważniejszym świętem w roku; – objaśnia znaczenie 

wezwania „Alleluja”; – opisuje najważniejsze zwyczaje i tradycje związane z okresem 

wielkanocnym. 

P: – potrafi powiedzieć, w jakim czasie po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus wstąpił do nieba; – 

przedstawia obietnicę obecności Pana Jezusa wśród ludzi. PP: – wymienia znaki obecności Pana 

Jezusa i sposoby spotkań z Nim w domu, szkole i w kościele 

P: – opowiada, że Duch Święty zstąpił na Apostołów w Wieczerniku pięćdziesiąt dni po 

zmartwychwstaniu Pana Jezusa; – podaje, że Duch Święty jest Bogiem. PP: – wyjaśnia, że Duch 

Święty jest posłany przez Pana Jezusa; – wyjaśnia, co to znaczy, że jesteśmy świątynią Ducha 

Świętego; – umie podać przykłady działania Ducha Świętego. 

P: – potrafi wskazać, w jaki sposób Pan Bóg kontaktuje się z człowiekiem; – opowiada, jakie było 

przesłanie Matki Bożej w Fatimie; – kojarzy objawienia w Fatimie z różańcem i modlitwą 

pokutną. PP: – opowiada, do czego wzywa nas Maryja; – umie modlić się różańcem; – formułuje 

modlitewne prośby i przebłagania za siebie i innych; – uzasadnia wartość modlitwy różańcowej. 

P: – tłumaczy, że Pan Jezus obecny jest pod postacią Chleba i Wina; – zna modlitwę uwielbienia 

Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie; – wyjaśnia znaczenie Uroczystości Najświętszego 

Ciała i Krwi Pana Jezusa. PP: – potrafi wskazać hostię, monstrancję, tabernakulum; – okazuje 

szacunek Panu Jezusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie; – wyjaśnia, że podczas procesji 



Bożego Ciała oddawana jest cześć Panu Jezusowi w Najświętszym Sakramencie; – potrafi 

uzasadnić istotę procesji Bożego Ciała, wyjaśnia, że procesja jest formą publicznego wyznania 

wiary. 

P: – wyjaśnia, po co są wakacje; – umie określić formy wypoczynku w czasie wakacji; – wie 

i wskazuje, że w czasie wakacji należy się modlić i uczestniczyć w niedzielnej Mszy Świętej. PP: – 

umie wskazać, przez co objawiła się Boża miłość do ludzi, co przyroda mówi o Panu Bogu; – 

rozumie, że naszym zadaniem jest starać się kochać bardziej każdego dnia i od tego nie ma 

wakacji; – wie i opowiada, że w czasie wakacji może odkrywać ślady Pana Boga w pięknie 

przyrody; – modli się o szczęśliwe wakacje. 

P: – uzasadnia religijny wymiar świętowania Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkiej Nocy; – 

wylicza i omawia elementy świętowania Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy; – poznaje prawdę 

wiary, że zmartwychwstanie Pana Jezusa jest największym wydarzeniem zbawczym. PP: – 

wyjaśnia, dlaczego Wielkanoc jest najważniejszym świętem w roku; – wylicza i omawia elementy 

świętowania Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy w tradycji warmińskiej; – wyjaśnia, na czym 

polega bezwarunkowa miłość Pana Boga do człowieka. 

KLASA II 

Dział w 

podręczniku 

 

Wymagania szczegółowe zgodne z podstawą programową 

UCZEŃ: 

Dział I  

Jezus 

umiłowanym 

Synem Boga 

Ojca 

P: – wyjaśnia, że Bóg zaprasza do przyjaźni, jest zawsze blisko nas, obdarza łaską; – wymienia i 

opisuje zasady dobrego zachowania w szkole; – uzasadnia konieczność respektowania zasad 

ustalonych przez wspólnotę szkolną; – charakteryzuje relacje między członkami wspólnoty szkolnej; – 

przestrzega zasad obowiązujących w szkole; – pielęgnuje więzi koleżeństwa i przyjaźni. PP: – umie 

opowiedzieć o swym katechecie i odpowiednio zwrócić się do niego, np. przy powitaniu; – opowiada 

o spędzonych wakacjach; – potrafi powiedzieć, w jaki sposób Pan Bóg jest obecny na lekcji religii, w 

szkole.                                                                                                                                                                   

P: – uzasadnia, że życie wiarą domaga się dobrego postępowania; – wymienia przykłady zależności 

wiary i postępowania; – charakteryzuje wspólnotę rodzinną; – wymienia przykłady budowania 

dobrych relacji we wspólnocie rodzinnej i domowej. PP: – rozumie i opowiada, jak dawać Bogu 

miejsce w swoim życiu, jak o Nim świadczyć; – wyjaśnia, w jaki sposób i w jakich sytuacjach 

przemawia do niego Bóg w szkole, w domu.                                                                                                        

P: – wyjaśnia, czym jest modlitwa; – wymienia najważniejsze formy modlitwy; – modli się w różnych 

sytuacjach życiowych; – wyjaśnia, dlaczego Jezus jest najdoskonalszym wzorem modlitwy; – modli 

się, biorąc przykład z Jezusa. PP: – jest otwarty na przyjaźń z Jezusem; – tłumaczy, dlaczego Jezus też 

się modlił, mimo że jest Bogiem; – wyjaśnia, dlaczego modlimy się przyjętymi formułami albo 

swoimi słowami.                                                                                                                                                   

P: – wyjaśnia, czym jest Pismo Święte; – pragnie poznawać życie i nauczanie Jezusa; – uważnie 

słucha słów Pisma Świętego; – wyraża wdzięczność za Boże dary. PP: – wskazuje w codzienności 

ślady Bożych darów i podaje przykłady okazywania wdzięczności za nie; – okazuje szacunek wobec 

Słowa Bożego; – wie i mówi, jaką postawę przyjąć, by usłyszeć Boga oraz drugiego człowieka; – 

tłumaczy, jakie znaczenie ma lektura Pisma Świętego w życiu każdego chrześcijanina.                                   

P: – wyjaśnia, że stworzenie jest przejawem miłości Bożej; – wyjaśnia prostymi słowami, czym jest 

grzech i na czym polegał grzech pierwszych ludzi; – okazuje posłuszeństwo Bożemu Słowu. PP: – jest 

świadomy, że istnieje grzech, i przekonany o potrzebie jego unikania; – na podstawie tekstów 

biblijnych, np. o stworzeniu, uzasadnia, że Bóg jest źródłem dobra; – tłumaczy, skąd wzięło się na 

świecie zło.                                                                                                                                                            

P: – wyjaśnia pojęcia: „anioł”, „szatan”, „zbawienie”, „grzech”, „prorok”, „apostoł”; – omawia teksty 

mówiące o działaniu Boga przez proroków; – okazuje posłuszeństwo Bożemu Słowu; – pragnie żyć w 

stanie łaski uświęcającej. PP: – wyjaśnia, że Jezus jest obiecanym Zbawicielem; – tłumaczy, że 

prorocy są zwiastunami Boskiej obietnicy zbawienia; – uzasadnia, jak ważną cechą u proroka i 

każdego człowieka świadczącego o Jezusie jest posłuszeństwo; – kojarzy biblijne prorockie 

zapowiedzi przyjścia Zbawiciela i opowiada o prorokach, którzy zapowiadają spełnienie obietnicy 

Boga w Jezusie Chrystusie.                                                                                                                                 

P: – wskazuje, w czym może naśladować postaci biblijne i świętych; – omawia tekst Ewangelii o 

chrzcie Jezusa w Jordanie; – nazywa dary pochodzące od Boga: życie, chrzest i wiara; – uzasadnia, że 

życie wiarą domaga się dobrego postępowania; – wymienia przykłady zależności wiary i 

postępowania. PP: – umie wyjaśnić, na czym polegała wyjątkowość Jana Chrzciciela; – podaje 

przykłady sytuacji z własnego życia, w których wie, że powinien ustąpić; – odróżnia posłuszeństwo 

od naiwnej uległości i wie, komu i kiedy nie można być posłusznym.                                                              

P: – omawia teksty mówiące o życiu i działaniu Jezusa; – pragnie poznawać życie i nauczanie Jezusa; 

– okazuje szacunek wobec Słowa Bożego. PP: – potrafi poprawnie użyć terminów: „Ewangelia” i 

„Dobra Nowina”. Wyjaśnia, dlaczego są to synonimy; – opowiada, co jest treścią Ewangelii i 



dlaczego jest to najważniejsza część Biblii; – wymienia imiona i symbole czterech ewangelistów; – 

zna i wymienia podstawowe wydarzenia z życia Jezusa.                                                                                   

P: – uzasadnia wartość udziału w nabożeństwach różańcowych; – ukazuje związek nabożeństw ze 

czcią do Jezusa ukrzyżowanego, Najświętszego Serca Pana Jezusa i Maryi; – okazuje cześć, 

wdzięczność i szacunek wobec Jezusa oraz Matki Najświętszej. PP: – umie samodzielnie odmawiać 

różaniec; – potrafi podać przykłady tajemnic i poszczególnych części różańca; – wie i tłumaczy, 

dlaczego różaniec jest modlitwą maryjną i co z tego wynika; – opowiada, dlaczego różaniec jest 

pomocą w poznawaniu Pana Jezusa i dlaczego uczy słuchać i rozumieć Boga.                                                 

P: – wymienia i charakteryzuje okresy roku liturgicznego; – wyraża pragnienie spotykania się z 

Chrystusem w tajemnicach roku liturgicznego; – wyjaśnia, że wiara człowieka przejawia się m.in. w 

jego udziale w czynnościach liturgicznych; – dostrzega i opisuje wartość udziału w liturgii, zwłaszcza 

w coniedzielnej Mszy Świętej; – świadomie uczestniczy w liturgii poprzez pobożne wykonywanie 

znaków i gestów. PP: – potrafi wyjaśnić, dlaczego powinniśmy codziennie się modlić, uczestniczyć 

we Mszy Świętej w niedziele i święta; – jest bardziej świadomy przebiegu liturgii Mszy Świętej dzięki 

rozumieniu znaczenia roku liturgicznego, koloru ornatu oraz dzięki poznaniu różnych elementów 

liturgii; – wyrabia w sobie nawyk regularnej modlitwy.                                                                                    

P: – wyraża Bogu wdzięczność za dar rodziny i bliskich; – stara się o budowanie dobrych relacji w 

rodzinie; – ufa Bogu i chce odpowiadać na Boże wezwanie; – stara się być uczciwy i prawdomówny; 

– okazuje zaufanie Bogu; – wskazuje, w czym może naśladować postaci biblijne i świętych. PP: – 

opowiada o postaci Świętego Józefa; – wyraża wdzięczność Bogu za swojego ziemskiego ojca; – 

zwraca uwagę na rolę różnych osób w życiu Jezusa – w tym na rolę św. Józefa: Bóg zaprasza 

człowieka do współpracy przy dziele Zbawienia.                                                                                             

P: – pielęgnuje w swoim życiu osobistym i rodzinnym zwyczaje świąteczne; – okazuje szacunek dla 

tradycji; – wyraża wiarę, zaufanie oraz radość z narodzenia Chrystusa; – wyjaśnia, że Maryja jest 

Matką Jezusa i wszystkich ludzi; – uzasadnia religijny wymiar świętowania Bożego Narodzenia. PP: – 

potrafi powiedzieć, w jaki sposób można okazać wdzięczność Jezusowi za Jego wcielenie; – rozumie i 

tłumaczy sens przyjścia na świat Jezusa w ubóstwie; – zna zwyczaje bożonarodzeniowe, stara się 

obdarowywać innych; – zna i relacjonuje ewangeliczny opis narodzenia Jezusa. 

Dział 2 

Jezus moim 

Przyjacielem 

 

P: – pogłębia więź z Chrystusem narodzonym; – okazuje szacunek dla tradycji; – okazuje 

wdzięczność Jezusowi. PP: – poznaje i śpiewa kolędę „Mędrcy świata, monarchowie”, wyjaśnia jej 

treść; – wyjaśnia znaczenie napisu: K+M+B… i darów Mędrców; – zna i potrafi streścić 

ewangeliczny opis pokłonu Trzech Mędrców; – umie opowiedzieć, jak obchodzimy uroczystość 

Trzech Króli. 

P: – wyraża przekonanie o prawdziwości słów Ewangelii; – okazuje posłuszeństwo Bożemu Słowu; – 

wyjaśnia, że Bóg zaprasza do przyjaźni, jest zawsze blisko nas, obdarza łaską. PP: – rozumie i 

wyjaśnia, dlaczego ważne jest sumienne wykonywanie swoich codziennych obowiązków; – wie i 

opowiada, co zawdzięczamy ludziom starszym i czego możemy się od nich nauczyć; – umie 

opowiedzieć, jak obchodzimy uroczystość Ofiarowania Pańskiego. 

P: – wskazuje w codzienności ślady Bożych darów i podaje przykłady okazywania wdzięczności za 

nie; – uważnie słucha słów Pisma Świętego; – okazuje posłuszeństwo rodzicom, opiekunom, 

dziadkom. PP: – zwraca się do Boga z zaufaniem i chętnie podejmuje trud codziennej służby Bogu i 

bliźniemu; – zna i ogólnie streszcza ewangeliczne fragmenty opisujące życie Jezusa w Nazarecie. 

P: – wskazuje teksty przykładowych modlitw w różnych okolicznościach życia; – wyjaśnia, na czym 

polegają wiara w Boga, zaufanie i szacunek do Niego; – okazuje wdzięczność Jezusowi. PP: – 

rozumie i tłumaczy potrzebę zwracania się w modlitwie do Boga w różnych sytuacjach życia; – 

podaje przykłady darów, jakie otrzymał w życiu od Boga i formułuje modlitwę dziękczynną; – 

tłumaczy i opowiada, jaka powinna być postawa chrześcijanina, gdy ma do wykonania trudne zadanie 

lub gdy doświadcza nieszczęścia – podaje przykłady takich sytuacji z życia i reakcji na nie. 

P: – podaje przykłady niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, zwłaszcza cierpiącemu i 

potrzebującemu; – jest życzliwy i koleżeński wobec rówieśników; – jest wrażliwy na krzywdę innych; 

– wyjaśnia, że Bóg zaprasza do przyjaźni, jest zawsze blisko nas, obdarza łaską. PP: – wyjaśnia, na 

czym polega postawa ucznia Jezusa; – wymienia najważniejsze cechy przyjaźni między ludźmi i 

odnosi je do Jezusa; – rozumie i tłumaczy, że Jezus stał się człowiekiem, aby się do nas zbliżyć i 

zostać naszym przyjacielem. 

P: – podaje przykłady niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, zwłaszcza cierpiącemu i 

potrzebującemu; – wskazuje, w czym może naśladować postaci świętych; – uzasadnia, że w Kościele 

jest realizowana misja Chrystusa.  PP: – zachowuje szacunek do człowieka; – jest wrażliwy na 

krzywdę innych; – okazuje dobro bliźnim; – służy potrzebującym; – poszukuje dobra i unika zła, 

wzorując się na postawach świętych; – angażuje się w życie Kościoła; – troszczy się o życie w stanie 

łaski uświęcającej. 

P: – wyjaśnia pojęcie wolności; – uzasadnia konieczność dokonywania wyborów w życiu; – angażuje 

się w poznawanie życia i nauczanie Jezusa. PP: – wskazuje miejsca, gdzie może usłyszeć naukę 

Jezusa oraz wymienia osoby z otoczenia, które mogą pomóc mu zrozumieć Pismo Święte; – rozumie i 

tłumaczy, że Bóg pragnie największego dobra dla każdego z nas, ale to my musimy pozwolić Bogu 

działać, przyjmując i wypełniając Jego naukę; – na podstawie tekstów biblijnych opowiada o 

publicznej działalności Jezusa. 



P: – omawia teksty mówiące o nauczycielskiej działalności Jezusa; – pragnie poznawać życie i 

nauczanie Jezusa. PP: – wyjaśnia, że Jezus objawia nam Ojca; – na podstawie wybranych tekstów 

biblijnych opowiada o publicznej działalności Jezusa; – sięga po Pismo Święte i samodzielnie poznaje 

naukę Jezusa 

P: – uzasadnia, że życie wiarą domaga się dobrego postępowania; – wyjaśnia, czym jest modlitwa; – 

omawia wybrane przypowieści Jezusa. PP: – opisuje prawidłową postawę modlitewną, zwłaszcza w 

czasie słuchania Bożego Słowa; – wymienia osoby z otoczenia, którymi Bóg może posługiwać się w 

przemawianiu do nas swoim Słowem; – okazuje zapał w dążeniu do cnót, rozwijaniu ich. 

P: – wskazuje, w czym może naśladować postaci biblijne i świętych; – okazuje posłuszeństwo Bogu; 

– ufa Bogu, który jest Dobrem, i naśladuje Go w Jego dobroci. PP: – poznaje i opowiada podstawowe 

fakty z życia Abrahama; – nazywa sytuacje w życiu codziennym, które wymagają zaufania Bogu i 

ludziom, słuchania Go i dania Mu odpowiedzi. 

P: – wskazuje, w czym może naśladować postaci biblijne i świętych; – poszukuje dobra i unika zła, 

wzorując się na postaciach biblijnych i świętych; – okazuje posłuszeństwo Bożemu Słowu. PP: – 

zdaje sobie sprawę, że z różnych stron płyną do niego propozycje, zachęty do dobrego albo pokusy, 

oraz że od jego wyboru zależy, czy pójdzie ścieżką dobra, czy zła – odróżnia głos Boga od głosu 

człowieka; – zna i krótko streszcza historię rozmowy Samuela z Bogiem. 

P: – wyjaśnia, że Maryja jest Matką Jezusa i wszystkich ludzi; – charakteryzuje modlitwę Maryi; – 

wymienia przykładowe sytuacje, w których warto modlić się za wstawiennictwem Maryi. PP: – 

wymienia symbole adwentowe; – wie i tłumaczy, dlaczego dla Boga nie ma nic niemożliwego; – zna i 

wyjaśnia sens Adwentu; – umie nazwać trudne sytuacje w życiu, które wymagają specjalnej Bożej 

interwencji – mówi o szukaniu woli Bożej, o próbie jej zrozumienia 

P: – omawia teksty mówiące o działaniu Boga; – wskazuje w codzienności ślady Bożych darów i 

podaje przykłady okazywania wdzięczności za nie; – wymienia przykłady zależności wiary i 

postępowania. PP: – umie opowiedzieć, co to jest cud, kiedy i dlaczego się wydarza; – zna wybrane 

ewangeliczne opisy cudów Jezusa; – wyjaśnia konieczność wiary, by Bóg uczynił cud, i potrzebę 

wdzięczności za otrzymane cuda i łaski. 

P: – wyjaśnia, czym jest modlitwa; – wyjaśnia, dlaczego Jezus jest najdoskonalszym wzorem 

modlitwy; – podaje najważniejsze cechy modlitwy Jezusa (zjednoczenie z Ojcem, ufna rozmowa, 

gotowość na wypełnienie woli Bożej); – podaje warunki skuteczności modlitwy (zgodność z wolą 

Boga, dobro człowieka, zbawienie itd.). PP: – z zaufaniem i wiarą zwraca się do Boga w modlitwie; – 

wyjaśnia, że Bóg jest dla nas jak dobry, kochający Ojciec, który zawsze słucha nas z miłością. 

P: – podaje z pamięci tekst Modlitwy Pańskiej; – kojarzy, czym jest sakrament pokuty i pojednania; – 

wskazuje, co dokonuje się w sakramencie pokuty i pojednania; – pragnie spotykać się z Chrystusem 

przebaczającym. PP: – znając szkodliwość popełnionego zła, stara się unikać go za wszelką cenę; – 

omawia schemat i klasyfikuje wezwania Modlitwy Pańskiej odnoszące się do Boga i do człowieka; – 

wyjaśnia znaczenie przebaczenia w życiu oraz przebaczenia udzielanego ludziom przez Boga za 

pośrednictwem Jezusa. 

 

Dział 3 Jezus 

moim 

Królem 

 

P: – wymienia przejawy Bożego miłosierdzia; – uzasadnia potrzebę zaufania miłosiernemu Ojcu; – 

okazuje zaufanie do przebaczającego Chrystusa, jest przekonany o roli sakramentu pokuty w 

pokonywaniu własnych słabości. PP: – tłumaczy swoimi słowami, czym jest nawrócenie; – wyjaśnia 

pojęcie Bożego miłosierdzia; – wyjaśnia, że Jezus objawia nam Ojca. 

P: – wymienia warunki sakramentu pokuty i pojednania; – wymienia sposoby walki z grzechem; – 

wskazuje, co dokonuje się w sakramencie pokuty i pojednania. PP: – wskazuje, jak należy 

przygotować się do sakramentu pokuty i pojednania; – potrafi rozpoznawać pokusy i podejmuje 

wysiłek walki z nimi. 

P: – przedstawia sakramenty jako znaki spotkania z Chrystusem; – wymienia sakramenty święte; – 

wyraża przekonanie o obecności Chrystusa w sakramentach i chce je przyjmować. PP: – umie 

wyjaśnić sens posługiwania się różnymi znakami na co dzień, podaje przykłady; – omawia symbole 

poszczególnych sakramentów; – wie i wyjaśnia, jakie są podstawowe skutki przyjmowania 

sakramentów. 

P: – wyjaśnia znaczenie podstawowych gestów, znaków i symboli liturgicznych; – wyraża 

przekonanie o obecności Chrystusa w sakramentach i chce je przyjmować; – wyjaśnia, że sakrament 

chrztu włącza do wspólnoty Kościoła; – pragnie żyć w stanie łaski uświęcającej. PP: – umie wyjaśnić 

podstawowe znaczenie sakramentów chrztu i bierzmowania; – opowiada, kto i kiedy może przyjąć te 

sakramenty; – potrafi wskazać skutki przyjęcia sakramentów chrztu i bierzmowania. 

P: – wskazuje, jak należy przygotować się do sakramentu pokuty i pojednania; – dokonuje refleksji 

nad swoim postępowaniem, wyraża żal za grzechy; – pragnie spotykać się z Chrystusem 

przebaczającym. PP: – potrafi wskazać skutki przyjęcia sakramentów pokuty i pojednania oraz 

namaszczenia chorych; – wyraża wdzięczność Bogu za objawienie się w sakramentach uzdrowienia. 

P: – przedstawia sakramenty jako znaki spotkania z Chrystusem. PP: – umie wyjaśnić podstawowe 

znaczenie sakramentów małżeństwa i kapłaństwa; – opowiada kto, kiedy i w jakim celu może przyjąć 

te sakramenty; – potrafi wskazać skutki przyjęcia sakramentów małżeństwa i kapłaństwa. 

P: – wyjaśnia, na czym polega bezwarunkowa miłość Boga do człowieka i w jaki sposób Jezus 

króluje; – uzasadnia, że życie wiarą domaga się dobrego postępowania; – podaje przykłady niesienia 



pomocy drugiemu człowiekowi, zwłaszcza cierpiącemu i potrzebującemu. PP: – wyjaśnia różnice 

między panowaniem ziemskim człowieka a boskim panowaniem Jezusa; – streszcza swoimi słowami 

biblijną historię rozmnożenia chleba oraz scenę umycia nóg uczniom i wyjaśnia, w jaki sposób 

ukazują one, jakim Królem jest Jezus; – wymienia uczynki i postawy godne naśladowcy Jezusa. 

P: – wymienia najważniejsze okoliczności śmierci i zmartwychwstania Jezusa; – wyjaśnia, że Maryja 

jest Matką Jezusa i wszystkich ludzi; – wskazuje, w jaki sposób może wyrazić wdzięczność Panu 

Jezusowi za dar Jego ofiary; – wyjaśnia, że niedziela jest pamiątką zmartwychwstania Chrystusa. PP: 

– wie, dlaczego Wielkanoc jest najważniejszym dniem roku liturgicznego; – na podstawie tekstów 

biblijnych opowiada o śmierci, zmartwychwstaniu Jezusa; – uzasadnia/wyjaśnia zbawczy sens śmierci 

Jezusa. 

P: – na podstawie tekstów biblijnych opowiada o powtórnym przyjściu Pana Jezusa; – stara się żyć w 

postawie czujnego oczekiwania na powtórne przyjście Pana. PP: – wyjaśnia, na czym polega wieczne 

potępienie człowieka; – tłumaczy, co to znaczy, że Bóg jest Miłością. 

 

Dział 4- 

Królestwo 

Jezusa – 

królestwem 

miłości 

 

P: – opowiada o misji Kościoła; – wymienia przejawy działania Ducha Świętego w Kościele; – jest 

posłuszny natchnieniom Ducha Świętego; – na podstawie tekstów biblijnych opowiada o 

zmartwychwstaniu Jezusa i zesłaniu Ducha Świętego; – opisuje Kościół jako wspólnotę ludzi 

wierzących, zgromadzonych przez Boga; – uzasadnia, że słuchanie Słowa Bożego domaga się 

wprowadzania go w życie. PP: – charakteryzuje swoimi słowami Ducha Świętego; – wyjaśnia, że 

Chrystus założył swoje Królestwo na ziemi, które trwa obecnie w Kościele; – rozróżnia i pokazuje 

różnice między terminem „Kościół” a „kościół”. 

P: – wyjaśnia, na czym polega sens pracy misjonarza; – wskazuje, w jaki sposób dziecko może 

wspierać prace misjonarza; – modli się za misje i misjonarzy; – podaje przykłady uczynków 

miłosierdzia; PP: – wyjaśnia pojęcie „apostoł”; – tłumaczy, że Bóg pragnie, by każdy człowiek – z 

każdego kraju i kontynentu – poznał Jego Słowo, i chce, żebyśmy Mu w tym pomogli; – uzasadnia, że 

w Kościele jest realizowana misja Chrystusa; – zachowuje szacunek do człowieka. 

P: – omawia uczynki miłosierdzia; – wyjaśnia, co to znaczy: „kochać bliźniego jak siebie samego”; – 

uzasadnia wartość każdego człowieka; – charakteryzuje cechy koleżeństwa i przyjaźni. PP: – 

wymienia sytuacje i uczynki, w jakich okazuje miłość do drugiego człowieka; – wyraża wdzięczność 

za dar miłości, jaki otrzymał od rodziców i innych członków rodziny, a także od samego Boga; – dba o 

osoby, które kocha. 

P: – wymienia przykazania Boże, pamięta Dekalog; – wskazuje na istotę poszczególnych przykazań 

Bożych; – uzasadnia, że przykazania strzegą wolności i godności człowieka; – potrafi wymienić 

postawy sprzeciwiające się Bożym przykazaniom. PP: – opowiada, kim był Mojżesz; – tłumaczy, 

czym jest przykazanie miłości i jego związek z Dekalogiem. 

P: – uzasadnia konieczność łaski Bożej dla zbawienia; – umie opowiedzieć o potrzebie regularnej 

pracy nad sobą i przemiany życia, troszczy się o własne zbawienie; – odróżnia dobro od zła; – 

uzasadnia konieczność dokonywania wyborów w życiu. PP: – wie i tłumaczy, że nawrócenie oznacza 

zmianę życia na lepsze, zwrócenie się do Boga; – potrafi sformułować swoje postanowienie poprawy. 

P: – wymienia i charakteryzuje okresy roku liturgicznego; – uzasadnia wartość udziału w 

nabożeństwach Drogi krzyżowej i Gorzkich żali; – uzasadnia konieczność łaski Bożej dla zbawienia. 

PP: – umie wyjaśnić wagę obchodów Środy Popielcowej i Wielkiego Postu, udziału w nabożeństwach 

wielkopostnych i rekolekcjach; – wymienia przykłady postanowień wielkopostnych i objaśnia ich sens 

P: – uzasadnia wartość udziału w nabożeństwach Drogi krzyżowej; – wskazuje, w jaki sposób może 

wyrazić wdzięczność Panu Jezusowi za dar Jego ofiary; – ukazuje związek nabożeństw ze czcią do 

Jezusa ukrzyżowanego; – okazuje miłość bliźniego na wzór miłości Serca Jezusowego, wynagradza za 

grzechy PP: – modli się Któryś za nas cierpiał rany...; – wymienia stacje Drogi krzyżowej; – na 

podstawie wybranych tekstów biblijnych podaje przykłady miłości Jezusa. 

P: – uzasadnia religijny wymiar świętowania Wielkanocy – Paschy Jezusa; – wylicza i omawia dni 

Triduum Paschalnego; – wskazuje, w jaki sposób może wyrazić wdzięczność Panu Jezusowi za dar 

Jego ofiary. PP: – tłumaczy, czym jest i z czego składa się Wielki Tydzień; – wyjaśnia znaczenie 

Triduum Paschalnego w roku liturgicznym oraz wymienia sposoby i zwyczaje jego obchodzenia; – w 

pogłębiony sposób przeżywa wydarzenia Wielkiego Tygodnia. 

P: – uzasadnia religijny wymiar świętowania Wielkanocy; – wymienia najważniejsze zwyczaje 

związane z uroczystościami i świętami kościelnymi; – wymienia i charakteryzuje okresy roku 

liturgicznego; – wyjaśnia, że niedziela jest pamiątką zmartwychwstania Chrystusa; – wyraża wiarę, 

zaufanie oraz radość ze zmartwychwstania Chrystusa. PP: – własnymi słowami streszcza ewangeliczne 

opisy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa; – wyraża wdzięczność za odkupienie. 

P: – wyjaśnia, czym jest sumienie i jakie jest jego znaczenie; – uzasadnia potrzebę troski o własne 

sumienie; – jest przekonany o konieczności kierowania się wiarą i Słowem Bożym w dokonywaniu 

wyborów. PP: – używa świadomie tekstu modlitwy spowiedzi powszechnej. 

P: – wyjaśnia pojęcie wolności; – uzasadnia, że życie wiarą domaga się dobrego postępowania; – jest 

przekonany o potrzebie regularnej pracy nad sobą i przemiany życia, troszczy się o własne zbawienie. 

PP: – traktuje Jezusa jak najbliższego przyjaciela; – w sytuacjach wymagających podjęcia decyzji 

zwraca się do Jezusa z prośbą o wskazanie drogi postępowania. 

P: – uzasadnia, że przykazania strzegą wolności i godności człowieka; – wyjaśnia, że przykazania są 

drogowskazami w życiu; – podaje przykłady niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, zwłaszcza 



cierpiącemu i potrzebującemu; – dostrzega i docenia wartość udziału w liturgii. PP: – wymienia 

przykazania kościelne i wyjaśnia ich znaczenie; – chętnie przestrzega przykazań kościelnych; – 

tłumaczy znaczenie słów: „post”, „pokuta”, „jałmużna”. 

P: – wyjaśnia, że wiara człowieka przejawia się m.in. w jego udziale w czynnościach liturgicznych; – 

wyjaśnia, że w Eucharystii spotykamy się z Chrystusem i karmimy się Jego Ciałem, aby budować Jego 

królestwo; – wskazuje, w jaki sposób Bóg jest obecny w liturgii (w zgromadzonym ludzie, w osobie 

kapłana celebrującego, w Słowie Bożym, pod eucharystycznymi postaciami chleba i wina, w 

sakramentach; – dostrzega i docenia wartość udziału w liturgii. PP: – poznaje i streszcza nauczanie 

Jezusa o chlebie, w którym Jezus zawarł naukę o mocy Boga i zapowiedział, że da wszystkim nowy 

Pokarm na życie wieczne; – wyjaśnia znaczenie chleba w ludzkim życiu; – umie powiedzieć, dlaczego 

Msza Święta jest ucztą. 

P: – wyjaśnia znaczenie podstawowych gestów, znaków i symboli liturgicznych; – wyjaśnia, że 

Eucharystia jest ofiarą Chrystusa i Kościoła; – wyjaśnia, że przyjmując Komunię Świętą, przyjmujemy 

samego Chrystusa i jednoczymy się z Nim; – wskazuje, jak należy troszczyć się o dobro wspólne: np. 

klasowe, rodzinne, parafialne. PP: – wyjaśnia znaczenia wezwania kapłana na końcu Mszy Świętej: 

„Idźcie w pokoju Chrystusa”; – modli się w intencjach własnych oraz innych ludzi. 

P: – wyjaśnia, że przykazania są drogowskazami w życiu; – uzasadnia, że przykazania strzegą 

wolności i godności człowieka; – wymienia postawy wypływające z uczestnictwa w Eucharystii. PP: – 

wyjaśnia pojęcie łaski Bożej, sumienia, woli; – odnajduje Jezusa w drugim człowieku. 

P: – uzasadnia, że w Kościele jest realizowana misja Chrystusa; – na podstawie tekstów biblijnych 

opowiada o powtórnym przyjściu Pana Jezusa; – recytuje Wyznanie Wiary; – stara się żyć w postawie 

czujnego oczekiwania na powtórne przyjście Pana. PP: – zna i własnymi słowami streszcza biblijny 

opis ostatniego spotkania Jezusa z apostołami i nakaz misyjny; – wie i objaśnia, kiedy Jezus powrócił 

do nieba i jak obchodzimy pamiątkę tego wydarzenia. 

P: – wymienia przejawy działania Ducha Świętego w Kościele; – jest otwarty na działanie Ducha 

Świętego. PP: – wskazuje, że Duch Święty jest darem Jezusa; – opowiada o darach Ducha Świętego 

udzielanych wspólnocie Kościoła; – streszcza prostymi słowami biblijny opis zesłania Ducha Świętego 

– to dar Jezusa dla uczniów i początek działalności Kościoła 

P: – wyjaśnia, że Maryja jest Matką Jezusa i wszystkich ludzi; – uzasadnia wartość udziału w 

nabożeństwach majowych; – wymienia przykładowe sytuacje, w których warto modlić się za 

wstawiennictwem Maryi. PP: – uczy się modlitwy Apel Jasnogórski; – poznaje Litanię loretańską i 

wie, jakie jest znaczenie nabożeństwa majowego. 

P: – wskazuje, że Msza Święta jest najdoskonalszą formą modlitwy liturgicznej; – wyjaśnia, że 

przyjmując Komunię Świętą, przyjmujemy samego Chrystusa i jednoczymy się z Nim; – wyjaśnia, że 

w Eucharystii spotykamy się z Chrystusem i karmimy się Jego Ciałem. PP: – poznaje znaczenie 

uroczystości Bożego Ciała – znak obecności zmartwychwstałego Pana i dzielenia się z ludźmi wiarą; – 

opowiada o tradycjach związanych z tą uroczystością; – uczy się modlitwy: Niechaj będzie 

pochwalony Przenajświętszy Sakrament 

P: – uzasadnia potrzebę regularnego udziału w Eucharystii; – wyjaśnia, że Eucharystia jednoczy 

człowieka z Bogiem i bliźnimi; – wyjaśnia, że udział we Mszy Świętej ma prowadzić do dawania 

świadectwa w codziennym życiu. PP: – potrafi wskazać, w jaki sposób może troszczyć się o Królestwo 

Boże podczas wakacji; – modli się o dobre przeżycie wakacji. 

P: – wskazuje w otaczającej rzeczywistości zamysł Stwórcy i ślady działania Boga; – wymienia 

przykładowe sytuacje, w których warto modlić się za wstawiennictwem Maryi; – uzasadnia wartość 

udziału w nabożeństwach różańcowych i majowych; – ukazuje związek nabożeństw ze czcią Maryi. 

PP: – interesuje się i zachwyca odkrywaną rzeczywistością; – na wzór Maryi modli się w różnych 

okolicznościach życia; – wraz z Maryją wielbi Boga, prosi Go i ufa Mu; – okazuje cześć i wdzięczność 

wobec Matki Najświętszej. 

 

Dział 5- 

Otrzymujemy 

Boże dary 

 

P: wie, czym jest Wielki Tydzień;  wyjaśnia znaczenie Triduum Paschalnego w roku liturgicznym, 

potrafi opowiedzieć, jakie najważniejsze wydarzenia zbawcze wtedy przeżywamy i wspominamy oraz 

wyjaśnić, dlaczego mają one centralne znaczenie 

PP: wyjaśnia terminy: Niedziela Palmowa, Triduum Paschalne, Wielki Czwartek, Piątek i Sobota, 

pascha, Apostołowie, faryzeusze, Piłat, testament, Nowe Przykazanie Miłości, adoracja; opowiada jak 

pobożnie przeżywać ten czas roku liturgicznego 

P: wie, dlaczego Wielkanoc jest najważniejszym dniem roku liturgicznego 

- umie świętować zmartwychwstanie Jezusa i spotkania ze zmartwychwstałym; potrafi wyjaśnić 

religijne znaczenie niedzieli i opowiedzieć jak powinno się spędzać ten dzień 

PP: wie, że Eucharystia jest uobecnieniem męki , śmierci i zmartwychwstania Jezusa; potrafi 

opowiedzieć wybrany fragment Ewangelii o zmartwychwstaniu Jezusa, objaśnia  terminy Wielkanoc, 

Paschał, Alleluja, niedziela- dzień pański i związki między nimi 

P: wie, ze Eucharystia jest ofiarą i znakiem Zmartwychwstałego Jezusa; potrafi powiedzieć, czym jest 

okres wielkanocny i jak go świętujemy; wskazuje związek niedzieli z Wielkanocą 

PP: rozumie i opisuje potrzebę wiary dla zrozumienia słów i czynów Jezusa wyjaśniających tajemnicę 

Eucharystii; umie opowiedzieć Ewangelię o drodze i spotkaniu uczniów z Jezusem w Emaus  

P: wie, że podczas ostatniej wieczerzy Jezus ustanowił sakrament Eucharystii i kapłaństwa; wyjaśnia 

znaczenie chleba w ludzkim życiu; poznaje nauczanie Jezusa o chlebie, które odsłania moc Boga i 



zapowiada nowy Pokarm na życie wieczne; opowiada, czym jest Eucharystia, jej znaczenie, związek z 

Ofiarą Jezusa 

PP: jest świadomy znaczenia daru i ofiarowania; rozumie, że Jezus ofiarował się za nas i pozostał z 

nami w Eucharystii, daje nam Siebie, zaprasza na ucztę, uczy się wyjaśniać słowa:  Tajemnica wiary, 

konsekracja, potrafi wskazać na niezbędność wiary w obecność Jezusa i Jego działanie w 

Najświętszym Sakramencie; kształtuje w sobie postawy eucharystyczne, zwłaszcza ofiarowania siebie 

i jednoczenia się z Jezusem 

P: wyjaśnia prawdę wiary, że zmartwychwstanie Jezusa jest 

największym wydarzeniem zbawczym; wie, że Eucharystia Ucztą Jezusa, poznaje symbol baranka 

wielkanocnego, wie co znaczy „Alleluja” 

PP: uczy się wyjaśnić dlaczego Msza Święta jest Ucztą, Ofiarą, Bezkrwawą Golgotą, znakiem jedności 

i miłości, znakiem zmartwychwstałego Pana,  zna podstawowe prawdy na temat Eucharystii i stara się 

pielęgnować tęsknotę za przyjmowaniem Pana Jezusa w Komunii Świętej, wie, co oznacza moment 

Komunii św., wie jak ją przyjmować i jak się do niej przygotowywać;  wyjaśnia znaczenie postawy 

klęczącej albo stojącej w trakcie przyjmowania Komunii 

P: wie, czym są sakramenty, wymienia je 

PP: wie, jakie są podstawowe skutki przyjmowania sakramentów; - stara się wskazać i wyjaśniać 

symbole poszczególnych sakramentów  

P: umie wyjaśnić podstawowe znaczenie sakramentu chrztu i bierzmowania; opowiada kto i kiedy 

może przyjąć te sakramenty; uczy się wymieniać ich najważniejsze skutki 

PP zna podstawowe znaki liturgiczne towarzyszące udzielaniu tych sakramentów;  potrafi wskazać 

skutki przyjęcia sakramentu chrztu i bierzmowania; formułuje modlitwę dziękczynienia za otrzymany 

chrzest i uczy się prosić o rozwój swej wiary oraz dobre przygotowanie do przyjęcia kolejnych 

sakramentów, wyjaśnia terminy: nowe życie, dziecięctwo Boże, grzech pierworodny, chrzcielnica, 

paschał, sakrament chrztu i bierzmowania 

P: umie wyjaśnić podstawowe znaczenie sakramentu pokuty i pojednania oraz namaszczenia chorych; 

opowiada kto i kiedy może przyjąć te sakramenty;  zna podstawowe znaki liturgiczne towarzyszące 

udzielaniu tych sakramentów 

PP: potrafi wskazać skutki przyjęcia sakramentu pokuty i pojednania oraz namaszczenia chorych; 

formułuje modlitwę prośby o dobre przygotowanie do przyjęcia sakramentu pokuty; stara się często i 

systematycznie wykonywać rachunek sumienia 

P: - umie wyjaśnić podstawowe znaczenie sakramentu małżeństwa i kapłaństwa; opowiada kto, kiedy i 

w jakim celu może przyjąć te sakramenty; zna podstawowe znaki liturgiczne towarzyszące udzielaniu 

tych sakramentów 

PP: potrafi wskazać skutki przyjęcia sakramentu małżeństwa i kapłaństwa; formułuje modlitwę prośby 

w intencji małżeństw, zwłaszcza swej rodziny oraz za księży;  uczy się patrzeć na życie w 

perspektywie powołania, daru Bożego 

 

Dział 6-  

Dzielimy się 

jak Ty, Panie 

 

P: zna biblijny opis ostatniego spotkania Jezusa z Apostołami i nakaz misyjny;  potrafi powtórzyć 

ostatnią prośbę, polecenie Jezusa, wie, kiedy Jezus powrócił do Nieba i jak obchodzimy pamiątkę tego 

wydarzenia 

PP: umie wskazać sposoby obecności Jezusa na ziemi; wymienia „Rzeczy ostateczne człowieka”, stara 

się zastanawiać jak wypełnia testament Jezusa i myśli o sensie swego postępowania; wyjaśnia, co 

należy czynić, aby stać się prawdziwym przyjacielem Jezusa 

P: wie, kim jest Duch Święty i co przynosi człowiekowi; poznaje sens Uroczystości Zesłania Ducha 

Świętego, dowiaduje się, dlaczego jest to tak ważna, druga po Wielkanocy uroczystość 

PP: zapoznaje się z biblijnym opisem zesłania Ducha Świętego, jako Daru Jezusa dla uczniów i 

początku działania Kościoła; potrafi wyjaśnić jak Duch Święty pomaga nam trwać w przyjaźni z 

Jezusem;  uczy się modlitwy do Ducha Świętego 

P: rozumie, dlaczego warto modlić się za wstawiennictwem Maryi; poznaje Litanię loretańską i 

znaczenie nabożeństwa majowego 

PP: zwraca się w modlitwie o pomoc Matki Bożej w różnych sytuacjach życia; wyjaśnia, dlaczego 

poznawanie Maryi, modlitwa za jej przyczyną pomaga stawać się przyjacielem Jezusa, kimś bliskim 

Jemu; uczy się modlitwy „Apelem jasnogórskim”  

P: poznaje znaczenie Uroczystości Bożego Ciała jako znaku obecności i dzielenia się z ludźmi życiem 

przez zmartwychwstałego Pana; wie, że Eucharystia jest znakiem miłości Jezusa i dziękuje za nią 

Bogu 

PP: omawia centralne miejsce Eucharystii w życiu chrześcijanina i Kościoła; potrafi wskazać sposoby 

oddawania czci i uwielbienia Najświętszemu Sakramentowi;  uczy się modlitwy „Niechaj będzie 

pochwalony..” 

P: poznaje wezwanie Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa i sposób uczestniczenia w 

nabożeństwie czerwcowym; uczy się adorować Najświętszy Sakrament 

PP: potrafi wymienić kilka cech serca Jezusa i wskazać jak stawać się do Niego podobnym;  umie 

wyjaśnić, dlaczego uczeń i przyjaciel Jezusa powinien dzielić się swą wiarą z innymi i wykonywać 

czyny miłosierdzia 

P: wie, że Jezus przyszedł do ludzi, aby dzielić się z nimi trudami codziennego życia i posiadanym 

życiem;  potrafi wskazać, co sprzyja rozwojowi przyjaźni z Jezusem; umie wyjaśnić znaczenie 



coniedzielnej Eucharystii, jako znaku dzielenia się przez Boga nowym życiem, miłością, jednością i 

pokojem 

PP: zaznajamia się z Uczynkami miłosierdzia co do duszy i ciała jako wyrazem i owocem życia wiarą; 

modli się o dobre przeżycie wakacji; stara się o wierność Bogu przez codzienną modlitwę i 

coniedzielną Eucharystię 

 

 

KLASA III 

Dział w 

podręczniku 

Wymagania szczegółowe zgodne z podstawą programową 

UCZEŃ: 
 

DZIAŁ I: 

MODLIMY SIĘ 

 

P: Wie, czemu służy lekcja religii w szkole. Omawia, jak słuchać i poznawać Boga. 

Wie, że Jezus pozostawił nam siebie, obiecał to i jest z nami zawsze. Wymienia i charakteryzuje 

osoby, miejsca, rzeczy związane z nauką religii w szkole. Wyjaśnia sens rozpoczynania wielu 

czynności znakiem krzyża. 

PP: Uczy się dostrzegać, że świat jest miejscem poznawania Boga i doświadczania Jego pomocy. 

Określa, jakie relacje wiążą go z bliskimi, z koleżankami i kolegami w szkole, klasie,  

z nauczycielami. Zna opis rozmnożenia chleba i kojarzy, że jest to zapowiedź jeszcze innego 

Pokarmu, który chce przyjąć, do czego się przygotowuje, który oznacza obecność Jezusa wśród nas 

zawsze. Stara się dostrzegać obecność Boga w swoim życiu  

i w codzienności. Zna modlitwę przed nauką. 

 

P: Kojarzy, jakie jest znaczenie miejsc modlitwy, świątyni, krzyża. Wskazuje najważniejsze miejsca w 

świątyni i nazywa je. Wyjaśnia, czym jest kościół – budowla. Poprzez modlitwę wyraża wdzięczność 

za obecność Jezusa w tabernakulum. 

PP: Wyjaśnia, że od chwili chrztu jesteśmy świątynią Ducha Świętego i wie, jak chronić tę świątynię. 

Potrafi wyjaśnić,  

w jaki sposób czyni dla Boga miejsce w swoim życiu, jak może na Niego wskazywać. Kojarzy 

ewangeliczny opis odnalezienia Jezusa w świątyni. 

 

P: Opowiada, jak budować relacje z ludźmi i z Bogiem. Wyjaśnia, czym jest modlitwa, że 

powinniśmy modlić się rano  i wieczorem. Wymienia inne okoliczności sprzyjające modlitwie. 

Poznaje podstawowe modlitwy pacierzowe. Rozumie, dlaczego modlitwa jest przygotowaniem do 

spotkania z Jezusem w Eucharystii. 

 

P: Opowiada, jak budować relacje z ludźmi i z Bogiem. Wyjaśnia, czym jest modlitwa, że 

powinniśmy modlić się rano i wieczorem. Wymienia inne okoliczności sprzyjające modlitwie. 

Poznaje podstawowe modlitwy pacierzowe. Rozumie, dlaczego modlitwa jest przygotowaniem do 

spotkania z Jezusem w Eucharystii. 

PP: Wskazuje biblijne fragmenty zawierające niektóre modlitwy pacierzowe. 

Wyjaśnia, czego uczy Wyznanie wiary. 

 

P: Odróżnia modlitwę od innych wypowiedzi i działań ludzkich. Umie wyjaśnić znaczenie obietnicy 

Jezusa: „Gdzie dwaj albo trzej gromadzą się w Imię moje…”. 

Potrafi podać przykład modlitwy indywidualnej i wspólnotowej. 

PP: Próbuje określić, dlaczego ważna jest modlitwa indywidualna, a dlaczego wspólna. Umie 

wymienić, wskazać, typy modlitwy podczas Mszy Świętej. Stara się dziękować Bogu za Jego 

dobrodziejstwa w codziennym życiu i za Jego obecność  

w sakramentach świętych, zwłaszcza w Eucharystii. 

 

P: Opowiada, że Jezus i Maryja są wzorem modlitwy, umie to wyjaśnić. Potrafi wskazać przykłady 

modlitwy z Biblii. Formułuje własne modlitwy prośby, dziękczynienia, przebłagania i uwielbienia. 

Wskazuje sytuacje, w których się modli. Potrafi wyjaśnić niektóre prośby Modlitwy Pańskiej. 

PP: Kojarzy, czym są psalmy biblijne. Wymienia innych niż Jezus i Maryja ludzi opisanych w Piśmie 

Świętych, od których możemy uczyć się modlitwy. 

 

P: Umie odmawiać różaniec, zna części różańca, rozpoznaje poszczególne tajemnice. Wyjaśnia, że 

jest to modlitwa osadzona w Ewangelii. 

PP: Potrafi podać przykładowe tajemnice poszczególnych części różańca. Wie, dlaczego różaniec jest 

modlitwą maryjną i co z tego wynika. Opowiada, dlaczego różaniec pomaga w poznawaniu Pana 

Jezusa i uczy lepiej Go słuchać i rozumieć. Potrafi przytoczyć treść przynajmniej jednego objawienia 

maryjnego. 



 

DZIAŁ II: 

WYPEŁNIAMY 

PRZYKAZANIA 

 

P: Potrafi powiedzieć, jaki jest sens drogowskazów, zasad  

w życiu. Zna Przykazanie miłości. Potrafi podać przykład, jak wypełniać Przykazanie miłości wobec 

Boga i ludzi. Wyjaśnia, dlaczego jest ono najważniejsze. 

PP: Wyjaśnia, dlaczego Boga należy miłować ponad wszystko. Opisuje związek miłości bliźniego z 

miłowaniem Boga. Wie, dlaczego powinniśmy kochać bliźniego, każdego człowieka i co to znaczy. 

 

P: Zna Przykazanie miłości. Wyjaśnia, jak okazywać miłość bliźnim. Wymienia sposoby czynienia 

dobra w rodzinie, klasie, w gronie kolegów. 

PP: Potrafi wyjaśnić, na czym polega Nowe przykazanie miłości, łączy je z biblijnym opisem 

Ostatniej Wieczerzy. Potrafi podać przykłady życia według Ewangelii. 

Wyjaśnia, co znaczy naśladowanie Jezusa. 

 

P: Umie wyjaśnić, dlaczego Dekalog jest wyrazem troskliwej miłości Boga wobec ludzi, do czego 

prowadzi zachowywanie przykazań. Stara się zapamiętać treść przykazań, wymienia je. 

PP: Potrafi podać okoliczności, w jakich ludzie otrzymali Dekalog. 

 

P: Wyjaśnia, że Bóg jest Dawcą i Panem naszego życia, chce dla nas dobra i szczęścia. Wyjaśnia, 

czym jest posłuszeństwo, poddanie się Bogu, co znaczy wierzyć i czcić Boga, jakie postawy się temu 

sprzeciwiają. 

PP: Potrafi opowiedzieć, jak wyznawać wiarę w jedynego Boga, co jest wyrazem oddawania Mu czci. 

 

P: Mówi, kiedy można wymawiać Imię Boga, jak  

i dlaczego szanować Jego świętość, jakie postawy to wyrażają, a jakie się temu sprzeciwiają. 

PP: Opowiada o objawieniu się Boga Mojżeszowi, wyjaśnia związek między drugim przykazaniem a 

wyznaniem wiary. 

 

P: Opowiada o powszechnym powołaniu do świętości. Stara się wyjaśnić pojęcia: grzech, zbawienie, 

niebo, piekło, czyściec, świętych obcowanie, odróżnia dni: 1 od 2 listopada, modli się za zmarłych. 

PP: Wymienia, że swoimi słowami i czynami może pełnić wolę Bożą albo się jej sprzeciwiać. Pragnie 

świętości i upodobnienia się do Boga. Kojarzy słowa modlitw o rzeczach ostatecznych człowieka. 

Potrafi wyjaśnić, że karmienie się słowem Bożym i Eucharystią pomaga w drodze do Boga. 

 

P: Poznaje znaczenie trzeciego przykazania. Potrafi wyjaśnić, dlaczego niedziela jest dniem świętym 

dla chrześcijan. Wymienia najważniejsze święta i uroczystości. 

Wskazuje elementy chrześcijańskiego świętowania niedzieli. 

PP: Nazywa sytuacje w życiu codziennym, które przeszkadzają w świętowaniu niedzieli. Umie w inter 

necie znaleźć stronę swojej parafii, a na niej informacje o działalności parafii. 

 

P: Zna podstawowe symbole Adwentu, znaczenie tego okresu – czasu oczekiwania na przyjście 

Jezusa. Zdaje sobie sprawę z tego, że w tym roku szczególnie czeka i przygotowuje się na spotkanie z 

Jezusem w Eucharystii. Uczy się modlitwy Anioł Pański i umie wyjaśnić jej treść. 

PP: Potrafi wymienić sposoby przygotowywania się na spotkanie z Jezusem i zna trzy wymiary 

Adwentu. Wyjaśnia symbolikę rorat. Opowiada o biblijnych postaciach – przewodnikach w tym 

czasie, zwłaszcza o Matce Bożej i Janie Chrzcicielu. Opisuje scenę zwiastowania. Stara się życiem  

i modlitwą ukazywać Bogu swoją miłość, wiarę, oczekiwanie. Zna pieśni adwentowe. 

 

P: Zna czwarte przykazanie i rozumie jego treść odnośnie swojego życia. Wyjaśnia, jak naśladować 

Świętą Rodzinę. Modli się za swoją rodzinę. 

PP: Układa własną modlitwę za rodzinę i opiekunów. Wyjaśnia, dlaczego powinniśmy miłować 

wszystkich i okazywać innym szacunek, zwłaszcza tym, którzy się o nas troszczą. Wie, dlaczego dla 

Boga nie ma nic niemożliwego. Umie nazwać trudne sytuacje w życiu, które wymagają specjalnej 

Bożej interwencji, szukania woli Bożej i jej zrozumienie. Opowiada  

o św. Józefie i wyjaśnia, czyim może być patronem, dlaczego możemy uczyć się od niego wiary, 

modlitwy, słuchania, miłości i wytrwałości. 

 

P: Zna piąte przykazanie i rozumie jego treść odnośnie swojego życia. Wyjaśnia, jak dbać o życie i 

zdrowie swoje oraz innych. Dziękuje w modlitwie za dar życia i zdrowia. 

PP: Umie uzasadnić, dlaczego życie jest podstawową wartością, darem Bożym i nie wolno go nikomu 

odbierać. Wymienia różne sposoby dbania o życie, zdrowie, przyrodę. Umie wskazać miejsca, osoby, 

postawy, sytuacje sprzyjające zachowywaniu piątego przykazania. 

 

P: Zna szóste i dziewiąte przykazanie. Rozumie ich treść odnośnie swojego życia. 

Wyjaśnia, jak dbać o rodzinę, o swoich bliskich. Dziękuje w modlitwie za dar rodziny. Wie, czym jest 

sakrament małżeństwa, rozumie sens jego przyjmowania. Zna wartość wstydliwości i skromności, 

kształtuje w sobie te cnoty. 

PP: Wymienia sytuacje, które sprzyjają umocnieniu rodziny  



i małżeństwa i wie, że niektórzy za mało troszczą się o szczęście swoich rodzin, co jest przyczyną 

nieszczęść, cierpień. Potrafi wyjaśnić, dlaczego małżeństwo i rodzina uczą posłuszeństwa, wiary, 

ofiarnej miłości. Modli się o umiejętność właściwego traktowania swojego ciała, wypowiadania się z 

szacunkiem o sprawach związanych z płciowością. Opowiada o cudzie Jezusa w Kanie Galilejskiej i 

potrafi powiązać tamte wydarzenia z właściwym rozumieniem szóstego i dziewiątego przykazania. 

 

P: Zna siódme i dziesiąte przykazanie i rozumie ich treść, odnośnie swojego życia. 

Wyjaśnia, jak traktować rzeczy własne, cudze i wspólne. Uzasadnia szacunek do wartości doczesnych. 

Rozumie sens uczciwości, pracowitości, oszczędności, dobroczynności, kształtuje w sobie te cnoty. 

PP: Rozumie sens przykazań – siódmego i dziesiątego. Potrafi wymienić, w jaki sposób można 

okazywać wdzięczność Bogu za dary, jakimi nas obdarza, także te materialne. Opowiada  

o znaczeniu i powołaniu do pracy, nauki, pomocy innym, walki z zazdrością, chciwością, ocenianiem 

innych. Potrafi podać przykłady dbałości o rzeczy swoje, wspólne, cudze 

 

P: Zna ósme przykazanie Boże, rozumie je i wyjaśnia, na czym polega prawdomówność, uczciwość, 

co znaczy fałszywe świadectwo i jaką wartość ma prawda – że jest fundamentem ludzkich relacji. 

Wymienia sytuacje, zachowania, w których wypełniamy ósme przykazanie i sytuacje, które je łamią. 

PP: Kojarzy fragmenty biblijne mówiące o tym, że Jezus jest Prawdą i że prawda wyzwala. Stara się 

to wyjaśnić, opowiada o związku prawdy z zaufaniem, uczciwością, dobrym imieniem, o wartości 

ludzkiego daru mowy, porozumiewania się, budowania relacji. 

 

P: Zna Przykazania kościelne, rozumie, że ich wypełnianie jest wyrazem wiary, miłości Boga  

i posłuszeństwa Kościołowi, pomaga kształtować cnoty, ofiarność, wytrwałość i systematycznie 

korzystać z sakramentów świętych. Wyjaśnia oraz kojarzy terminy: modlitwa, post jałmużna, 

wyrzeczenie, wstrzemięźliwość. 

PP: Opowiada o Kościele hierarchicznym, wyjaśnia, że władza w Kościele oznacza służbę 

wspólnocie. Samodzielnie opowiada o znaczeniu tych przykazań z użyciem terminów: wyrzeczenie, 

poświęcenie, świadectwo wiary i miłości, wierność, systematyczność, sakramenty święte. 
 

DZIAŁ III: 

WITAMY I 

PRZEPRASZAM

Y PANA 

JEZUSA 

 

P: Zna obrzędy wstępne Mszy Świętej, pozdrowienie Najświętszego Sakramentu, gesty liturgiczne 

towarzyszące obrzędom wstępnym. Odpowiada na wezwania kapłana. Uczy się treści Spowiedzi 

powszechnej. Wyjaśnia, co znaczy bycie ochrzczonym, do czego zobowiązuje. 

PP: Potrafi dziękować Bogu w modlitwie za to, że nas zaprasza na spotkanie ze sobą. Wymienia 

samodzielnie poszczególne części obrzędów wstępnych, przyporządkowuje im odpowiednie gesty i 

postawy, wyjaśnia ich znaczenie, zna wszystkie odpowiedzi na wezwania kapłana w stałych częściach 

Mszy Świętej. 

 

P: Zna ewangeliczne fragmenty opisujące kuszenie Jezusa. Odróżnia pokusę od grzechu. Rozumie 

wezwanie Modlitwy Pańskiej. Modli się, by nie ulegać pokusom, zna pojęcia grzechu i łaski 

uświęcającej. Wyjaśnia, dlaczego za grzech trzeba przepraszać, pokutować, wyznać go i żałować  

w sakramencie pokuty. Tłumaczy, co pomaga nie ulegać pokusom. 

PP: Samodzielnie tłumaczy znaczenie próśb Modlitwy Pańskiej. Wymienia pokusy, jakie nawiedziły 

Jezusa i umie je wytłumaczyć. Wymienia, jakie skutki przynosi grzech ciężki. 

 

P: Podaje określenia: sumienia, grzechu, Bożej łaski, Warunki sakramentu pokuty i pojednania. 

Rozumie znaczenie aktu pokuty na początku Mszy Świętej, różnice między spowiedzią powszechną a 

sakramentalną. Opowiada, jak przygotować się do udziału we Mszy Świętej. Uczy się wykonywać 

rachunek sumienia. Wie, kiedy go czynić. Przeprasza za popełnione grzechy Boga i ludzi. 

PP: Wyjaśnia znaczenie poszczególnych warunków sakramentu pokuty w kontekście przypowieści o 

synu marnotrawnym. Wymienia elementy obrzędów wstępnych dotyczące aktu pokuty. Samodzielnie 

podaje przykłady pytań do rachunku sumienia. 

 

P: Zna warunki sakramentu pokuty. Wie, że ten sakrament jest spotkaniem z kochającym Bogiem. 

Kojarzy formułę i okoliczności ustanowienia sakramentu, przygotowuje się do korzystania z niego. 

Dziękuje Bogu za dar przebaczenia i zbawienia. Rozumie, że spowiedź owocuje radością  

i pokojem serca, ponieważ jest spotkaniem z miłosiernym, przebaczającym Jezusem, że przebaczenie 

grzechów jest skutkiem ofiary Jezusa, Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. 

PP: Wyjaśnia znaczenie spowiedzi sakramentalnej. Potrafi własnymi słowami dziękować Bogu za 

otrzymaną pomoc i przebaczenie. Podaje przykłady świętych, postaci biblijnych, które zaufały Bogu  

i prosiły o przebaczenie. 

 

P: Zna formułę spowiedzi i znaczenie spowiedzi sakramentalnej. Wyjaśnia, w jaki sposób człowiek 

może otrzymać od Boga przebaczenie. Stara się zrozumieć warunki sakramentu pokuty. Dziękuje 

Bogu za możliwość uzyskania odpuszczenia grzechów. 

PP: Umie wyjaśnić, dlaczego warto korzystać ze spowiedzi sakramentalnej. Potrafi opowiedzieć 

wybrany fragment Ewangelii dotyczący Jezusowego przebaczenia. 

Modli się o dobre przeżycie sakramentu pokuty. 



 

P: Zna datę rozpoczęcia Wielkiego Postu. Wymienia cechy charakterystyczne tego czasu i wiąże je z 

nawróceniem i pokutą. Rozumie związek Wielkiego Postu z przyjętym sakramentem chrztu i potrzebą 

nawrócenia – powtórnych narodzin. Kojarzy, czym są nabożeństwa wielkopostne, najważniejsze 

dobre uczynki. Wyjaśnia nauczanie Jezusa o nawróceniu i przebaczeniu. Umie określić, co sprzyja 

postanowieniu poprawy i zmianie życia. 

PP: Rozumie, dlaczego każdy potrzebuje nawrócenia, że grzech, zło wymagają Bożej pomocy i 

przebaczenia. Stara się zwracać do ludzi i Boga z prośbą o przebaczenie. 

Potrafi dziękować ludziom i Bogu za przebaczenie. Zna pieśni: Tak Bóg umiłował świat, Com 

przyrzekł Bogu przy chrzcie raz. Bierze udział w nabożeństwach pasyjnych, zwłaszcza w Drodze 

krzyżowej. Potrafi opowiedzieć, jakie słowa słyszymy w trakcie obrzędu posypania głów popiołem i 

co to oznacza. Stara się zrobić postanowienie wielkopostne, pracować nad swoimi słabościami. Zna 

modlitwę Któryś za nas cierpiał rany. 

 

P: Zna przypowieść o miłosiernym Ojcu i umie ją opowiadać. Rozumie, że najważniejszym 

przymiotem Boga jest miłosierdzie. Oddaje Bogu chwałę za dar przebaczenia i Eucharystii. Umie 

hymn Chwała na wysokości Bogu. Wie, że po spowiedzi należy podziękować Bogu za dar 

przebaczenia. 

PP: Potrafi wymienić kilka modlitw uwielbienia. Dziękuje za miłość Bożą i chwali Boga  

w modlitwie wspólnotowej  

i indywidualnej. Opowiada, dlaczego Msza Święta jest zarazem uwielbieniem Boga. 

 

 

 

DZIAŁ V: 

UCZESTNICZY

MY  

W 

OFIAROWANIU  

I 

PRZEISTOCZE

NIU 

 

P: Wie, że w czasie Mszy Świętej wielbimy Boga, oddajemy Mu chwałę. Zna hymn Chwała na 

wysokości Bogu oraz Święty, święty, święty. Wie, że Chrystus jest naszym Królem. Umie opowiedzieć, 

jak obchodzimy Niedzielę Palmową i jakie wydarzenia biblijne wtedy wspominamy. 

PP: Potrafi ułożyć własną modlitwę uwielbienia Boga. Zna pieśń Króluj nam Chryste, 

Jesteś Królem. Wymienia kilka innych pieśni uwielbienia. Samodzielnie wyjaśnia, dlaczego Jezus jest 

naszym Królem. 

 

P: Wyjaśnia prawdę wiary, że Chrystus umarł i zmartwychwstał dla naszegozbawienia. Opowiada  

o niesprawiedliwym sądzie i wyroku. Wie, że Jezus umarł za każdego człowieka. Rozumie, że nas 

odkupił. Potrafi opowiedzieć o znaczeniu Wielkiego Postu, wyjaśnia, czym jest Środa Popielcowa. 

Kojarzy, czym są nabożeństwa wielkopostne, stara się w nich uczestniczyć. Zna modlitwę Któryś za 

nas cierpiał rany. Umie przepraszać ludzi i Boga za swoje zaniedbania i grzechy. 

PP: Wyjaśnia, dlaczego Msza Święta jest Ofiarą, bezkrwawą Golgotą. Zna podstawowe fakty 

dotyczące męki i śmierci Jezusa. Wie, jak można zadośćuczynić za swoje grzechy. 

 

P: Opowiada, dlaczego często chcemy spotykać się z bliskimi przy wspólnym stole. 

Zna opis Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. 

Pamięta słowa konsekracji i wie, co one oznaczają. Rozumie, dlaczego Mszę Świętą nazywamy 

pamiątką Ostatniej Wieczerzy, a Kościół Wieczernikiem. 

PP: Opowiada, czym jest pascha żydowska i co upamiętnia. Umie wyjaśnić związek paschy z Ostatnią 

Wieczerzą oraz Ostatniej Wieczerzy z Mszą Świętą. Zna pieśni: Zbliżam się w pokorze oraz Pan 

wieczernik przygotował. 

 

P: Umie wyjaśnić, dlaczego Msza święta jest ofiarą Jezusa  

i naszą. Wymienia, co może ofiarować Bogu, dołącza się do Ofiary Jezusa ze swoimi osobistymi 

intencjami. Rozumie, dlaczego miłość potwierdza się przez służbę i ofiarę. Zna odpowiedź: „Niech 

Pan przyjmie ofiarę…”. 

PP : Zna podstawowe znaki liturgiczne i słowa, gesty towarzyszące przygotowaniu 

darów, przynajmniej jedną z pieśni na ofiarowanie, np. Z rąk kapłańskich przyjmij, Panie, Ofiaruję 

Tobie, Panie mój, Jeden chleb, co zmienia się  

w Chrystusa Ciało. 

 

P: Umie wyjaśnić, że każda Msza Święta to Pamiątka męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa, 

bezkrwawa Golgota. Opowiada, jak Jezus ofiarował się za nas i jak to ponawia na Mszy Świętej. 

Wyjaśnia, czym jest grzech i dlaczego potrzebujemy odkupienia. Zna słowa przeistoczenia. Przyjmuje 

odpowiednie postawy w trakcie liturgii Eucharystii. Umie wyjaśnić, co świadczy o tym, że Jezus nas 

kocha. Zna i rozumie słowa Baranku Boży… 

PP: Potrafi zaśpiewać Chrystus Pan przyszedł na świat, Zbawienie przyszło przez krzyż, Bóg jest 

miłością, zbawieniem darzy. Kojarzy ostatnie słowa Jezusa z krzyża. 

Zna odpowiedzi na wezwania księdza po konsekracji. Umie je samodzielnie wyjaśnić. 
 

DZIAŁ VI: 

UCZTUJEMY Z 

PANEM 

P: Umie wyjaśnić, co oznacza, że Msza Święta jest Pamiątką  

i Dziękczynieniem, że jest spotkaniem z żywym Jezusem. Zna gesty i postawy w trakcie liturgii 

Eucharystii. 



JEZUSEM 

 

Wyjaśnia znaczenie postawy klęczącej i stojącej, dziękuje Bogu za jego dary, zwłaszcza Eucharystię. 

PP: Potrafi śpiewać Zbliżam się w pokorze. Zna wszystkie odpowiedzi na słowa kapłana po 

konsekracji. Umie wyjaśnić, z kim modlimy się na Mszy Świętej (cały Kościół). 

 

P: Wyjaśnia, że Eucharystia jest Ucztą, Pokarmem, że Jezus daje nam samego siebie. Zna obrzędy 

Komunii Świętej. Rozumie, że do niej trzeba się przygotować staranniej niż na spotkanie towarzyskie, 

nawet najbardziej uroczyste. Wie, że wyraz komunia oznacza ‘zjednoczenie’. Wymienia, co powinno 

wynikać z przyjmowania Komunii Świętej. Rozumie, co oznacza przekazywanie znaku pokoju, śpiew 

Baranku Boży. 

PP: Zna modlitwę przed przyjęciem Komunii Świętej. Układa własną modlitwę – zaproszenie dla 

Jezusa. 

 

P: Rozumie, co znaczy, że Eucharystia jest Sakramentem Miłości. Wyjaśnia, na czym polega miłość 

Jezusa i jak możemy Go naśladować, związek między przystępowaniem do sakramentu Eucharystii a 

dobrym życiem  

i wypełnianiem przykazań. Prosi Jezusa o pomoc i siłę, by dobrze żyć. Rozumie, że kochać oznacza 

służyć, ofiarowywać siebie. Wskazuje, jak sam może służyć Bogu i ludziom. 

PP: Umie śpiewać: Jeśli Pana Boga kochać chcesz, To przykazanie ja dziś daję wam. 

Opowiada wydarzenie Ostatniej Wieczerzy z uwzględnieniem postaw Judasza i Piotra. Podaje różne 

przykłady służby ludziom i Bogu. 

P: Rozumie, na czym polega świadome i pełne uczestnictwo we Mszy Świętej. Czeka na spotkanie z 

Jezusem  w Eucharystii. Wie, że On jest największym Darem i Prezentem. Rozumie, że Pierwsza 

Komunia Święta jest początkiem drogi zjednoczenia z Jezusem. Zdaje sobie sprawę z tego, co niszczy 

tę łączność i modli się o wytrwanie w dobru. Kojarzy Ewangelię o winnym krzewie. Wie, czym jest 

post eucharystyczny i zachowuje go, wie, że po przyjęciu Komunii św. należy trwać w dziękczynieniu 

i uwielbieniu Boga. 

PP: Opowiada, skąd pochodzą słowa pieśni: Panie, nie jestem godzien, Lud Twój, Panie, lud 

pielgrzymi, Jesteś, Panie, winnym krzewem. Zna modlitwę po przyjęciu Komunii Świętej. 

 

P: Wyjaśnia, dlaczego obchodzimy Biały Tydzień. Dziękuje Jezusowi, że może Go przyjmować, prosi  

w różnych intencjach swoich  

i Kościoła, formułuje modlitwę dziękczynienia i uwielbienia Boga. Opowiada, czym są misje i jak je 

wspomagać, czym są pierwsze piątki miesiąca i postanawia brać udział w tej praktyce. 

PP: Wyjaśnia, że Eucharystia jest Ucztą Miłości i najdoskonalszym spotkaniem z Jezusem. Wie, że 

można się modlić w różnych intencjach, formułuje własne prośby. Umie śpiewać pieśni: Pan 

wieczernik przygotował, Sercem kocham Jezusa. Uwielbia Boga pieśnią i życiem. Kojarzy fragment 

Ewangelii J 15, 7–11. 
 

DZIAŁ VII: 

PRZYJMUJEMY 

BŁOGOSŁAWIE

ŃSTWO 

 

P: Omawia to, że Eucharystia kończy się posłaniem do świata z Bożym błogosławieństwem. Rozumie 

znaczenie błogosławieństwa ludzkiego i Bożego. 

Kojarzy Osiem błogosławieństw. Wie, że jest to autoportret Jezusa. Świadomie uczestniczy w 

obrzędach zakończenia Mszy Świętej. 

PP: Rozumie i opisuje potrzebę realizacji misji i posłania otrzymanego na Mszy Świętej. Wymienia 

biblijne przykłady udzielania błogosławieństwa. Potrafi własnymi słowami błogosławić innych. Zna 

przykładowe pieśni na rozesłanie. 

 

P: Zna biblijny opis Bożego narodzenia. Wyjaśnia znaczenie Wigilii, dzielenia się opłatkiem, Pasterki, 

stajenki, śpiewania kolęd, innych zwyczajów bożonarodzeniowych. Zdaje sobie sprawę z tego, że w 

Eucharystii codziennie rodzi się Jezus i chce się z nami spotykać. Opowiada  

o znaczeniu święta Trzech 

Króli. Zna ewangeliczny opis pokłonu mędrców. Umie opowiedzieć, jak obchodzimy uroczystość 

Trzech Króli. Wyjaśnia znaczenie napisu: K + M + B 201… 

PP: Zna szczegóły biblijnego opisu pierwszych dni po narodzeniu Jezusa. Wyjaśnia, kto tworzy 

Świętą Rodzinę, jak ją możemy naśladować. Modli się za swoich bliskich, pamięta o potrzebujących. 

Wie, dlaczego te dni uczą dzielenie się z innymi. 

Potrafi wyjaśnić, jak oddawać Bogu cześć i dziękować za to, że Boży Syn stał się człowiekiem. 

 

P: Wyjaśnia prawdę wiary, że zmartwychwstanie Jezusa jest największym wydarzeniem zbawczym. 

Wie, że Eucharystia jest Ucztą Jezusa. Poznaje symbol baranka wielkanocnego. Wie, co oznacza 

wyraz alleluja. Kojarzy, w jaki sposób przeżywamy Triduum Paschalne. Rozumie, jakie wydarzenia 

zbawcze wspominamy w Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielką Sobotę i Niedzielę Wielkanocną. 

Opowiada wybrany opis z Ewangelii o zmartwychwstaniu Jezusa. Zna symbole wielkanocne i 

rozumie sens niedzieli. 

PP: Uczy się wyjaśniać, dlaczego Msza Święta jest Ucztą, Ofiarą, bezkrwawą Golgotą, znakiem 

jedności i miłości, znakiem zmartwychwstałego Pana. Zna podstawowe prawdy na temat Eucharystii i 

stara się w sobie pielęgnować tęsknotę za przyjmowaniem Pana Jezusa  

w Komunii Świętej. Wie, że w tabernakulum jest dziś żywy, zmartwychwstały Pan pod postacią 



Chleba. 

 

P: Umie opowiadać o ostatnich chwilach Jezusa przed wniebowstąpieniem. Zna nakaz misyjny, 

potrafi powtórzyć ostatnią prośbę, polecenie Jezusa. Wie, kiedy Jezus powrócił do Nieba i jak 

obchodzimy pamiątkę tego wydarzenia. Rozumie obietnicę obecności Jezusa. Zna definicję 

sakramentu i wymienia Siedem sakramentów świętych. Zna Ewangelię o sądzie ostatecznym. 

Opowiada, jakie czyny świadczą  

o przynależności do Jezusa i jak Go można naśladować. Rozumie, że Eucharystia jest Pokarmem w 

drodze do domu Ojca, wyjaśnia dlaczego. 

PP: Wymienia podstawowe skutki przyjmowania sakramentów. Stara się je wskazać i wyjaśnić 

symbole poszczególnych sakramentów. Zna podstawowe znaki liturgiczne towarzyszące udzielaniu 

sakramentów. Dziękuje za nie Bogu w modlitwie. Omawia znaczenie uroczystości Wniebowstąpienia 

Pańskiego. Wymienia Rzeczy ostateczne człowieka. 

 

P: Mówi, kim jest Duch Święty i co przynosi człowiekowi. Kojarzy, jaki jest sens uroczystości 

Zesłania Ducha Świętego. Dowiaduje się, dlaczego jest to tak ważna, druga po Wielkanocy 

uroczystość. Zna dary  

i owoce działania Ducha Świętego, modli się o nie. Zna modlitwę do Ducha Świętego przed nauką. 

PP: Kojarzy biblijny opis zesłania Ducha Świętego, jako dar Jezusa dla uczniów i początek działania 

Kościoła. Potrafi wyjaśnić, jak Duch Święty pomaga nam trwać  

w przyjaźni z Jezusem. Kojarzy, kiedy we Mszy Świętej zwracamy się do Ducha Świętego. 

 

P: Rozumie, dlaczego warto modlić się za wstawiennictwem Maryi. Poznaje Litanię loretańską  

i znaczenie nabożeństwa majowego. Wie, że Maryja dała ciało Jezusowi  i trwała w łączności z Nim. 

Modli się za wstawiennictwem Matki Bożej. Opowiada, na czym polega adoracja Najświętszego 

Sakramentu, dlaczego ludzie oddają w taki sposób cześć Chrystusowi. 

PP: Zwraca się w modlitwie o pomoc Matki Bożej w różnych sytuacjach życia. 

Wyjaśnia, dlaczego poznawanie Maryi, modlitwa za jej przyczyną pomaga stawać się przyjacielem 

Jezusa, kimś bliskim Jezusowi. Uczy się Apelu Jasnogórskiego. Zna pojęcia: adoracja, kadzidło, 

procesja, monstrancja i posługuje się nimi. Umie hymn O zbawcza Hostio. 

 

P: Opisuje znaczenie uroczystości Bożego Ciała jako znaku obecności  

i dzielenia się z ludźmi życiem zmartwychwstałego Pana. Wie, że Eucharystia jest znakiem miłości 

Jezusa i dziękuje za nią Bogu. Wymienia nabożeństwa związane z adoracją Najświętszego 

Sakramentu. Objaśnia znaczenie procesji eucharystycznej. Umie wskazać na związek między Wielkim 

Czwartkiem a uroczystością Bożego Ciała. Zna pełną nazwę tej uroczystości. 

PP: Omawia, dlaczego Eucharystia zajmuje centralne miejsce w życiu chrześcijanina i Kościoła. 

Potrafi wskazać różne sposoby oddawania czci i uwielbienia Najświętszemu Sakramentowi. Uczy się 

modlitwy Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament. Zna hymn Przed tak wielkim 

Sakramentem. Wie, że nie wszyscy korzystają z daru Eucharystii. Umie opowiedzieć o znaczeniu 

pierwszych piątków miesiąca i modlitwie wynagradzającej za zatwardziałych grzeszników. 

Opowiada o nabożeństwach czerwcowych. Potrafi wymienić kilka cech serca Jezusa i wskazać, jak 

stawać się do podobnym do Jezusa. Wyjaśnia, dlaczego uczeń i przyjaciel Jezusa powinien dzielić się 

swoją wiarą z innymi i praktykować miłosierdzie 

 

P: Rozumie, że Eucharystia jest Skarbem, bogactwem na drodze całego życia. Broni łączności  

z Jezusem i łaski uświęcającej  

w różnych sytuacjach życia. Wie, że Jezus przyszedł do ludzi, aby dzielić się z nimi trudami 

codzienności i życiem. Potrafi wskazać, co sprzyja pogłębianiu przyjaźni z Jezusem. Umie wyjaśnić 

znaczenie coniedzielnej Eucharystii – że jest to znak dzielenia się nowym życiem, udzielanym 

człowiekowi przez Boga, znak dzielenia się miłością, jednością i pokojem. Wie, na czym polega 

świadomy i pełny udział w Eucharystii, dlaczego jest to przywilej ucznia Jezusa. 

PP: Zaznajamia się z uczynkami miłosierdzia co do duszy i ciała jako wyrazem i owocem życia wiarą. 

Modli się o dobre przeżycie wakacji. Stara się o wierność Bogu przez codzienną modlitwę i 

coniedzielną Eucharystię. Zna piosenki: Szedłem kiedyś ścieżyną przez las, Wszystkie moje troski i 

kłopoty, Radość tchnij w serce me, Pan jest Pasterzem moim. 

 

 

 

 



PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania przedmiotowego uczniów 

II etap edukacyjny obejmujący oddziały IV–VIII 

 Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Waplewie 

RELIGIA 

I. Ogólne warunki i sposób oceniania 

1. Szkoła ma spójne zasady oceniania osiągnięć uczniów.     

2. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne  

oraz końcowe. 

3. Ocenianie ma charakter ciągły, a stopnie wystawiane są systematycznie, zgodnie  

ze szczegółowymi warunkami i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego uczniów określonymi  

w statucie szkoły. 

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu  

i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności. 

5. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia  

oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających  

w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak 

powinien dalej się uczyć.    

6.  Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych 

odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia. 

II. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia 

1. Osiągnięcia ucznia sprawdzane są za pomocą metod oraz narzędzi skonstruowanych  

z zachowaniem obiektywizmu, trafności i rzetelności. 

2. Ustala się metody oraz narzędzia sprawdzania i oceniania określone w poniższej tabeli:                

( również z uwzględnieniem form on-line): 

L.p. METODY NARZĘDZIA 

1) sprawdzanie ustne: 

a) pogadanka sprawdzająca, 

b) odpytywanie, 

c) testy ustne, 

d) prezentacje uczniowskie, 

e) egzamin ustny; 

2) sprawdzanie pisemne: 

a) test dydaktyczny/praca klasowa, 

b) diagnozy przedmiotowe, 

c) sprawdziany, 

d) kartkówki, 

e) dłuższe wypowiedzi pisemne, 

f) egzamin pisemny; 

3) projekty i badania uczniowskie: 

a) projekty zespołowe, 

b) testy praktyczne: w sytuacji 

naturalnej, w warunkach 

symulowanych, 

c) obserwacje, 

4)  
a)  sprawdziany okresowe po pierwszym 

i drugim półroczu. 



 

3. Sprawdzanie pisemne obejmujące treści nauczania z ostatniego działu lub kilku jednostek 

lekcyjnych przeprowadza się według następujących zasad: 

1) o planowanej pracy klasowej nauczyciel informuje uczniów co najmniej na tydzień przed jej 

przeprowadzeniem wpisując temat do dziennika lekcyjnego; 

2) przed zapowiedzianą pracą klasową, nauczyciel ma obowiązek przeprowadzić lekcję 

powtórzeniową oraz przekazać informacje o wymaganiach; 

3) zapowiedziany przez nauczyciela sprawdzian pisemny (10 – 20 min.) może obejmować treść 

z trzech ostatnich lekcji; 

4) nauczyciel ma obowiązek wpisać termin sprawdzianu do dziennika lekcyjnego (nie krócej niż 

trzy dni przed terminem pisania); 

5) kartkówki sprawdzające wiedzę z ostatniej lekcji mogą być przeprowadzane  

bez zapowiedzenia na wszystkich zajęciach. 

4. Uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy oceny z pracy klasowej. Ocena z poprawy pracy 

klasowej wpisywana jest do dziennika, jeżeli jest wyższa od oceny poprawianej. 

5. Czas, w jakim ocena powinna być poprawiona, ustalony będzie przez nauczyciela przedmiotu,  

nie może on być jednak dłuższy niż dwa tygodnie od otrzymania oceny. 

6. Formy poprawy oceny: 

1) ustna; 

2) pisemna; 

3) praktyczne wykonanie pracy. 

7. Jeżeli uczeń nie pisał pracy klasowej z powodu nieobecności: 

1) tylko w tym dniu – zalicza tę pracę klasową na najbliższej lekcji, na której jest obecny;   

2) krótszej niż tydzień – zalicza tę pracę klasową w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły; 

3) dłuższej niż tydzień – zalicza tę pracę klasową w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły; 

4) spowodowanej długotrwałą chorobą lub sytuacją losową – zalicza tę pracę klasową w 

terminie ustalonym z nauczycielem; 

5) i nie umówił się na jej zaliczenie w wyżej wymienionych terminach, zalicza tę pracę klasową 

na pierwszej lekcji, na której jest obecny po ich upłynięciu. 

8.   Uczeń może poprawiać ocenę z pracy klasowej lub zaliczyć pracę klasową, na której nie był 

obecny, tylko na tym przedmiocie, którego ocena/nieobecność dotyczy lub po ukończeniu zajęć 

lekcyjnych.  

9. Uczeń uzupełnienia materiał z zajęć edukacyjnych w przypadku nieobecności: 

1) jednodniowej – na następną lekcję z danych zajęć edukacyjnych; 

2) krótszej niż tydzień – w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły; 

3) dłuższej niż tydzień – w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły; 

4) spowodowanej długotrwałą chorobą lub sytuacją losową – w terminie ustalonym  

z nauczycielem. 

10.   Uczeń ma prawo na początku zajęć, zgłosić nieprzygotowanie do lekcji raz w ciągu półrocza. 

11. Za nieprzygotowanie do lekcji rozumie się: 

1) brak pracy domowej - oznaczenie w dzienniku „bz”; 

2) brak uczniowskiego wyposażenia (np. zeszytu, przyborów, stroju) - oznaczenie  

w dzienniku „npw”; 

3) nieopanowanie wiadomości i umiejętności z poprzedniej lekcji – oznaczenie w dzienniku 

„np”. 

12. W przypadku: 

1) pkt. 2 lit. a-b, nieprzygotowanie, w sytuacjach powtarzających się, zależnych od ucznia,  

a uniemożliwiających prowadzenie procesu nauczania – uczenia się wpływa na obniżenie 

oceny zachowania; 

2) pkt. 2 lit. c, uczeń za każde kolejne nieprzygotowanie otrzymuje ocenę niedostateczną. 



13. W klasach czwartych na początku roku szkolnego stosuje się czterotygodniowy okres 

„ochronny” (bez sprawdzianów i ocen niedostatecznych). 

14. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oceny bieżące oraz  śródroczne i roczne oceny 

klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustala się w stopniach według następującej skali: 

1) Stopień celujący                        6; 

2) Stopień bardzo dobry                5; 

3) Stopień dobry                            4; 

4) Stopień dostateczny                   3; 

5) Stopień dopuszczający               2; 

6) Stopień niedostateczny               1; 

z zastrzeżeniem § 51 statutu szkoły. 

15. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ustala się następujące przedziały procentowe  

dla poszczególnych stopni z prac pisemnych: 

1) 95% - 100%      -     stopień celujący; 

2) 94% - 85%        -     stopień bardzo dobry; 

3) 84% - 69%        -     stopień dobry; 

4) 68% - 49%        -     stopień dostateczny; 

5) 48% - 34%        -     stopień dopuszczający; 

6) 33% - 0%          -     stopień niedostateczny. 

16. Dostosowanie przedziałów procentowych dla poszczególnych stopni z prac pisemnych  

w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 

1) 95% - 100%      -     stopień celujący; 

2) 94% - 80%        -     stopień bardzo dobry; 

3) 79% - 66%        -     stopień dobry; 

4) 65% - 46%        -     stopień dostateczny; 

5) 45% - 23%        -     stopień dopuszczający; 

6) 22% - 0%          -     stopień niedostateczny. 

17. Ogólne wymagania edukacyjne: 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach 

edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole 

programów nauczania uwzględniających tę podstawę, 

b) samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia, 

c) jest kreatywny, oryginalnie rozwiązuje problemy, 

d) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych oraz 

konkursach artystycznych, 

e) jest laureatem w ramach konkursu przedmiotowego organizowanego  

przez KO; 

2) stopień bardzo dobry  otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował bardzo dobrze wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach 

edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole 

programów nauczania uwzględniających tę podstawę, 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami; rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne ujęte podstawą programową i programem nauczania, 

c) potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo - skutkowych wykorzystując 

wiedzę przewidzianą w programie, 

d) rozwiązuje problemy i zadania dodatkowo stawiane przez nauczyciela, 

e)  potrafi łączyć wiedzę z kilku przedmiotów przy rozwiązywaniu zadania; 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone podstawą programową 

nauczania w danej klasie, 



b)  w ciągu trwania roku szkolnego (półrocza) wykazuje się odpowiedzialnym stosunkiem 

do przedmiotu; 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone podstawą 

programową, które są konieczne do dalszego kształcenia, 

b) rozwiązuje i wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o średnim stopniu 

trudności; 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

a) posiada braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych podstawą 

programową, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia, 

b) wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności; 

6) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował typowych wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową, 

które są konieczne do dalszego kształcenia, 

b) nie potrafi rozwiązywać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu 

trudności nawet z pomocą nauczyciela. 

18. Przy ustalaniu oceny z religii bierze się  pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia  

w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.  

 

19.   Nauczyciel może oceniać osiągnięcia ucznia stosując znaki „ +” i „-”:, przy czym ustala się,  

że konwertując plusy i minusy otrzymane za poszczególne aktywności: 

a) 3 „+” jest równoważne z oceną określoną stopniem „5”, 

b) 3 „-” jest równoważne z oceną określoną stopniem „1”. 

III. Informowanie o poziomie i postępach w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich 

rodziców/opiekunów prawnych o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych  

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z  realizowanego przez siebie programu nauczania;  

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów określonych w pkt. 1; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

3. Nauczyciel sprawdzone i ocenione prace pisemne udostępnia uczniom w terminie nie dłuższym 

niż 14 dni od przeprowadzenia sprawdzania pisemnego.  

4. Sprawdzone i ocenione prace uczniów przekazuje się do wglądu uczniom, w czasie zajęć 

edukacyjnych, na których nauczyciel omawia je z odwołaniem do zakresu treści, które 

obejmowała praca, ze wskazaniem pozytywnych rozwiązań oraz trudności, na które napotkali 

uczniowie oraz udzieleniu wskazówek w jaki sposób poprawić swoją pracę i w jaki sposób 

należy dalej się uczyć, aby pokonać trudności. 

5. Dla ucznia nieobecnego na zajęciach edukacyjnych, w czasie którym nauczyciel udostępniał 

sprawdzone i ocenione prace wszystkim obecnym uczniom w danej klasie, obowiązkiem 

nauczyciela jest udostępnienie uczniowi sprawdzonej i ocenionej pracy pisemnej w czasie 

najbliższych zajęć edukacyjnych, na których uczeń będzie obecny i krótkie jej omówienie  

z uczniem. 

6. Uzyskane przez ucznia oceny wpisywane są do dziennika lekcyjnego. 

7. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia udostępniane są jego rodzicom  

przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów. 

8. Nauczyciel udostępnia pisemne prace ucznia podczas wcześniej umówionych  

indywidualnych spotkań. 

9. Spotkania odbywają się na terenie szkoły. 



10. Uczniowi oraz jego rodzicom udostępniana jest tylko jego własna praca. 

11. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel powinien uzasadnić ustaloną ocenę. 

12. Uzasadnienie to powinno nastąpić w formie  indywidualnego spotkania w terminie najkrótszym 

po wniesieniu prośby. 

13. Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek: 

1) przekazać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia  

lub dodatkowej pracy ze strony ucznia; 

2) wskazać uczniowi, jak powinien się dalej uczyć. 

14. Na miesiąc przed rocznym/śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej 

nauczyciel zobowiązany jest poinformować ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych 

o przewidywanych dla niego rocznych/śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych, za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

15. Jeżeli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną,  

z którą zostali zapoznani, a uczeń chciałby uzyskać wyższą ocenę niż przewidywana, możliwe 

jest złożenie wniosku o sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia na zasadach określonych w § 

64 statutu szkoły. 

16. Śródroczne oceny klasyfikacyjne przekazywane są rodzicom na zebraniu w formie pisemnego 

zestawienia opatrzonego podpisem wychowawcy. 

 

 

IV. Ogólne wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

rocznych/śródrocznych ocen klasyfikacyjnych 

Na ocenę CELUJĄCĄ uczeń: 

• Spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej. 

• Prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ. 

• Samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych. 

• Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi, swobodą w posługiwaniu się terminologią 

przedmiotową i inną. 

• Angażuje się w prace pozalekcyjne (np. gazetki religijne, montaże sceniczne, pomoce katechetyczne 

itp.). 

• Osiąga sukcesy w konkursach wiedzy religijnej. 

• Jego pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi żadnych 

zastrzeżeń. 

• Wykazuje się umiejętnościami i wiadomościami wykraczającymi poza wymagania edukacyjne; jego 

praca jest oryginalna i twórcza oraz wskazuje na dużą samodzielność.  

• Inne osiągnięcia indywidualne ucznia promujące ocenę celującą. 

 

Na ocenę BARDZO DOBRĄ uczeń: 

• Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej. 

• Opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności określony poziomem nauczania religii. 

• Prezentuje poziom wiadomości powiązanych ze sobą w logiczny układ. 

• Umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela. 

• Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi. 

• Odznacza się pełną znajomością pacierza. 

• Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe. 

• Aktywnie uczestniczy w religii. 

• Uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej. 

• Jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem. 

• Odpowiedzialnie włącza się w dynamikę i przeżycia roku liturgicznego. 



• Opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności wyznaczonych przez nauczyciela programem 

nauczania; osiągnięcia ucznia należą do złożonych i wymagających samodzielności. 

• Inne możliwości indywidualne ucznia promujące ocenę bardzo dobrą. 

 

Na ocenę DOBRĄ uczeń: 

• Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej. 

• Opanował materiał programowy z religii. 

• Prezentuje wiadomości powiązane związkami logicznymi. 

• Poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska inspirowane przez 

nauczyciela. 

• Stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych. 

• Wykazuje się dobrą znajomością pacierza. 

• W zeszycie ma wszystkie notatki i prace domowe. 

• Korzysta z pomocy dydaktycznych podczas zajęć lekcyjnych (podręcznik, zeszyt ucznia i inne). 

• Systematycznie uczestniczy w zajęciach religii. 

• Jest zainteresowany przedmiotem. 

• Wykazuje się dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości. 

• Postawa ucznia nie budzi wątpliwości. 

• Stara się być aktywnym podczas lekcji. 

• Wiadomości i umiejętności ucznia przewidziane programem nauczania nie są pełne dla danego 

etapu nauczania, ale wiele umiejętności ma charakter złożony i samodzielny.  

• Inne osiągnięcia indywidualne ucznia promujące ocenę dobrą. 

 

Na ocenę DOSTATECZNĄ uczeń: 

• Opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości, postawy i umiejętności. 

• Prezentuje podstawowe treści materiału programowego z religii. 

• Wykazuje się wiadomościami podstawowymi, połączonymi związkami logicznymi. 

• Dość poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia oraz wyjaśnia ważniejsze zjawiska  z pomocą 

nauczyciela. 

• Potrafi stosować wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela. 

• W przekazywaniu wiadomości z religii popełnia niewielkie i nieliczne błędy. 

• Odznacza się małą kondensacją wypowiedzi. 

• Wykazuje się podstawową znajomością pacierza. 

• W zeszycie ucznia sporadyczne braki notatek, prac domowych. 

• Prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem. 

• Wiadomości i umiejętności ucznia są na poziomie podstawowych wiadomości   i umiejętności 

przewidzianych programem nauczania dla danego etapu; wiadomości    i umiejętności należą do 

przystępnych, o średnim stopniu złożoności i wystarczą do pomyślnego dalszego uczenia się.  

• Inne możliwości indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dostateczną. 

 

Na ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ uczeń: 

• Opanował konieczne pojęcia religijne. 

• Wykazuje się luźno zestawionym poziomem wiadomości programowych. 

• Prezentuje mało zadowalający poziom postaw i umiejętności. 

• Wykazuje brak rozumienia podstawowych uogólnień. 

• Cechuje się brakiem podstawowej umiejętności wyjaśniania zjawisk. 

• Nie potrafi stosować wiedzy, nawet przy pomocy nauczyciela. 

• Podczas przekazywania wiadomości popełnia liczne błędy, wykazuje niepoprawny styl wypowiedzi, 

posiada trudności w wysławianiu się. 



• Prowadzi zeszyt ucznia. 

• Ma problemy ze znajomością pacierza. 

• Wykazuje poprawny stosunek do religii. 

• Opanował elementarne wiadomości i umiejętności programowe przewidziane dla danego etapu 

edukacyjnego; są to wiadomości i umiejętności bardzo przystępne, proste  i  praktyczne, niezbędne w 

funkcjonowaniu szkolnym i pozaszkolnym.  

• Inne możliwości indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dopuszczającą. 

 

 Ocena NIEDOSTATECZNA Uczeń: 

• Wykazuje rażący brak wiadomości programowych. 

• Cechuje się brakiem jedności logicznej między wiadomościami. 

• Prezentuje zupełny brak rozumienia uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania zjawisk. 

• Wykazuje zupełny brak umiejętności stosowania wiedzy. 

• Podczas przekazywania informacji popełnia bardzo liczne błędy. 

• Cechuje się rażąco niepoprawnym stylem wypowiedzi. 

• Nie wykazuje się znajomością pacierza. 

• Nie posiada zeszytu ucznia lub dość często nie przynosi go na lekcję. 

• Lekceważy przedmiot. 

• Opuszcza lekcje religii. 

• Inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazujące na ocenę niedostateczną. 

V. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

ocen bieżących. 

KLASA IV 

Dział Wymagania szczegółowe zgodne z podstawa programową 

 

 

 

                         

I.  

Żyję w 

przyjaźni z 

Jezusem 

 

uczeń: 
• zapamiętuje i przyjmuje, że wakacje są darem Boga, który sprzyja pogłębianiu zażyłości z Nim, 
• na podstawie lekcji i własnych przemyśleń stwierdza, że Jezus jest najlepszym przyjacielem i zawsze czeka na 

spotkanie z nami, 
• na podstawie wiadomości z lekcji i fragmentów Pisma Świętego określa, jak postępuje przyjaciel Jezusa, 
• po zakończonej lekcji zna cechy przyjaźni międzyludzkiej i odnosi je do Jezusa. 
uczeń: 
• na podstawie lekcji i fragmentów z Pisma Świętego poznaje historię zbawienia jako historię miłości Boga do 

człowieka, 
• na podstawie lekcji i swojej wiedzy umie powiązać historię zbawienia z rokiem liturgicznym, 
• na podstawie wiadomości z lekcji umie wymienić okresy roku liturgicznego i dokonać ich krótkiej 

charakterystyki. 
• potrafi dokonać rewizji życia i wskazać na jego najważniejsze momenty. 
uczeń: 
• na podstawie zdobytej wiedzy i własnych doświadczeń, wie i jest pewny, że Bóg   to jego prawdziwy Przyjaciel, 
•umie wymienić sposoby pielęgnowania  przyjaźni z Bogiem i człowiekiem oraz próbuje   wprowadzać je w 
życie, 
• dostrzega związki między rozmową z przyjacielem a modlitwą oraz potrafi wymienić jej rodzaje, 
• po zakończonej lekcji umocni się w przekonaniu, że warto uczyć się przyjaźni i być godnym zaufania. 
uczeń: 
•na podstawie swojej wiedzy i wiadomości  z lekcji umie wymienić różne formy pomocy    drugiej osobie, 
• na podstawie lekcji i fragmentu Pisma Świętego zna naukę odnoszącą się do miłości bliźniego, 
• na podstawie wiadomości z lekcji umie podać przykłady osób, które poświęciły swoje życie, aby nieść pomoc 

potrzebującym ludziom, 
• po lekcji wykonuje konkretny czyn miłości wobec bliźniego. 
uczeń: 
• na podstawie tekstu podaje prośbę Jezusa skierowaną do św. Małgorzaty Alacoque, 
• na podstawie wcześniejszej wiedzy wymienia warunki sakramentu pokuty i rozumie zadośćuczynienie jako 

naprawienie zła   względem Boga i drugiego człowieka, 
• po zakończeniu lekcji uzasadnia, dlaczego pierwsze piątki miesiąca są szansą dla człowieka na przemianę 

swojego serca na wzór Serca Jezusowego, 
• wyjaśnia potrzebę częstej spowiedzi i podejmuje postanowienie odprawienia dziewięciu pierwszych piątków 

miesiąca. 
uczeń: 
• na podstawie wiadomości z codziennego życia umie opisać i wskazać budynek kościoła, 
• na podstawie lekcji i swojej wiedzy dowodzi, że Kościół stanowią chrześcijanie, 
• po zakończonej lekcji wskazuje, od jakiego momentu należymy do Kościoła, 
• podaje argumenty uzasadniające różnice pomiędzy Kościołem a kościołem, 
• wymienia z pamięci cechy charakterystyczne dla chrześcijanina. 

 



 

II.  

Boże, kim 
jesteś? 

 

uczeń: 
• na podstawie zdobytej wiedzy definiuje objawienie jako ujawnienie tego, co do tej pory było nieznane, 
• po lekcji wyjaśnia pojęcie Objawienia Bożego jako opowiadania Boga o sobie poprzez piękno stworzonego 

świata 
• na podstawie fragmentu Psalmu 104 wykonuje plakat (rysunek), przedstawiający znak niewidzialnego Boga w 

widzialnym świecie, 
• na podstawie analizy Psalmu 145 wymienia przymioty Boga. 
uczeń: 
• po zakończonej lekcji wyjaśnia pojęcie objawienia i Objawienia Bożego, 
• uzasadnia, dlaczego w Jezusie dokonało się najpełniejsze objawienie Boga, 
•wymienia sposoby objawiania się Boga, 
• na podstawie tekstu podaje cechy objawiającego się Boga. 
uczeń: 
• na podstawie zdobytych wiadomości własnymi słowami uzasadnia, dlaczego Biblia jest Księgą świętą, 
• wyjaśnia pojęcie natchnienia biblijnego jako   wpływu Boga na człowieka, 
•po zakończonym spotkaniu stwierdza,  że wyjątkowość Biblii polega na tym, że jej   autorem jest Bóg oraz 

natchniony przez niego człowiek, 
• na podstawie analizowanego fragmentu, uzupełnia tekst z podstawowymi informacjami o Piśmie Świętym. 
uczeń: 
• na podstawie tekstu z podręcznika oraz tekstu Biblii podaje jej podział oraz porządkuje nazwy poszczególnych 

ksiąg Pisma Świętego, 
•po zakończonej lekcji własnymi słowami  wyjaśnia, na czym polega jedność dwóch  Testamentów, 
• definiuje słowo „Testament" jako przymierze Boga z człowiekiem, którego głównym przesłaniem jest miłość 

Boga do człowieka, 
• po zajęciach potrafi podać wydarzenia opisane w Starym Testamencie oraz w Nowym Testamencie. 
uczeń: 
• definiuje pojęcie Opatrzności Bożej jako opieki Pana Boga nad człowiekiem, 
• po zakończonej lekcji wyjaśnia rolę Opatrzności Bożej w życiu człowieka, 

• na podstawie zdobytych wiadomości uzasadnia, dlaczego Pismo Święte jest księgą miłości Boga do człowieka, 
• odwołując się do słów: „Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie", 

dowodzi wierności Boga bez względu na słabości i grzechy ludzkie. 
uczeń: 
• po zakończonej lekcji potrafi odnaleźć i odczytać wybrane perykopy biblijne, 
• podaje nazwy wybranych ksiąg Pisma Świętego i ich autorów, 
• wie, że bez względu na rodzaj wydania Pisma Świętego zasada odszukiwania w nim fragmentów jest taka sama, 
• określa podstawowe zasady korzystania z Pisma Świętego. 
uczeń: 
• wskazuje moment, kiedy w liturgii Mszy Świętej czytany jest fragment Starego Testamentu, a kiedy Nowego 

Testamentu, 
• na podstawie pracy na lekcji uzasadnia, dlaczego Słowo Boże zapisane w Piśmie Świętym jest „rozmową" Boga 

z człowiekiem, 
• na podstawie własnych obserwacji i wiedzy zdobytej na lekcji, wymienia postawy, jakie należy przybrać 

podczas liturgii Słowa, 
• stwierdza, że Pismo Święte czytane w czasie liturgii Słowa jest aktualne w życiu człowieka. 
uczeń: 
• uzasadnia, dlaczego i w jaki sposób powinien dziękować Bogu, 
• definiuje słowo „dziękuję" - względem Boga i człowieka, 
• wskazuje na konkretne czyny, które mogą stanowić formę podziękowania, 
• własnymi słowami lub na podstawie Biblii dziękuje Bogu za okazane dobro i Jego miłość. 
uczeń: 

•opisuje ewangelistów i ich symbole oraz  treść napisanych przez nich ksiąg, 
• uzasadnia szczególną rolę Ewangelii w życiu Kościoła, 
• dostrzega aktualność Ewangelii w dzisiejszych czasach, 
• przedstawia Ewangelię jako Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie, powierzoną wszystkim wiernym. 
uczeń: 

•wskazuje, jakie zadania stawia przed nim Pismo Święte, 
• stwierdza, że Pismo Święte zawiera przykazanie miłości, 
•wskazuje formy realizacji przykazania miłości, 
• własnymi słowami opowiada, dlaczego zawsze, bez względu na sytuację, należy kochać drugiego człowieka. 
uczeń: 

•na podstawie fragmentu Pisma Świętego tworzy dzieło plastyczne, 
• po zakończonym spotkaniu rozróżnia formy sztuki, to jest: obraz, rzeźbę, ikonę, 
• łączy wybrane dzieła z formą sztuki i Pismem Świętym, 
• na podstawie zdobytej wiedzy uzasadnia aktualność Słowa Bożego. 
 

III.  

Wierzę w 
Ciebie, Panie 

Boże 
 

uczeń: 
•na podstawie doświadczenia stwierdza,  iż każdy człowiek ma różne pytania dotyczące  życia i wiary, 
• po lekcji stwierdza, że nie da się odpowiedzieć na wszystkie pytania pojawiające się w życiu, a szczególnie na 

te, które dotyczą wiary i Pana Boga, 
• po lekcji definiuje pojęcie wiary w życiu człowieka, 
• po lekcji podaje przykłady osób, które także miały wątpliwości związane z wiarą. 
uczeń: 
• na podstawie zdobytej wiedzy podczas lekcji uzasadnia, że wiara jest darem danym  człowiekowi przez Boga, 
• po zajęciach odpowiada na pytanie, jak stajemy się ludźmi wierzącymi, 
• wskazuje i wyjaśnia obowiązek nałożony przez Boga na człowieka, wynikający 



 z daru wiary, 
• po lekcji wymienia sfery życia człowieka, za które można dziękować Bogu. 
uczeń: 
• na podstawie analizowanego tekstu charakteryzuje podstawowe zasady wiary, 
• po lekcji odkrywa wartość egzystencjalną Wyznania wiary, 
• sam recytuje Wyznanie wiary, 
• po lekcji podaje zasady wiary dotyczące Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. 
uczeń: 

•po zakończonej lekcji własnymi słowami  definiuje pojęcie przymiotów Boga, 
• na podstawie fragmentów Pisma Świętego ukazuje wszechmoc Boga, 
• na podstawie zdobytej wiedzy uzasadnia, czym jest Boża mądrość, 
• po zakończonej lekcji podaje przykłady cudów Jezusa jako odpowiedzi na ludzkie słabości. 
uczeń: 
• po lekcji opowiada własnymi słowami, czym jest świętość Boga, 

•na podstawie zdobytej wiedzy uzasadnia,  dlaczego modlitwa i sakramenty pozwalają  doświadczyć Bożej 

świętości, 
• z pamięci śpiewa hymn Święty, Święty, Święty, 
• definiuje pojęcie świętych jako uczestników chwały Boga, którzy przebywają z Nim w niebie. 

uczeń: 

•po zakończonym spotkaniu wie, że Bóg w sakramencie pokuty i pojednania okazuje miłosierdzie każdemu 

człowiekowi, 
• własnymi słowami uzasadnia, dlaczego sprawiedliwość Boga zobowiązuje każdego człowieka do miłosierdzia 

wobec innych, 
• wyjaśnia, dlaczego miłosierny i sprawiedliwy Bóg działa na rzecz człowieka, 
• wymienia formy kultu Bożego Miłosierdzia. 
uczeń: 
• po zakończonej lekcji wyjaśnia rolę Mojżesza w dziejach Izrael 
• po lekcji uzasadnia, że nawrócenie św. Pawła to znak Opatrzności Bożej, 
• dostrzega znaki obecność Boga w wydarzeniach ST i NT, które są źródłem wiary w Bożą Opatrzność dla 

dzisiejszego chrześcijanina, 
• wyjaśnia istotę wiary na przykładzie postaci biblijnych. 

 

 

                        

IV.  

Uczę sie 

kochać Boga 

i bliźniego 

 

uczeń: 
• po lekcji wyjaśnia rolę Dekalogu w życiu człowieka jako szczególnej troski Boga, 
• na podstawie fragmentu biblijnego przedstawia obietnicę daną człowiekowi przez Boga za przestrzeganie 

Dekalogu, 
• po zajęciach umie podzielić Dekalog na dwie części, 
• po lekcji wie, iż modlitwa i sakramenty są pomocą daną człowiekowi przez Boga do przestrzegania Dekalogu. 
uczeń: 
• na podstawie doświadczenia i obserwacji klasy tworzy regulamin klasowy, 
• własnymi słowami wyjaśnia rolę regulaminu w życiu człowieka, 
• po lekcji stwierdza, iż Dekalog to regulamin zasad postępowania w życiu, dany człowiekowi przez Boga, 
• po lekcji wskazuje na różne obszary życia człowieka, w których można przestrzegać Dekalogu. 
uczeń: 
• na podstawie wiedzy zdobytej podczas lekcji, podaje podział Dekalogu, 
• po lekcji wyjaśnia, dlaczego Dekalog jest szkołą miłości Boga, 
• po lekcji wymienia i charakteryzuje przykazania Dekalogu odnoszące się do Boga, 
• po zajęciach podaje sytuacje, w których wykracza się przeciwko I, II, III przykazaniu Bożemu. 
uczeń: 
• na podstawie zdobytej wiedzy wyjaśnia, że przestrzeganie przykazań Dekalogu odnoszących się do bliźniego 

wypływa z miłości do Boga, 
• po lekcji wyjaśnia, dlaczego Dekalog jest szkołą miłości bliźniego, 
• po lekcji wymienia i opisuje przykazania Dekalogu odnoszące się do bliźniego, 
• po zajęciach podaje sytuacje, w których wykraczamy przeciwko przykazaniom Dekalogu odnoszącym się do 

bliźniego. 
uczeń: 
• na podstawie zdobytej wiedzy podczas lekcji, definiuje pojęcie służby jako postawę miłości wobec bliźniego, 

• po lekcji wymienia cechy służby wobec bliźniego, 
• własnymi słowami uzasadnia, dlaczego, gdy wypełniamy przykazanie miłości, to wypełniamy cały Dekalog, 
• na podstawie Pisma Świętego wyjaśnia, dlaczego Pan Jezus dał nam najlepszy przykład służby i miłości wobec 

bliźniego. 
uczeń: 
• po zakończonej lekcji dowodzi, że Eucharystia jest ucztą miłości i pamiątką ofiary Jezusa, 
•na podstawie zdobytej wiedzy stwierdza, że Jezus dał najdoskonalszy wzór wypełniania przykazania miłości, 
zostawiając nam siebie w Najświętszym Sakramencie, 
• zna słowa Przeistoczenia zawarte w Piśmie Świętym, 
• wskazuje przykłady wypełniania przykazania miłości w codziennym życiu. 
uczeń: 
• po zakończonej lekcji dowodzi, że uczynki miłosierne są realizacją Chrystusowej nauki  O miłości bliźniego, 

• dostrzega związki między miłością Boga a   miłością bliźnich, 

• własnymi słowami wyjaśnia znaczenie uczynków miłosiernych w codziennym życiu  podaje przykłady ich 
realizacji, 

• na podstawie fragmentu Pisma Świętego opisuje, na czym polega budowanie życia na trwałych wartościach. 

 uczeń: 

 



V. 

 Jestem z 

Jezusem w 

drodze do 

Ojca 

• definiuje pojęcie Bożej Opatrzności jako troski Boga o człowieka, 
• w modlitwie wyraża wdzięczność Panu Bogu za troskę o stworzenie i za dar aniołów stróżów, 
•na podstawie historii Józefa wskazuje   na momenty opieki Boga nad człowiekiem, 
• po zakończonym spotkaniu charakteryzuje anioła stróża jako szczególnego posłańca, który ma nas chronić 

przed szatanem. 
uczeń: 
• po zakończonej lekcji potrai uzasadnić, czym jest nadzieja w życiu chrześcijanina, 
• na podstawie tekstu o wędrówce Izraelitów przez pustynię podaje przykłady biblijnych   znaków troski Boga o 

człowieka i Jego pro wadzenia, 
• uzasadnia konieczność modlitwy jako przejawu wiary w Opatrzność Bożą i wyrażenia dziękczynienia za Boże 

prowadzenie, 
• po zakończonym spotkaniu uzasadnia, dlaczego Bóg i rodzice nie spełniają wszystkich naszych pragnień. 
uczeń: 
• wyjaśnia, dlaczego życie ludzkie jest pielgrzymką na drodze do Boga, 
• po zakończonej lekcji definiuje pojęcie Kościoła pielgrzymującego, 
• potrafi wskazać zadania poszczególnych osób we wspólnocie Kościoła pielgrzymującego, 
• na podstawie tekstu potrafi wskazać najważniejsze momenty w życiu duchowym człowieka. 
uczeń: 
• własnymi słowami wyjaśnia znaczenie przewodnika jako pomocy w bezpiecznym dotarciu do celu, 
• po zakończonej lekcji wymienia sposoby kroczenia za Jezusem jako najlepszym przewodnikiem w drodze do 

Boga, 
• na podstawie tekstu dokonuje hierarchizacji osób w Kościele, a po zakończonej lekcji potrafi wymienić imię 

obecnego papieża, biskupa diecezjalnego i księdza proboszcza, 
• na podstawie wiadomości z lekcji i Pisma Świętego wyjaśnia, co to znaczy, że Chrystus jest Dobrym Pasterzem. 
 
uczeń: 
• na podstawie tekstu z podręcznika wymienia owoce przyjmowania Komunii Świętej, 
• po zakończonej lekcji wyjaśnia, dlaczego Eucharystia jest pokarmem na życie wieczne, 
•po zakończonych zajęciach potrafi wskazać 
   fragment Pisma Świętego, w którym Jezus    obiecuje życie wieczne w zamian za przyjmowanie Jego Ciała i 
Krwi, 
• na podstawie zdobytych wiadomości wyjaśnia, dlaczego Eucharystia jest źródłem siły w przeżywaniu swojego 

życia po chrześcijańsku. 
uczeń: 

• po lekcji odpowiada na pytanie, w jaki sposób określa się Jezusa, 
• na podstawie wiedzy zdobytej podczas zajęć dowodzi, że Jezus jest drogą i prawdą, i życiem, 
• własnymi słowami wyjaśnia, iż Jezus Chrystus jest przewodnikiem na drodze do Ojca, 
• po lekcji wskazuje sposoby realizacji prawdy, że Jezus jest drogą i prawdą, i życiem. 
uczeń: 
• po zajęciach wymienia trudności na drodze chrześcijańskiego życia, 
• po lekcji wymienia sposoby pokonywania trudności we współpracy z łaską Bożą, 
• własnym słowami uzasadnia potrzebę walki z grzechem, 
•po lekcji definiuje pojęcie grzechu i cnoty. 
uczeń: 
• po lekcji wyjaśnia, że modlitwa chrześcijańska jest wyrazem wiary i nadziei w pełną miłości obecność Boga w 

życiu ludzi, 
•wymienia różne rodzaje modlitw, 
• sam układa modlitwę prośby, dziękczynienia, żalu, 
• podaje argumenty uzasadniające znaczenie modlitwy w życiu człowieka. 

 uczeń:  
• po zajęciach wymienia biblijne znaki Opatrzności Bożej jako potwierdzenie troski Boga o człowieka, 
• na podstawie analizy tekstu Pisma Świętego odkrywa Słowo Boże jako odpowiedź na ludzkie pytania i pomoc 
w kształtowaniu ludzkiego życia, 
• w tekście Pisma Świętego wskazuje na elementy odpowiedzialne za rozwój człowieka, 
• po lekcji ukazuje aktualność wydarzeń biblijnych, w świetle współczesnych wyzwań życiowych. 



 

VI.  

Rok 

liturgiczny 

uczeń: 
• podaje, kiedy w Kościele odprawiane są nabożeństwa różańcowe, 
• po zakończonej lekcji wymienia z pamięci poszczególne tajemnice różańca, 
• objaśnia, jakich wydarzeń zbawczych dotyczą poszczególne części różańca, 
• wykonuje plakat dotyczący nabożeństw różańcowych. 
 
uczeń: 
• podaje datę obchodów uroczystości Wszystkich Świętych, 
• własnymi słowami opisuje drogę do świętości: św. CecyliĘ św. Dominka Sav^ św. Małgorzaty Alacoque, św. 

Maksymiliana Marii Kolbego, 
• na podstawie zdobytych wiadomości opisuje zasady, jakimi powinniśmy się kierować w drodze do świętości, 
• uzasadnia tezę, że wszyscy jesteśmy powołani do świętości. 
uczeń: 

•z pamięci podaje datę, kiedy w sposób szczególny pamiętamy o zmarłych, 
•wylicza różne formy modlitwy za zmarłych, 
• własnymi słowami wyjaśnia, dlaczego dzięki miłosierdziu Boga człowiek może zostać zbawiony, 
• podaje różnice między dniem Wszystkich Wiernych Zmarłych a Halloween. 
uczeń: 
• po zakończonej lekcji własnymi słowami opowiada treść Ewangelii mówiącej o Jezusie Chrystusie Królu 

Wszechświata, 
• podaje cechy charakterystyczne dla królestwa Jezusowego, 
• przedstawia błogosławieństwa ewangeliczne jako ,,prawo" funkcjonujące w królestwie Jezusa, 
• ukazuje sens obchodów uroczystości Chrystusa Króla w życiu człowieka. 
uczeń: 
• podaje, kiedy w Kościele obchodzony jest Adwent, 
• wymienia postaci biblijne towarzyszące nam w okresie Adwentu, 
• własnymi słowami opowiada o symbolice Adwentu, 
•charakteryzuje nabożeństwa adwentowe. 
uczeń: 
• wskazuje, kiedy w Kościele obchodzone są święta Bożego Narodzenia, 
• po zakończonej lekcji własnymi słowami opowiada fragment Pisma Świętego, mówiący o narodzeniu Pana 

Jezusa, 
• wymienia i opisuje zwyczaje oraz tradycje związane z obchodami świąt Bożego Narodzenia, 
• uzasadnia, dlaczego święta Bożego Narodzenia to nie tylko czas spotkań rodzinnych i obdarowywania się 

prezentami, ale także czas spotkania z nowo narodzonym Bogiem. 
uczeń: 
• własnymi słowami opowiada treść Ewangelii o przybyciu Mędrców do Pana Jezusa, 
• wymienia symbole liturgiczne i zwyczaje związane z uroczystością Objawienia Pańskiego, 
• wyjaśnia znaczenie symboliki liturgii uroczystości Objawienia Pańskiego, 
• wyjaśnia znaczenie uroczystości Objawienia Pańskiego w życiu człowieka. 
uczeń: 

• wyjaśnia, dlaczego człowiek potrzebuje 

oczyszczenia i nawrócenia serca, 
• wymienia praktyki wielkopostne pomocne w nawróceniu serca, 
• uzasadnia, że czterdzieści dni postu jest pamiątką pobytu i kuszenia Jezusa na pustyni, 
• określa, na czym polega nawrócenie i pokuta. 
uczeń: 
•po lekcji pamięta treść perykopy: Mt 28, 1-8, i   potrafi wyjaśnić jakie znaczenie dla chrześcijanina ma 
zmartwychwstanie Pana Jezusa, 
• wymienia wydarzenia Ostatniej Wieczerzy i Wielkiego Piątku oraz własnymi słowami wyjaśnia, co to jest 

rezurekcja, 
• na podstawie pieśni uzasadnia, dlaczego Zmartwychwstanie Pańskie jest świętem radosnym i pięknym. 
uczeń: 
• na podstawie zdobytych wiadomości definiuje pojęcie Bożego Miłosierdzia, 

•na podstawie tekstu opowiada o życiu św. Faustyny Kowalskiej jako apostołki Miłosierdzia, 
• wymienia i krótko opisuje formy kultu Miłosierdzia Bożego, 
• po lekcji uzasadnia, dlaczego Jezus jest Królem Miłosierdzia oraz dlaczego czczenie Miłosierdzia Bożego jest 

gwarancją zbawienia. 
uczeń: 
• wyjaśnia, dlaczego maj jest miesiącem poświęconym Matce Bożej oraz przytacza z pamięci kilka wezwań z 

Litanii Loretańskiej, 
• po zakończonych zajęciach uzasadnia, dlaczego Maryja jest Królową Polski, 
• potrafi wyjaśnić rolę Jasnej Góry w historii Polski, 
• uzasadnia, dlaczego uroczystość Maryi Królowej Polski obchodzimy 3 maja. 
uczeń: 
• po zakończonej lekcji własnymi słowami opowiada o zesłaniu Ducha Świętego na Maryję i Apostołów, 
•wymienia z pamięci dary Ducha Świętego, 
• na podstawie zdobytej podczas lekcji wiedzy wyjaśnia, dlaczego zesłanie Ducha Świętego jest początkiem 

Kościoła, 
• po zajęciach własnymi słowami uzasadnia, w jaki sposób Duch Święty działa w życiu człowieka. 
uczeń: 
• po zakończonej lekcji potrafi z pamięci powtórzyć ostatnie słowa Pana Jezusa skierowane do Apostołów: „A 

oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata" oraz wskazać formy obecności Jezusa, 
• własnymi słowami opowiada o wizji św. Julianny z Cornillon i ustanowieniu święta Bożego Ciała, 
• po lekcji opisuje, jak wygląda uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa w Kościele oraz wyjaśnia 

znaczenie tego święta w życiu chrześcijan, 
• na podstawie fragmentu Ewangelii projektuje ołtarz na uroczystość Bożego Ciała. 

 



uczeń: 
•po zakończonej lekcji uzasadnia, dlaczego powinniśmy dziękować tym, którzy nam pomagają i troszczą się o 
nas, 
•na podstawie zdobytej wiedzy wyjaśnia istotę budowania Świątyni Opatrzności Bożej, będącej wotum narodu 
polskiego składanym Bogu za Jego troskę i opiekę na przestrzeni dziejów, 
•podaje przykłady budowania duchowej świątyni jako wyrazu naszej wdzięczności Panu Bogu, 
•po lekcji własnymi słowami określa przesłanie Święta Dziękczynienia. 

 

 

 

KLASA V 

Dział Wymagania szczegółowe zgodne z podstawa programową 

 

 

I.  

Pragnienia 
człowieka 

Uczeń: 

 - wymienia źródła autentycznego szczęścia; - uzasadnia potrzebę wierności Bogu jako dawcy prawdziwego 

szczęścia; - odróżnia szczęście od przyjemności; - podejmuje pytania o sens życia; - wyjaśnia, dlaczego 

rzeczy przyjemne mogą być niebezpieczne; - wyraża świadomość angażowania się we własną edukację, 

mając na względzie przyszłe cele. 

 

- swoimi słowami opisuje pojęcia „wiara”, „nadzieja” i „miłość”; - wyjaśnia, że źródłem wiary, nadziei i 

miłości jest Bóg; - podaje argumenty potwierdzające, że wiara, nadzieja i miłość to źródło szczęścia w życiu 

człowieka; - wskazuje na związek wiary z nadzieją i miłością; - odwołując się do życiorysów świętych i 

błogosławionych, wyjaśnia, w jaki sposób wiara, nadzieja i miłość realizowała się w ich życiu, szczególnie w 

życiu św. Matki Teresy z Kalkuty 

 

- swoimi słowami tłumaczy, dlaczego rodzina jest podstawową wspólnotą w życiu człowieka; - formułuje 

zasady, jakie powinny obowiązywać w rodzinie i grupie koleżeńskiej; - wymienia zjawiska negatywnie 

oddziałujące na grupę koleżeńską i rodzinę; - po lekcji ukazuje związek między okazywaniem szacunku 

innym ludziom a nauką Jezusa. 

 

- wyjaśnia, dlaczego człowiek należy do rozmaitych wspólnot; - wymienia, do jakich wspólnot należy 

(rodzina, szkoła, Kościół, naród, ludzkość); - wylicza mniejsze wspólnoty należące do Kościoła; - odróżnia 

dobro wspólne – materialne i duchowe – poszczególnych wspólnot; - wymienia własne obowiązki 

wynikające z przynależności do poszczególnych wspólnot; - uzasadnia konieczność świadczenia o wierze we 

wszystkich wspólnotach, których jest członkiem. 
 

II.  

Biblia źródłem 

odkrywania 

tajemnicy Boga 

Uczeń: 

- swoimi słowami wyjaśnia, czym jest objawienie Boże; - wskazuje różnice między objawieniem Bożym a 

objawieniem prywatnym; - definiuje objawienie naturalne i objawienie nadprzyrodzone; - wyjaśnia, dlaczego 

Bóg objawił się człowiekowi i wskazuje początki objawienia; - wyjaśnia, czym jest i gdzie została opisana 

historia zbawienia; - wskazuje na relację wiary i wiedzy i tłumaczy, czemu nie są sprzeczne. 

 

- przytacza definicję pojęcia „wiara”; - uzasadnia, że wiara jest istotną wartością w życiu człowieka; - 

wymienia sposoby pozwalające na rozwój wiary; - uzasadnia, dlaczego wiedza prowadzi do Boga; - podaje 

przykłady uczynków, które stanowią potwierdzenie wiary człowieka. 

 

- tłumaczy, co znaczy, że wiara jest łaską, ale też zadaniem; - wskazuje na rzeczy pomagające rozwijać wiarę 

oraz takie, które ją niszczą; - wyjaśnia, że wiara wyraża się także poprzez uczynki; - podaje przykłady, na 

jakie pytania odpowiadają nauka i wiara. 

 

- wyjaśnia, czym jest natchnienie biblijne; - z pamięci przytacza najważniejsze informacje dotyczące Pisma 

Świętego (liczba ksiąg, kanon, języki biblijne, etapy powstawania ksiąg biblijnych); - poprawnie odczytuje 

oraz stosuje skróty biblijne; - wyjaśnia, że autorami Biblii są Bóg i człowiek; - uzasadnia, że lektura Pisma 

Świętego jest istotna w rozwoju wiary. 

 

- wyjaśnia, dlaczego nie należy dosłownie interpretować Pisma Świętego; - ukazuje związek między Pismem 

Świętym a Tradycją; - uzasadnia potrzebę odczytywania Pisma Świętego zgodnie z nauczaniem Kościoła; - 

omawia nieprawdziwość konfliktu nauki z przekazem Pisma Świętego. 

 

III.  

Bóg objawiający 

siebie w dziele 

stworzenia 

Uczeń: 

- podaje przyczyny, dla których Bóg stworzył świat; - tłumaczy znaczenie pierwszego opisu stworzenia 

świata; - wyjaśnia, kim są aniołowie, oraz podaje podstawowe informacje na ich temat; - uzasadnia potrzebę 

wierności Bogu, by oprzeć się pokusom szatana. 

 

- wyjaśnia, czym jest i z czego wynika godność człowieka; - przedstawia znaczenie drugiego opisu 



stworzenia świata; - uzasadnia potrzebę okazywania Bogu poprzez modlitwę wdzięczności za świat 

stworzony; - formułuje zasady, którymi powinien kierować się człowiek w odniesieniu do świata 

stworzonego. 

 

- przytacza biblijny opis historii grzechu pierworodnego; - wymienia konsekwencje grzechu pierworodnego; - 

wyjaśnia pojęcia: „wolna wola”, „Ewangelia”, „protoewangelia”, „Mesjasz”; - omawia konsekwencje 

grzechu 

 

- przytacza historię Kaina i Abla i poprawnie ją interpretuje; - podaje sposoby przeciwdziałania grzechom 

głównym; - uzasadnia, że przeciwieństwem grzechów głównych są cnoty główne; - omawia związek między 

grzechami głównymi. 

 

- przytacza historię Noego i poprawnie ją interpretuje; - uzasadnia potrzebę modlitwy uwielbienia w życiu 

chrześcijanina; - poprawnie formułuje i rozpoznaje modlitwę uwielbienia. 

 

- przytacza biblijną historię o wieży Babel i poprawnie ją interpretuje; - uzasadnia potrzebę modlitwy 

dziękczynienia w życiu chrześcijanina; - poprawnie formułuje i rozpoznaje modlitwę dziękczynienia. 

 

IV.  

Bóg wierny 

danym 

obietnicom 

prowadzi swój 

lud 

Uczeń: 

- przedstawia podstawowe fakty z życia Abrahama; - wyjaśnia, dlaczego Abraham opuścił dom rodzinny; - 

wyjaśnia, na czym polegało przymierze zawarte między Bogiem i Abrahamem; - omawia znaczenie zaufania 

Bogu; - wyjaśnia, jaki był cel wystawienia Abrahama na próbę; - stwierdza, że Bóg oczekuje od nas, abyśmy 

Mu bezgranicznie ufali; - wskazuje konsekwencje wierności Bogu. 

 

- przedstawia podstawowe fakty z życia Jakuba; - wyjaśnia, w jaki sposób Jakub otrzymał błogosławieństwa 

od ojca; - wskazuje, w jaki sposób Jakub uczy nas zaufania Bogu; - omawia znaczenie Bożego 

błogosławieństwa; - wyjaśnia, dlaczego należy prosić Boga o błogosławieństwo nawet w trudnych chwilach 

życia; - stwierdza, że Bóg oczekuje od nas, abyśmy Mu bezgranicznie ufali; - wymienia imiona synów 

Jakuba 

 

- przedstawia podstawowe fakty z życia Józefa; - wyjaśnia, jakie były relacje między dziećmi Jakuba; - 

wskazuje, w jaki sposób Bóg opiekował się Józefem w trudnych chwilach; - omawia znaczenie Bożej 

Opatrzności; - stwierdza, że Bóg oczekuje od nas, abyśmy Mu bezgranicznie ufali, nawet w trudnych 

chwilach życia; - wyjaśnia, dlaczego powinniśmy prosić Boga, by czuwał nad nami. 

 

- przedstawia podstawowe fakty z życia Mojżesza; - wyjaśnia, w jaki sposób Bóg powołał Mojżesza i jakie 

postawił mu zadanie; - wskazuje, w jaki sposób Bóg chciał nakłonić faraona, żeby wypuścił Naród Wybrany; 

- omawia różnice między modlitwą błagalną, zaufania i przebłagania; - wyjaśnia, dlaczego należy modlić się 

do Boga; - stwierdza, że Bóg oczekuje od nas, abyśmy Mu bezgranicznie ufali; - formułuje proste modlitwy 

 

- wyjaśnia znaczenie słowa „pascha”; - wyjaśnia, w jaki sposób Izraelici mieli się przygotować i spożyć 

wieczerzę paschalną; - tłumaczy, zapowiedzią jakiego wydarzenia była Pascha; - podaje przykłady 

dzisiejszych zniewoleń człowieka; - wyjaśnia, w jaki sposób Jezus wyprowadził nas z niewoli grzechu; - 

wyjaśnia, że Bóg pomaga wychodzić człowiekowi z jego zniewoleń. 

 

- przedstawia podstawowe informacje na temat wędrówki Izraelitów przez pustynię; - wyjaśnia, w jaki 

sposób Bóg pomagał Narodowi Wybranemu na pustyni; - stwierdza, że manna byłą zapowiedzą Eucharystii; - 

wyjaśnia, czym jest łaska Boża; - rozróżnia rodzaje łaski Boga; - uzasadnia potrzebę proszenia Boga o 

okazanie łaski. 

 

- wyjaśnia, w jaki sposób Bóg przekazał Izraelitom dziesięcioro przykazań; - wyjaśnia, że przykazania 

zostały nam dane dla naszego dobra; - tłumaczy treść poszczególnych przykazań; - uzasadnia, że podążanie 

drogą przykazań prowadzi do zbawienia; - wyjaśnia, dlaczego należy nawracać się, gdy popełnimy grzech; - 

określa przykazania jako znaki miłości Boga do człowieka; - uzasadnia potrzebę proszenia Boga, aby 

wspierał nas w przestrzeganiu przykazań. 

 

- przedstawia podstawowe fakty z życia Jonasza; - wyjaśnia, jakie zadanie otrzymał Jonasz od Boga; - 

wskazuje, w jaki sposób mieszkańcy Niniwy zareagowali na słowa Jonasza; - wyjaśnia, jakie trudności w 

wierze przeżywał Jonasz; - stwierdza, że każdy człowiek może doświadczać wątpliwości i trudności w 

wierze; - przedstawia sposoby radzenia sobie z trudnościami w wierze; - stwierdza, że Bóg jest miłosierny i 

przebaczy nam nasze błędy i grzechy. 

 

V.  

Jezus nowym 

Mojżeszem i 

obiecanym 

Mesjaszem 

Uczeń: 

- wyjaśnia pojęcie „kerygmat”; - wymienia cztery artykuły kerygmatu i je omawia; - uzasadnia stwierdzenie, 

że Jezus jest Panem i Zbawicielem każdego człowieka; - podaje przykłady postaw i zachowań, przez które 

wyrazi, że Jezus jest jego Panem i Zbawicielem. 

 

- wymienia sposoby Bożego objawienia; - wyjaśnia, że Bóg najpełniej objawił się w Jezusie; - wylicza 



podstawowe wydarzenia z życia Jezusa; - omawia zbawcze znaczenie wybranych wydarzeń z życia Jezusa. 

 

- stwierdza, że Bóg objawia się ludziom; - wymienia przymioty Boga i omawia ich znaczenie; - wyjaśnia, że 

o przymiotach Boga dowiadujemy się z Pisma Świętego; - odwołując się do przykładów, uzasadnia, że 

wszystko, co Bóg czyni, czyni z miłości do człowieka; - podaje prawdę o Bogu miłosiernym, który wchodzi 

w relacje z człowiekiem i pragnie naszego szczęścia i zbawienia. 

 

- swoimi słowami przytacza tekst biblijny o zwiastowaniu; - wyjaśnia, dlaczego Maryja zajmuje szczególne 

miejsce wśród ludzi; - uzasadnia, że Maryja jest również Matką każdego człowieka; - podaje przykłady 

wypełniania woli Bożej na wzór Maryi w swoim życiu. 

 

- swoimi słowami opowiada przypowieść o siewcy; - wymienia miejsca, na które padło ziarno z 

przypowieści, i podaje interpretację; - wyjaśnia, kogo oznaczają: ziarno, gleba i siewca; - podaje propozycje 

troszczenia się o plon obfity Słowa Bożego w swoim życiu. 

 

- swoimi słowami przedstawia treść przypowieści; - wyjaśnia znaczenie i sens przypowieści; - wylicza 

sposoby wykorzystania w praktyce nauki płynącej z przypowieści; - wyjaśnia, co dla człowieka 

ochrzczonego jest skarbem i jak ten skarb zdobyć. 

 

- swoimi słowami opowiada przypowieść o talentach; - podaje różne znaczenia pojęcia „talent”; - wyjaśnia, 

co jest niezbędne do rozwijania talentów; - stwierdza, jakie ma zdolności i jak może je wykorzystać dla dobra 

innych. 

 

- swoimi słowami opowiada przypowieść o robotnikach w winnicy; - wyjaśnia znaczenie przypowieści o 

robotnikach w winnicy; - ukazuje różnicę miedzy sprawiedliwością Bożą a sprawiedliwością ludzką; - 

wyjaśnia stwierdzenie, że Bóg jest hojnym dawcą. - okazuje troskę o życie Boże w sobie, nie odkładając 

nawrócenia „na później”. 

 

- swoimi słowami opowiada przypowieść o miłosiernym Samarytaninie; - wyjaśnia, kim byli bohaterowie 

przypowieści: kapłan, lewita, Samarytanin; - poprawnie stwierdza, kto jest naszym bliźnim; - podaje 

przykłady czynienia dobra w odpowiedzi na potrzeby materialne i duchowe bliźnich. 

 

VI. 

Kościół Jezusa 

Chrystusa 

Uczeń: 

- przytacza historię powołania Apostołów i św. Piotra; - wymienia imiona Apostołów; - tłumaczy, co znaczy 

słowo „apostoł”; - podaje przykłady zadań uczniów Jezusa; - wykazuje chęć czynienia dobra i życia 

Ewangelią. 

 

- opowiada o Zesłaniu Ducha Świętego; - formułuje modlitwę do Ducha Świętego; - wyjaśnia, że zesłanie 

Ducha Świętego jest początkiem Kościoła i przemiany człowieka; - podaje przykłady działania Duch 

Świętego w Kościele; - wymienia sytuacje, w których może prosić o pomoc Ducha Świętego. 

 

- przytacza historię św. Pawła i św. Szczepana; - wskazuje i omawia najważniejsze fakty z życia św. Pawła; - 

wyjaśnia znaczenie misyjności Kościoła; - uzasadnia potrzebę dawania świadectwa wiary we własnym życiu 

i wspierania działalności misyjnej Kościoła. 

 

- wymienia przymioty Kościoła; - tłumaczy znaczenie poszczególnych przymiotów Kościoła; - wskazuje na 

pochodzenie poszczególnych przymiotów Kościoła; - omawia, w jaki sposób może przyczynić się do wzrostu 

świętości Kościoła. 

 

- wymienia obrazy Kościoła; - tłumaczy znaczenie poszczególnych obrazów Kościoła; - uzasadnia potrzebę 

uczynków miłości jako konsekwencję wzrastania w wierze; - omawia swoje zadania w Kościele. 

 

- omawia i wyjaśnia strukturę Kościoła; - tłumaczy znaczenie pojęć: „papież”, „Stolica Apostolska”, 

„Namiestnik Chrystusa”, „biskup”, „diecezja”, „prezbiter”, „parafia”, „proboszcz”, „życie konsekrowane”; - 

omawia zadania poszczególnych funkcji w Kościele; - wylicza sposoby włączenia się w życie Kościoła. 

 

- wylicza przykazania kościelne; - uzasadnia potrzebę przestrzegania przykazań kościelnych; - omawia 

znaczenie poszczególnych przykazań kościelnych; - podaje sposoby przestrzegania poszczególnych 

przykazań kościelnych. 

 

VII. 

Historia 

zbawienia w 

Kościele 

pierwotnym oraz 

w starożytności i 

średniowieczu 

Uczeń: 

 - przedstawia podstawowe fakty na temat prześladowań za wiarę w Jezusa; - opisuje zachowania chrześcijan 

w czasie prześladowań; - omawia znaczenie Edyktu mediolańskiego; - stwierdza, że również w XXI w. nie 

wszędzie można swobodnie wyznawać wiarę w Jezusa; - wskazuje, że nawet w Polsce zdarzają się 

nieodpowiednie zachowania wobec osób wierzących, i podaje ich przykłady; - formułuje proste modlitwy w 

intencji osób prześladowanych za wiarę. 

 

- przedstawia podstawowe fakty z życia św. Cyryla i św. Metodego; - omawia sposoby ewangelizacji 



charakterystyczne dla św. Cyryla i św. Metodego; - tłumaczy znaczenie misji św. Cyryla i św. Metodego; - 

wymienia trudności, z jakimi zmagali się św. Cyryl i św. Metody; - uzasadnia potrzebę dawania świadectwa 

wiary; - podaje przykłady świadczenia o wierze w różnych środowiskach; - stwierdza, że zawsze należy 

zachowywać się jak uczeń Jezusa. - podaje przykłady zachowań, do których zachęca nas św. Benedykt; - 

uzasadnia potrzebę właściwego łączenia modlitwy i pracy; - wyjaśnia wartość sumiennego przykładania się 

do swoich obowiązków. 

 

- przedstawia podstawowe fakty związane ze schizmą wschodnią; - wyjaśnia, jakie były przyczyny rozłamu 

Kościoła; - omawia, w jaki próbowano załagodzić spór Wschodu i Zachodu; - podaje konsekwencje rozłamu 

Kościoła; - wymienia podstawowe informacje na temat prawosławia; - tłumaczy, czym były wyprawy 

krzyżowe; - wyjaśnia, że trudne karty historii Kościoła są spowodowane błędami ludzi. 

 

- przedstawia podstawowe fakty z życia św. Franciszka i św. Dominika; - wymienia zachowania 

charakterystyczne dla św. Franciszka i św. Dominika; - omawia główne pola aktywności franciszkanów i 

dominikanów; - tłumaczy, czego uczą nas św. Franciszek i św. Dominik; - podaje przykłady postaw, do 

których zachęcają nas św. Franciszek i św. Dominik; - podaje przykłady dzisiejszego funkcjonowania zakonu 

franciszkanów i zakonu dominikanów. 

 

- przytacza informacje o chrzcie Polski; - opisuje wpływ chrztu i chrześcijaństwa na formowanie się państwa 

polskiego; - podaje informacje o życiu i działalności św. Wojciecha; - wymienia przejawy patriotyzmu w 

życiu. 

 

- przedstawia podstawowe fakty z życia św. Stanisława; - wymienia zachowania króla, które nie podobały się 

biskupowi. Stanisławowi; - tłumaczy, w jaki sposób biskup Stanisław chciał nakłonić króla do nawrócenia; - 

omawia, jak zakończył się spór króla i biskupa; - określa, czego uczy nas biskup Stanisław; - uzasadnia 

konieczność stawania w obronie słabszych. 

 

- przedstawia podstawowe fakty z życia św. Jadwigi; - wskazuje na aspekty życia szczególnie bliskie św. 

Jadwidze; - podaje przykłady zachowań św. Jadwigi, które były świadectwem jej wiary; - wyjaśnia, jak św. 

Jadwiga przyczyniła się do rozwoju Polski; - tłumaczy, czym jest kultura chrześcijańska; - wymienia 

przykłady kultury chrześcijańskiej (w architekturze, malarstwie, rzeźbie itd.); - podaje sposoby naśladowania 

św. Jadwigi. 

VIII 

Bóg obecny w 

życiu swego ludu 

– rok liturgiczny 

Uczeń:  

- swoimi słowami opowiada o życiu św. Stanisława Kostki; - wyjaśnia, co to znaczy, że św. Stanisław Kostka 

jest patronem dzieci i młodzieży; - podejmuje praktykę regularnej modlitwy za wstawiennictwem tego 

świętego; - zastanawia się, które cechy św. Stanisława kostki warto naśladować. 

 

- przytacza cytat biblijny z lekcji; - wyjaśnia znaczenie i wartość modlitwy różańcowej; - wyjaśnia, kiedy w 

Kościele odprawiane jest nabożeństwo różańcowe; - wyjaśnia, z ilu części składa się różaniec. 
 

- wyjaśnia, co znaczy czuwać; - omawia i charakteryzuje wszystkie wymiary Adwentu; - wymienia patronów 

Adwentu; - tłumaczy symbol zapalonej świecy roratki podczas rorat; - wyjaśnia znaczenie koloru fioletowego 

w szatach liturgicznych kapłana. 

 

- przedstawia historię narodzin Jezusa; - omawia rolę pasterzy, którzy przyszli do Jezusa; - podaje przykłady 

zwyczajów związanych ze świętami Narodzenia Pańskiego; - wyjaśnia, czym jest okres Narodzenia 

Pańskiego; - wymienia najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa, które wspominamy w okresie Narodzenie 

Pańskiego; - tłumaczy, czym są kolędy; - określa, w jaki sposób może sprawić, aby Jezus rodził się w jego 

sercu. 

 

- charakteryzuje okres Wielkiego Postu; - wymienia podstawowe nabożeństwa pasyjne; - tłumaczy, w jaki 

sposób celebrujemy drogę krzyżową i gorzkie żale; - rozróżnia, czym jest nawrócenie, a czym post; - 

uzasadnia potrzebę podejmowania wyrzeczeń w okresie Wielkiego Postu; - podaje przykłady postanowień 

wielkopostnych. 

 

- charakteryzuje Triduum Paschalne; - wyjaśnia, jakie tajemnice historii zbawienia celebrujemy w czasie 

Triduum Paschalnego; - wymienia obrzędy Triduum Paschalnego; - tłumaczy znaczenie podstawowych 

obrzędów liturgii Triduum Paschalnego; - uzasadnia znaczenie uczestnictwa w obrzędach Triduum 

Paschalnego; - określa, w jaki sposób może włączyć się w liturgię Triduum Paschalnego. 

 

- przytacza biblijne teksty związane z działaniem Ducha Świętego i zapowiedzią Jego przysłania; - 

charakteryzuje postawę św. Piotra po zesłaniu Ducha Świętego; - podaje różne nazwy uroczystości Zesłania 

Ducha Świętego i datę obchodów w danym roku; - omawia przykłady wykorzystania darów Ducha Świętego 

w codzienności. Postawy: uczeń przejawia postawę apostolską we wszystkich wspólnotach, do których 

należy. 

 

- wymienia różne formy kultu eucharystycznego; - wyjaśnia, jak wprowadzono Uroczystość Najświętszego 



Ciała i Krwi Chrystusa; - tłumaczy, w jaki sposób można uczestniczyć w procesji Bożego Ciała; - wymienia 

sposoby aktywnego włączenia się w procesję Bożego Ciała; - tłumaczy, czym jest odpust zupełny i jak go 

uzyskać; - stwierdza, że uczestnictwo w procesji Bożego Ciała jest okazją do dawania świadectwa wiary 

 

- wyjaśnia, kim była św. Małgorzata Maria Alacoque; - omawia obietnice Jezusa związane z praktykowaniem 

pierwszych piątków miesiąca; - poprawnie podaje miesiąc, w którym oddawana jest cześć Sercu Jezusowemu 

oraz datę uroczystości Najświętszego Serca Jezusa w danym roku; - interpretuje symbol Serca Jezusa w 

kontekście postępowania własnego i innych ludzi. Postawy: uczeń podejmuje praktykę pierwszych piątków 

miesiąca dla zadośćuczynienia Jezusowi. 

 

Lekcje 

dodatkowe 

Uczeń:  

- swoimi słowami opowiada historię Traktu Biskupiego w Bałdach; - wyjaśnia znaczenie posługi biskupiej; - 

wymienia imiona i nazwiska znanych biskupów warmińskich. 

 

- swoimi słowami opowiada o objawieniach Maryi w Gietrzwałdzie; - wymienia osoby wizjonerek; - określa 

sytuację polityczną, społeczną i religijną ówczesnej Polski; - uzasadnia potrzebę modlitwy różańcowej. 

 

KLASA VI 

Dział Wymagania szczegółowe zgodne z podstawa programową 

 

 

I.  

Człowiek poznaje 

świat i siebie 

uczeń: 

- podaje argumenty podpierające tezę o braku sprzeczności między wiarą a nauką; - swoimi słowami 

tłumaczy, na jakie pytania odpowiada wiara, a na jakie nauka; - wylicza metody pozwalające na rozwój 

wiedzy i wiary; - wymienia przykłady dzieł sztuki sakralnej 

- swoimi słowami uzasadnia, że każdy człowiek posiada godność; - wylicza elementy świadczące o tym, że 

człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże; - definiuje elementy świadczące o tym, że człowiek 

jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże; - wskazuje na źródła godności ludzkiej i chrześcijańskiej; - 

uzasadnia, dlaczego formy dyskryminacji, takie jak rasizm, są złe; - swoimi słowami opisuje, na czym 

polega odpowiedzialność za dar Chrztu Świętego 

- wylicza, jakie misje realizuje Chrystus; - swoimi słowami opisuje, na czym polega potrójna misja 

Chrystusa; - wylicza, w jaki sposób osoba w jego wieku może uczestniczyć w potrójnej misji Chrystusa; - 

swoimi słowami tłumaczy, co znaczy „brać udział w budowaniu Królestwa Bożego” 

- wymienia wspólnoty, do których należy; - wymienia zjawiska wpływające na dobro wspólnot oraz te 

oddziałujące negatywnie; - swoimi słowami uzasadnia, że we wspólnotach należy przestrzegać wartości; - 

swoimi słowami tłumaczy, na czym polega uczestnictwo w różnych wspólnotach; - wymienia, jakie istnieją 

możliwości reakcji na niewłaściwe zachowania we wspólnotach; - tłumaczy związek między byciem 

chrześcijaninem a włączaniem się w różne akcje społeczne 

 

 II 

  Dzieje narodu 

wybranego – 

aktualność Słowa 

Bożego 

- opisuje powołanie Samuela; - przedstawia podstawowe fakty z życia Samuela; - omawia zadania, jakie 

Bóg wyznaczył Samuelowi; - omawia historię namaszczenia Dawida na króla; - wskazuje na sytuacje z 

historii Izraela świadczące o wierności obietnicom, które Bóg złożył Abrahamowi; - stwierdza, że nie 

należy oceniać człowieka po jego cechach zewnętrznych 

- swoimi słowami opowiada, w jaki sposób Dawid został królem Izraela; - wskazuje na szczególne działanie 

Boga w życiu Dawida; - omawia, jak Bóg zareagował na grzech Dawida; - wyjaśnia, czym jest psalm; - 

wskazuje różne rodzaje psalmów; - dostrzega możliwość modlitwy psalmami na co dzień. 

- swoimi słowami opowiada historię króla Salomona; - tłumaczy, jakie konsekwencje wyniknęły z faktu, że 

Salomon poprosił Boga o dar mądrości; - omawia, w jaki sposób rządy Salomona wpłynęły na rozwój kraju; 

- wyjaśnia, jak wyglądała świątynia jerozolimska; - wie, że należy stawiać Boga na pierwszym miejscu; - 

dostrzega wartość dóbr niematerialnych 

- wyjaśniam kim byli prorocy Izajasz i Jeremiasz; - tłumaczym jakie zadania wyznaczył im Pan Bóg; - 

wymienia główne myśli nauczania Izajasza i Jeremiasza; - opowiada o reformie religijnej za czasów króla 

Jozjasza; - wskazuje sposoby dawania świadectwa wiary w świecie; - rozróżnia prawdziwych i fałszywych 

proroków 

- swoimi słowami opisuje historię niewoli babilońskiej; - wskazuje następstwa niewoli babilońskiej; - 

omawia okres poprzedzający powstanie Machabeuszy; - swoimi słowami podaje znaczenie omawianych w 



trakcie lekcji wydarzeń 

- swoimi słowami tłumaczy znaczenie słowa „Mesjasz”; - wylicza starotestamentalne zapowiedzi przyjścia 

Mesjasza; - uzasadnia, że Jezus Chrystus jest zapowiadanym przez Stary Testament Mesjaszem; - podaje 

argumenty potwierdzające myśl, że Bóg kieruje swoje słowa do wszystkich ludzi.  

 

III 

Wypełnienie 

proroctw – 

wcielenie 

- swoimi słowami opisuje, co oznacza, że Jezus jest postacią historyczną; - wylicza pozachrześcijańskie 

źródła o Jezusie Chrystusie; - dokonuje podziału źródeł pozachrześcijańskich o Jezusie Chrystusie na źródła 

żydowskie i pogańskie; - wymienia teorie kwestionujące historyczność i zmartwychwstanie Jezusa 

Chrystusa oraz podaje kontrargumenty 

 

- wymienia dogmaty maryjne; - swoimi słowami tłumaczy znaczenie dogmatów dotyczących Matki Bożej; - 

wymienia w porządku chronologicznym zdarzenia z dzieciństwa Pana Jezusa; - podaje definicję pojęcia 

„dogmat” 

 

- swoimi słowami przytacza główne wątki Prologu Ewangelii św. Jana; - wyjaśnia znaczenie wybranych 

fragmentów Prologu Ewangelii św. Jana; - omawia, jakie było główne zadanie Mesjasza wyrażone w 

księdze proroka Izajasza; - wskazuje na sytuacje z życia Jezusa świadczące o tym, że był On prawdziwym 

Bogiem i prawdziwym człowiekiem; - stwierdza, jakie czyny prowadzą go do spotkania z Jezusem, a które 

od Niego oddalają 

 

- swoimi słowami opowiada o chrzcie Jezusa; - wskazuje najważniejsze momenty podczas chrztu Jezusa; - 

omawia różnice pomiędzy chrztem, którego udziela Jan ludziom, a tym, który przyjął Jezus; - wyjaśnia, co 

zapowiadał chrzest Jezusa; - stwierdza, jakie zachowanie pomaga nam w dbaniu o życie w łasce chrztu 

 

- swoimi słowami opisuje scenę wesela w Kanie Galilejskiej; - wyjaśnia znaczenie wesela w Kanie 

Galilejskiej; - przytacza definicję pojęcia „cud”; - tłumaczy co oznaczają słowa „zróbcie wszystko, 

cokolwiek wam powie” w życiu chrześcijanina 

 

- swoimi słowami opisuje scenę powołania pierwszych uczniów; - wylicza imiona osób, które zostały 

powołane (Łk 5, 1–11); - uzasadnia szczególną rolę Apostołów w tworzeniu Kościoła; - przytacza 

przykłady, w jaki sposób różne grupy zawodowe mogą realizować swoje powołanie 

 

- swoimi słowami opisuje przemienienie na górze Tabor; - wymienia postaci obecne przy przemienieniu; - 

wyjaśnia znaczenie przemienienie na górze Tabor; - swoimi słowami opisuje, co oznacza „przemienienie 

ludzkiego serca” 

 

- swoimi słowami opisuje treść przypowieści: dobra lub zła budowla (Łk 6, 46-49), kogo się bać (Łk 16, 19-

31), wdowi grosz (Łk 21, 1-4); - podaje znaczenie teologiczne przypowieści: dobra lub zła budowla (Łk 6, 

46-49), kogo się bać (Łk 16, 19-31), wdowi grosz (Łk 21, 1-4); - uzasadnia, dlaczego Pan Jezus w 

nauczaniu posługiwał się przypowieściami; - swoimi słowami opisuje, co znaczy, że nauczanie Pana Jezusa 

jest uniwersalne 

 

- swoimi słowami opowiada przypowieść o bogaczu i Łazarzu; - charakteryzuje postaci bogacza i Łazarza; - 

omawia stosunek chrześcijanina do dóbr materialnych; - wyjaśnia znaczenie Pisma Świętego w 

kształtowaniu wiary; - stwierdza, że prawdziwym celem naszego życia jest zmartwychwstanie 

 

- swoimi słowami opowiada przypowieść o zagubionej owcy i zaginionej drachmie; - wyjaśnia, kiedy o 

człowieku można powiedzieć, że przypomina zagubioną owcę; - omawia stosunek Boga do osób, które się 

zagubiły; - wskazuje, jak zagubiony człowiek może wrócić do Boga; - stwierdza, że Bogu zawsze zależy na 

każdym człowieku 

 

- swoimi słowami opisuje sceny biblijne (Łk 7, 1-10; Łk 8, 41-42 i 49- 56; Łk 18, 35-43); - podaje znaczenie 

i sens scen biblijnych (Łk 7, 1-10; Łk 8, 41-42 i 49-56; Łk 18, 35-43) - swoimi słowami tłumaczy, co 

znaczy, że Jezus jest lekarzem duszy i ciała; - wylicza powody, dla których Jezus czynił cuda 

 

- swoimi słowami opisuje cuda Pana Jezusa – uciszenie burzy, nakarmienie pięciu tysięcy ludzi; - podaje 

znaczenie i sens scen biblijnych (Łk 8, 22-25; Łk 9, 10-17); - wylicza, jakich cudów dokonywał Pan Jezus; - 

wylicza, jakie cuda dokonują się we wspólnocie Kościoła 

 

IV  

Nasze życie z 

Jezusem – 

- wymienia sakramenty święte i dokonuje ich podziału; - wskazuje na biblijne źródła sakramentów; - 

przytacza definicję pojęcia „sakrament święty”; - swoimi słowami ukazuje rolę sakramentów świętych w 

życiu katolika 

- swoimi słowami omawia znaczenie chrztu świętego; - wylicza skutki chrztu; - tłumaczy liturgię 



sakramenty sakramentu chrztu; - uzasadnia obowiązki płynące z chrztu 

- swoimi słowami wyjaśnia, czym jest bierzmowanie; - opisuje obrzędy bierzmowania; - wymienia skutki 

bierzmowania; - wykazuje związek między dojrzałą wiarą a jej obroną 

- swoimi słowami tłumaczy wagę i rolę sakramentu Eucharystii; - przytacza inne nazwy Mszy Świętej i 

tłumaczy ich znaczenie; - swoimi słowami tłumaczy rolę Eucharystii w życiu moralnym; - wylicza metody 

lepszego przeżycia Eucharystii 

- wylicza części Mszy Świętej i je charakteryzuje; - wyjaśnia związek między życiem chrześcijańskim a 

Mszą Świętą; - swoimi słowami tłumaczy, czym jest adoracja; - tłumaczy, co oznaczają poszczególne 

postawy modlitewne 

- wylicza i charakteryzuje warunki sakramentu pokuty i pojednania; - swoimi słowami opisuje przypowieść 

o miłosiernym ojcu i wyjaśnia jej znaczenie; - uzasadnia potrzebę regularnego przystępowania do 

sakramentu pokuty i pojednania; - wskazuje skutki sakramentu pokuty i pojednania w życiu indywidualnym 

i wspólnotowym 

- wskazuje na sakrament namaszczenia chorych, jako na sakrament uzdrowienia; - omawia, w jaki sposób 

udziela się sakramentu namaszczenia chorych; - wskazuje skutki sakramentu namaszczenia chorych; - 

wyjaśnia chrześcijański sens przeżywania cierpienia; - tłumaczy, w jaki sposób Jezus pomagał cierpiącym 

- wskazuje na sakrament namaszczenia chorych jako na sakrament w służbie komunii; - wyjaśnia, kto może 

przyjąć sakrament święceń; - wskazuje trzy stopnie sakramentu święceń; - wyjaśnia, jakie skutki płyną z 

przyjęcia sakramentu święceń; - wymienia zadania biskupów, prezbiterów i diakonów 

- wskazuje na sakrament małżeństwa jako na sakrament w służbie komunii; - wyjaśnia, kto może przyjąć 

sakrament małżeństwa; - wyjaśnia, jakie skutki płyną z przyjęcia sakramentu święceń; - wymienia, jakie 

zadania wynikają z przyjęcia sakramentu małżeństwa; - omawia, w jaki sposób małżonkowie mogą 

okazywać sobie miłość w codziennych sytuacjach życiowych 

- wyjaśnia, czym są sakramentalia; - wymienia podstawowe sakramentalia; - wyjaśni, jaki jest cel 

sprawowania sakramentaliów; - tłumaczy, czym są błogosławieństwa; - omawia znaczenie 

chrześcijańskiego pogrzebu. 

 

V.  

Wiem, w kogo 

wierzę 

- wyjaśnia, czym jest wiara i jak powstał tekst Wyznania wiary; - wymienia artykuły Wyznania wiary 

mówiące o Bogu Ojcu; - omawia wybrane fragmenty Wyznania wiary traktujące o Bogu Ojcu; - wskazuje 

sposoby kształtowania wiary; - stwierdza, że Wyznanie wiary motywuje nas do życia zgodnego z 

wyznawaną wiarą 

- wymienia artykuły Wyznania wiary mówiące o Jezusie Chrystusie; - omawia wybrane fragmenty 

Wyznania wiary traktujące o Jezusie Chrystusie; - tłumaczy, w jaki sposób Jezus dokonał dzieła odkupienia 

człowieka; - wskazuje sposoby kształtowania wiary; - stwierdza, że Wyznanie wiary motywuje nas do 

naśladowania Jezusa Chrystusa 

- wymienia artykuły Wyznania wiary mówiące o Duchu Świętym i Kościele; - omawia wybrane fragmenty 

Wyznania wiary traktujące o Duchu Świętym i Kościele; - wymienia sposoby działania Ducha Świętego; - 

tłumaczy, co znaczy, że Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski; - stwierdza, że Wyznanie wiary 

motywuje nas do budowania jedności Kościoła 

- swoimi słowami opisuje sytuację, która doprowadziła do wybuchu reformacji; - tłumaczy, czym są 

wspólnoty protestanckie; - charakteryzuje renesans; - swoimi słowami wskazuje na przyczyny konfliktu 

Kościoła z Galileuszem; - wskazuje na skuteczne metody rozwiązywania sporów 

- wylicza powody zwołania soboru trydenckiego; - wylicza, w jaki sposób Kościół odpowiedział na 

nękające go problemy poprzez uchwały soboru trydenckiego; - swoimi słowami opisuje życie i działalność 

św. Karola Boromeusza; - wskazuje rolę św. Karola Boromeusza 

- wymienia wspólnoty protestanckie; - charakteryzuje główne różnice między Kościołem katolickim a 

wspólnotami protestanckimi; - swoimi słowami tłumaczy, czym jest ekumenizm; - podaje przykłady działań 

ekumenicznych 

- swoimi słowami opowiada o życiu i działalności św. Ignacego Loyoli; - charakteryzuje powstanie zakonu 

jezuitów; - opisuje rolę zakonu jezuitów; - swoimi słowami opowiada o życiu i działalności św. Franciszka 

Ksawerego 



- wskazuje na powody prowadzenia misji przez Kościół katolicki; - uzasadnia rolę misji; - swoimi słowami 

opisuje życie i działalność św. Wincentego a Paulo; - opisuje działalność misyjną św. Franciszka 

Ksawerego i św. Wincentego a Paulo 

- swoimi słowami tłumaczy, co znaczy, że Rzeczpospolita była „krajem bez stosów”; - przytacza 

postanowienia unii brzeskiej; - swoimi słowami tłumaczy, czym jest Kościół greckokatolicki; - wskazuje na 

odpowiednie rozumienie tolerancji oraz jej błędne ujęcie 

- swoimi słowami opisuje życie i działalność św. Andrzeja Boboli; - wylicza przykłady innych świętych 

męczenników; - podaje przykłady państw, w których chrześcijanie są prześladowani; - podaje przykłady 

działań na rzecz prześladowanych chrześcijan 

- omawia, jaki wpływ na kulturę wywarło chrześcijaństwo; - wskazuje najważniejsze dzieła sztuki 

inspirowane chrześcijaństwem w Polsce; - omawia wkład Kościoła w rozwój Polski; - podaje przykłady 

działalności patriotycznej Kościoła; - tłumaczy, w jaki sposób sam może włączyć się w rozwój Polski i jej 

kultury.  

 

VI.  

To się dzieje – rok 

liturgiczny 

- potrafi streścić najważniejsze prawdy podane przez Magisterium Kościoła dotyczące aniołów; - potrafi 

podać imiona głównych archaniołów i wyjaśnić ich znaczenie oraz powiedzieć, komu patronują; - wyjaśnia, 

co znaczy, że anioł stróż jest opiekunem każdego człowieka; - podejmuje praktykę regularnej modlitwy za 

wstawiennictwem aniołów; - zastanawia się, które cechy świętych aniołów warto naśladować 

- zna części i tajemnice różańca; - przedstawia informacje dotyczące poszczególnych tajemnic; - przytacza 

cytat biblijny z lekcji; - wyjaśnia znaczenie i wartość modlitwy różańcowej; - wyjaśnia, kiedy w Kościele 

odprawiane jest nabożeństwo różańcowe; - wyjaśnia, z ilu części składa się różaniec; - wymienia świętych, 

którzy szczególnie ukochali tę modlitwę 

- wie, kiedy w Kościele obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych; - potrafi wyjaśnić, czym jest 

tajemnica świętych obcowania; - potrafi swoimi słowami opowiedzieć słowa Jezusa dotyczące życia 

wiecznego – Domu Ojca - wie, czego naucza Kościół o świętych; - przytacza cytat biblijny z lekcji; - 

wymienia postaci świętych poznanych podczas lekcji 

- zna datę liturgicznego wspomnienia wiernych zmarłych we wspólnocie Kościoła; - przedstawia informację 

informacje dotyczące czyśćca i Kościoła cierpiącego; - przytacza cytat biblijny z lekcji; - wyjaśnia 

znaczenie i wartość modlitwy za zmarłych; - wyjaśnia, kiedy w Kościele można uzyskać odpust za 

zmarłych 

- swoimi słowami tłumaczy, co oznacza, że Jezus Chrystus jest Królem; - podaje datę uroczystości Jezusa 

Chrystusa Króla Wszechświata; - swoimi słowami opisuje, co oznacza uznać Chrystusa za Króla; - podaje 

znaczenie przestrzegania przykazań w życiu chrześcijańskim 

- potrafi przypomnieć, na podstawie ubiegłych lat, kto jest patronką adwentu; - potrafi wyjaśnić, dlaczego 

św. Jan Chrzciciel jest patronem adwentu i jaką rolę odegrał w historii zbawienia - potrafi powiedzieć, że 

kolejnym patronem tego czasu jest prorok Izajasz; - podaje, kiedy w Kościele obchodzony jest adwent; - 

wyjaśnia potrójny sens oczekiwania w adwencie; - potrafi opowiedzieć o symbolice adwentu 

- zna datę liturgiczną Narodzenia Pańskiego; - przedstawia informację dotyczące przyjścia Zbawiciela na 

świat; - przytacza cytat biblijny z lekcji; - wyjaśnia znaczenie i wartość przyjścia Chrystusa na ziemię; - zna 

i opowiada o tradycjach związanych z Bożym Narodzeniem 

- swoimi słowami opisuje, czym jest okres Narodzenia Pańskiego; - podaje daty świąt katolickich: Świętych 

Młodzianków, Świętej Rodziny, Objawienia Pańskiego, Chrztu Pańskiego; - podaje różnice między oktawą 

Narodzenia Pańskiego a okresem Narodzenia Pańskiego; - tłumaczy znaczenie uczestnictwa w świętach 

kościelnych w życiu katolika 

- omawia, w jaki sposób Kościół przygotowuje się do Świąt Wielkanocnych; - wskazuje najważniejsze 

nabożeństwa pasyjne; - wyjaśnia, czym są pokusy; - tłumaczy, jak Jezus radził sobie z pokusami; - omawia 

sposoby radzenia sobie z pokusami. 

- omawia, jakie wydarzenie celebrujemy w Niedzielę Męki Pańskiej; - opowiada o uroczystym wjeździe 

Jezusa do Jerozolimy; - wyjaśnia znaczenie męki i śmierci Jezusa; - wskazuje główne elementy liturgii 

Niedzieli Męki Pańskiej; - wymienia wydarzenia z życia Jezusa, które wspominamy w Wielki Poniedziałek, 

Wielki Wtorek i Wielką Środę 

- wyjaśnia, jakie tajemnice historii zbawienia celebrujemy w czasie Triduum Paschalnego; - wymienia 

celebracje Triduum Paschalnego; - tłumaczy znaczenie podstawowych obrzędów liturgii Triduum 



Paschalnego; - uzasadnia znaczenie uczestnictwa w obrzędach Triduum Paschalnego; - określa, dlaczego 

należy się odpowiednio przygotować do udziału w liturgii Triduum Paschalnego 

- swoimi słowami opowiada historię życia św. Faustyny Kowalskiej; - tłumaczy, w jaki sposób odmawia się 

Koronkę do Miłosierdzia Bożego; - wskazuje na Niedzielę Miłosierdzia Bożego jako na dzień, w którym 

szczególnie dziękujemy Bogu za dar Jego miłosierdzia; - uzasadnia znaczenie zanoszenia próśb do Boga o 

Jego miłosierdzie; - dostrzega wartość odmawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego 

- swoimi słowami opowiada historię zesłania Ducha Świętego; - tłumaczy, jak zesłanie Ducha Świętego 

wpłynęło na Apostołów; - wskazuje na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego jako na dzień, w którym w 

szczególny sposób prosimy o dary Ducha Świętego; - uzasadnia znaczenie modlitwy o dary Ducha 

Świętego; - wskazuje, jak obecnie działa Duch Święty w Kościele.   

Lekcje dodatkowe - wyjaśnia pojęcia: „kapituła”, „Kapituła Warmińska”, „kanonik”; - wymienia trzy miasta wchodzące w 

skład Kapituły Warmińskiej oraz osoby należące do Kapituły Warmińskiej; - podaje najważniejsze fakty z 

życia Mikołaja Kopernika na Warmii 

- omawia postawę duchową kardynała Stefana Wyszyńskiego wobec Matki Bożej na podstawie analizy 

Zapisków więziennych; - wyjaśnia znaczenie określenia „niewolnictwo duchowe”; - wie, że prymas Polski 

był więziony w Stoczku Klasztornym, Prudniku Śląskim i Komańczy 

- zna krótką biografię błogosławionej Reginy Protmann; - potrafi opisać dzieło błogosławionej Reginy 

Protmann; - wie, kim są siostry katarzynki i czym się zajmują; - modli się za osoby powołane oraz o nowe 

powołania; - chętnie pomaga potrzebującym 

 

KLASA VII 

Dział Wymagania szczegółowe zgodne z podstawa programową 

 

 

Dział I 

Głód słuchania 

słów Pańskich 

P: rozumie, iż sens życia człowieka zależny jest od przyjętej przez niego hierarchii wartości; 

- wskazuje życie wieczne jako jedyny nieprzemijający sens życia ludzkiego, którego gwarantem jest sam Bóg; 

PP: prezentuje własną hierarchię wartości oraz z szacunkiem odnosi się do poglądów rówieśników; 

- przyjmuje postawę ufności wobec Jezusa, który nadaje sensu wszystkim wysiłkom człowieka.  

 

P: przytacza różne wyobrażenia ludzi o Bogu i potrafi określić własne; 

- na podstawie treści biblijnych, wiadomości z lekcji i tekstów kultury, potrafi określić związki między prawdą 

o Bogu a wiarą w Niego; 

PP: przytacza różne wyobrażenia ludzi o Bogu i potrafi określić własne; 

- na podstawie treści biblijnych, wiadomości z lekcji i tekstów kultury, potrafi określić związki między prawdą 

o Bogu a wiarą w Niego. 

 

 

Dział II 

Przez Słowo 

Pana powstały 

niebiosa 

P: właściwie rozumie pojęcia: Stwórca i twórca oraz świat widzialny i niewidzialny i potrafi wskazać różnice 

między nimi;            - na podstawie dotychczasowej wiedzy i wiadomości z lekcji omawia sposoby objawiania 

się Boga – objawienie naturalne (kosmiczne) i nadprzyrodzone (historyczne); 

PP: odnosząc się do wybranych dzieł sztuki rozumie, iż każde dzieło wskazuje na swego autora i przenosi tę 

prawdę w wymiar religijny 

 

P: w oparciu o wiadomości z lekcji omawia tło geograficzne, historyczne i kulturowe powstawania ksiąg 

biblijnych; 

- rozumie, iż Biblia zawiera odpowiedź na pytanie o szczęście i sens życia człowieka każdej epoki; 

PP: - odnosząc się do okoliczności powstania Biblii, wskazuje na trudności w lekturze Pisma Świętego i 

sposoby radzenia sobie z nimi;  

- chętnie korzysta z Pisma Świętego poszukując odpowiedzi na własne nurtujące pytania egzystencjalne.  

 

P:  na podstawie dotychczasowej wiedzy i wiadomości z lekcji omawia proces formowania się ksiąg biblijnych;  

- zna podział Biblii oraz potrafi korzystać z niej posługując się siglami; 

- potrafi wymienić najważniejsze przekłady i krótko omówić okoliczności ich powstania. 

PP: - wskazuje wzajemne relacje Biblii i Tory oraz różnice między biblijnym kanonem katolickim i 

protestanckim;  - wymienia religie monoteistyczne i poprawnie nazywa ich święte księgi. 

 

P: opowiada własnymi słowami o stworzeniu świata i poprawnie podaje biblijne źródło opisu; 

- wskazuje prawdy dotyczące Boga, człowieka i świata zawarte w Rdz 1,1-2,3; 

PP: - na podstawie dotychczasowej wiedzy i wiadomości z lekcji, uzasadnia fundamentalne znaczenie 

uwzględnienia kontekstu powstania opisu stworzenia świata  dla odkrycia jego sensu i przesłania 



teologicznego; 

- rozumie konieczność określenia gatunków literackich dla właściwej interpretacji tekstu biblijnego. 

 

P: - potrafi wyrazić własnymi słowami skierowane do ludzi Boże polecenie opieki nad światem zawarte w Rdz 

1, 28;  

- określa właściwy stosunek człowieka, stworzonego na obraz i podobieństwo Boże do reszty stworzeń; 

PP: na podstawie doświadczeń i zdobytej wiedzy, formułuje zasady korzystania z zasobów naturalnych i 

ingerencji w przyrodę; 

- zna różne sposoby realizacji własnej odpowiedzialności za powierzony świat i aktywnie w nich uczestniczy. 

 

P: omawia własnymi słowami opis stworzenia człowieka z Rdz 2, 4b-10. 15-25 i podaje różnice w obu opisach; 

- wskazuje w opisie stworzenia z Rdz 2,4b-10. 15-25 elementy odpowiadające cielesno-duchowej naturze 

człowieka;  

PP: wyjaśnia, iż istota szczęścia człowieka tkwi w przestrzeganiu Bożych poleceń i przyjaźni ze Stwórcą;  

- rozumie konieczność wzajemnego szacunku w kontaktach między przedstawicielami obu płci, jako 

zamierzone przez Boga uzupełnianie się i pomoc. 

 

P: odwołując się do biblijnego opisu z Rdz 3, 1-24, potrafi opowiedzieć o upadku pierwszych ludzi; 

- na podstawie zdobytej wiedzy rozumie skutki duchowe i fizyczne grzechu pierworodnego; 

PP: omawia logikę grzechu pierworodnego jako prawzoru każdego grzechu popełnionego przez człowieka; 

- pogłębia świadomość własnej słabości i na tym tle nieodzownej interwencji Boga w zbawieniu.  

 

P: opowiada biblijną historię Kaina i Abla, dostrzegając w niej konsekwencję zniszczenia relacji 

międzyludzkich przez grzech pierworodny; 

- przytacza biblijny tekst protowewangelii i rozumie ją jako pierwszą Dobrą Nowinę o zbawieniu usłyszaną 

przez ludzkość; 

PP: poprawnie rozróżnia pojęcie kary i winy za grzech i omawia sposoby ich odpuszczenia;  

- potrafi egzystencjalnie odnieść obietnicę zbawienia, poszukując pomocy Jezusa w przezwyciężaniu własnych 

skłonności do zła. 

 

P: uczeń potrafi ze zdobytej wiedzy dostrzec opiekę Boga nad człowiekiem i światem stworzonym, 

- opowiada biblijną historię o potopie, wydobywając jej moralny aspekt i znaczenie symboliczne; 

PP: rozumie pojęcie przymierza i przytacza fragment Rdz 9, 11-15 jako pierwsze przymierze Boga z ludźmi; 

- kształtuje w sobie postawę zaufania Bogu i pełną nadziei wytrwałość w trudnościach.    

 

P: opowiada własnymi słowami biblijną historię o wieży Babel jako przykład próby tworzenia świata bez 

odniesienia do Boga; 

- rozumie, iż człowiek sam nie jest samowystarczalny i jedynie z pomocą Bożą może przezwyciężyć własne 

słabości;   

PP: stwierdza, iż gwarantem udanej współpracy między ludźmi jest budowanie na wartościach i świadomość 

własnych ograniczeń;   

- na podstawie własnych doświadczeń i zdobytej wiedzy, wskazuje przyczyny konfliktów ludzi nie umiejących 

ze sobą współpracować oraz możliwości zaradzenia im. 

 

Dział III 

Posłał Słowo, 

aby ich uleczyć 

P: własnymi słowami opowiada o powołaniu Abrahama, jego przymierzu z Bogiem i próbie wiary;  

- rozumie, iż wiara jest łaską, czyli darem od Boga, nadającym sens życiu człowieka; 

PP: dostrzega analogię między problemami wiary, z jakimi borykał się Abraham i doświadczeniami własnymi i 

rówieśników;  

- potrafi wyjaśnić znaczenie prób wiary w życiu chrześcijanina, podkreślając przy tym moc wytrwałej 

modlitwy. 

 

P: opowiada o ważniejszych z życia Mojżesza i poprawnie wskazuje księgi biblijne opisujące jego dzieje;  

- potrafi podać imię, którym Bóg objawił się Mojżeszowi i próbuje wyjaśnić, co ono oznaczało;  

PP: wyjaśnia słowo pascha i omawia jego trojakie znaczenie (przejście przez Morze Czerwone, pascha 

Chrystusa i chrzest jako pascha w życiu chrześcijanina); 

- na podstawie wiadomości z lekcji wyjaśnia, iż Bóg jest bliski ludziom i wspiera ich, zniewolonych 

skłonnością do grzechu i zła. 

 

P: na podstawie biblijnego opowiadania własnymi słowami omawia okoliczności przekazania Mojżeszowi 

Dekalogu;  

- przytacza treść Dziesięciorga Przykazań i określa, które z nich odnoszą się do Boga, a które do bliźnich;  

PP: rozumie, iż Dekalog jest istotnym elementem zbawczego działania Boga w życiu każdego człowieka;   

- potrafi kształtować i prawidłowo ocenić swoje postępowanie w odniesieniu do Dekalogu. 

 

P: na podstawie zdobytej wiedzy omawia opiekę Boga nad narodem wybranym, właściwie interpretując opisy 

toczonych walk i ingerencji Bożych; 

- zna biblijne rozumienie cudu jako interwencji Boga podętej dla człowieka i odróżnia je od wydarzeń 



nazywanych cudami w potocznym rozumieniu; 

PP: potrafi przybliżyć postać Jozuego jako przywódcy militarnego, politycznego i duchowego, zawierzającego 

Bogu los swój i swego narodu;   

- analizuje własne postępowanie starając się dostrzegać w nim znaki Bożej opieki, pełnej miłości i szacunku dla 

ludzkich wyborów.  

 

P: omawia tło epoki sędziów i ich zadania w narodzie wybranym jako tych, którymi Bóg posługuje się w 

trudnych czasach; 

- opowiada własnymi słowami o Samsonie, Gedeonie i Samuelu jako przykładach bohaterstwa i wiary;  

PP: próbuje odnieść naukę płynącą z biblijnego przekazu o sędziach do kształtowania postawy ufności Bogu 

jako odpowiedzi na niesprawiedliwość cierpienia; 

- rozumie wartość daru powołania i wierności w jego wypełnianiu jako drogi do szczęścia.   

 

P: zna okoliczności przekształcenia Izraela w królestwo i streszcza dzieje pierwszych królów – Saula i Dawida; 

- stwierdza, iż wiara, zaufanie wobec Boga i przyznanie się do przewinień stanowią szansę powrotu do życia 

zgodnego z wolą Bożą;  

PP: rozumie, iż Dawid jest przykładem grzesznika gotowego wejść na drogę nawrócenia i odpokutowania 

swych czynów;  

- potrafi wciągnąć wnioski dla własnego życia z przekazu biblijnego o królu Dawidzie odnośnie do modlitwy 

(w tym także modlitwy psalmami) i przyjaźni.  

 

P: potrafi streścić najbardziej istotne wydarzenia z życia Salomona (mądrość, budowa świątyni, grzech i podział 

królestwa); 

- na podstawie teksów biblijnych i wiadomości z lekcji opowiada o Świątyni Jahwe i wyjaśnia znaczenie 

przypisywane jej przez Izraelitów;  

PP: rozumie, iż każdy człowiek niezależnie od wieku, mądrości i stanu społecznego podlega pokusom, które 

pokona tylko dzięki trwaniu w przyjaźni z Bogiem i w Jego prawdzie;   

- jest świadomy wartości pokornej modlitwy, dzięki której grzeszny człowiek może uzyskać przebaczenie i siłę 

do naprawienia wyrządzonych krzywd.    

 

P: omawia ważniejsze wydarzenia z życia proroka Eliasza (walka Eliasza z  kultami pogańskimi, objawienie 

Boga Eliaszowi); 

- rozumie biblijne znaczenie funkcji proroka jako wysłańca Boga, w odróżnieniu od potocznego określania w 

ten sposób człowieka przepowiadającego przyszłość; 

PP: dostrzega analogię między pogańskimi kultami w czasach proroka Eliasza i dzisiejszymi sektami i 

mentalnością, stawiającą różnych „bożków” w miejsce Boga Jedynego;  

- kształtuje w sobie postawę odpowiedzialnego dawania świadectwa o Bogu poprzez wypełnianie obowiązków 

wynikających z wiary. 

 

P: wyróżnia Piśmie Świętym księgi prorockie zawierające Boże napomnienia i słowa nadziei; 

- omawia okoliczności powstania i złożoność Księgi Izajasza oraz streszcza jej zasadnicze tematy; 

PP: wyjaśnia, dlaczego prorok Izajasz bywa nazywany Ewangelistą Starego Testamentu; 

- na podstawie dotychczasowej wiedzy i wiadomości z lekcji wskazuje proroctwa Izajasza odnoszące się do 

Jezusa. 

 

P: wymienia proroków większych – Jeremiasza, Ezechiela i Daniela oraz główne wątki ich nauczania; 

- rozumie, że Bóg troszcząc się o każdego człowieka posyła wysłańców, którzy upomną go lub wskażą 

właściwą drogę; 

PP: potrafi omówić tło historyczne i okoliczności, w jakich prorocy Jeremiasz, Ezechiel i Daniel wygłaszali 

swe mowy;    

wskazuje na współczesne zagrożenia wiary i próbuje określić, jak brzmiałyby dzisiejsze napomnienia, skargi i 

pocieszenia proroków. 

 

P: na podstawie wiadomości z lekcji przedstawia ograniczenia w praktykach religijnych Izraela podczas niewoli 

babilońskiej i odrodzenie religijności po dekrecie Cyrusa;  

- okazuje szacunek księdze Pisma Świętego i jest świadomy wartości czytania Biblii jako aktu modlitwy 

wspólnotowej; 

PP: wymienia dwa zasadnicze filary religijności izraelskiej po reformach Ezdrasza i Nehemiasza i wskazuje 

odpowiadające im współczesne formy kultu;  

- potrafi wyrażać wdzięczność za wolność ojczyzny i okazywać uczucia patriotyczne. 

 

P: swoimi słowami streszcza pesymistyczne i optymistyczne fragmenty z Księgi Koheleta jako refleksję nad 

sensem życia ludzkiego; 

- próbuje określić, co w dzisiejszym świecie jest marnością, o którą nie warto zabiegać w odniesieniu do 

wieczności; 

PP: na podstawie tekstu biblijnego i wiadomości z lekcji określa właściwe proporcje między czasem a 



wiecznością; 

- po lekturze fragmentów Księgi Koh 12, 13-14 analizuje własne doświadczenia w nowej perspektywie – 

zawierzenia Bogu swych spraw. 

 

P: własnymi słowami streszcza historię Hioba rozumiejąc opisane w niej cierpienie jako doświadczenie wiary; 

- rozumie, iż zmartwychwstanie człowieka i życie wieczne jest wynagrodzeniem wszelkiego cierpienia; 

PP: potrafi dostrzec w historii Hioba zapowiedź Chrystusa i omówić ją; 

- kształtuje w sobie postawę współczucia wobec cierpiących i poszukuje różnych sposobów pomocy im. 

 

P: potrafi interpretować miłość zapisaną w Pnp jako miłość Boga do Narodu wybranego oraz Chrystusa do 

Kościoła; 

- rozumie, iż miłość człowieka do Boga, jak i do bliźnich zawsze jest odpowiedzią na bezgraniczną miłość 

Bożą; 

PP: dokonuje analizy tytułu Księgi i podaje okoliczności wykonywania utworu przez Izraelitów;   

- na podstawie własnych doświadczeń, fragmentów Pnp  i znanych tekstów kultury, podejmuje refleksję nad 

własnym rozumieniem miłości ludzkiej. 

 

P: opowiada o różnych postawach Izraelitów wobec tradycji za panowania Antiocha i omawia okoliczności 

powstania machabejskiego;  

- na podstawie treści biblijnych i wiadomości z lekcji wskazuje braci machabejskich jako wzór wierności Bogu 

i męstwa w wyznawaniu własnej wiary; 

PP: podaje przykłady wierności Bogu i własnej ojczyźnie znane z różnorodnych tekstów kultury; 

- potrafi dostrzec wartość zgodności życia z własnymi przekonaniami religijnymi, kulturą i tradycjami 

narodowymi. 

 

Dział IV 

Słowo stało się 

ciałem 

P: - rozumie, że Jezus jest obiecanym przez Boga w Księdze Rodzaju Zbawicielem, którego ludzkość 

wyczekiwała   

- na podstawie tekstów biblijnych i dotychczasowej wiedzy, potrafi wymienić spełnione proroctwa dotyczące 

Jezusa;    

PP: omawia własnymi słowami sytuację polityczną i społeczną w Palestynie w przededniu przyjścia na świat 

Jezusa;  

- uzasadnia potrzebę nieustannego głoszenia prawdy o Jezusie tym, którzy jeszcze nie rozpoznali w Nim 

obiecanego Zbawiciela i nie przyjęli Go. 

 

P: rozumie, iż wydarzenie Jezusa z Nazaretu i jego prawdziwość stanowią sens chrześcijaństwa;  

- potrafi wymienić rzymskie i żydowskie dokumenty potwierdzające historyczność Jezusa; 

PP: w oparciu o poznane na lekcji źródła wskazuje na elementy nauki chrześcijańskiej, głoszonej już przez 

pierwszych wyznawców Chrystusa; 

- wykorzystuje przekazaną na lekcji wiedzę dla uzasadniania prawdziwego życia ziemskiego Jezusa wobec 

tych, którzy poddają je w wątpliwość. 

 

P: podaje definicję Ewangelii, jej autorów oraz omawia czas, okoliczności i etapy spisywania poszczególnych 

ksiąg; 

-  określa pierwotnych adresatów każdej z Ewangelii, wskazując na związaną z nimi specyfikę księgi; 

PP: rozumie, iż lektura Ewangelii zapewnia prawdziwy kontakt z żywym wciąż Słowem Chrystusa; 

- próbuje odczytywać egzystencjalnie treść Ewangelii odczytywanej w domu, w szkole i kościele. 

 

P: umie omówić treść i wyjaśnić znaczenie ośmiu błogosławieństw 

- wie jakie są najważniejsze wartości w życiu i potrafi dokonywać odpowiednich wyborów, zgodnych z nauką 

Ewangelii;  

PP: rozumie, iż 8 błogosławieństw stanowi kodeks moralny chrześcijanina;  

- opowiada się po stronie życia i broni godności drugiego człowieka. 

 

P: omawia biblijne przykłady osób uznających bóstwo Jezusa jako postaci wzorcowe dla własnej wiary;  

- odnosząc się do poznanych fragmentów Pisma Świętego przytacza słowa i czyny Jezusa potwierdzające Jego 

boskość (odpuszczanie grzechów, władza prawodawcza, stawianie siebie ponad instytucjami religijnym, 

objawianie Ojca); 

PP: rozumie, że najdoskonalszym dowodem na bóstwo Jezusa jest Jego zmartwychwstanie; 

- potrafi wskazać fragmenty dotyczące boskości Jezusa w formułach liturgicznych i literaturze. 

 

P: potrafi streścić własnymi słowami IV Pieśń Sługi Jahwe i wyjaśnić zawarty w niej sens śmierci krzyżowej 

Jezusa; 

 - dowodzi, iż miłość Jezusa jest bezwarunkowa, dlatego stanowi ideał miłości, do którego ludzie powinni 

dążyć; 

PP: rozumie, iż motywem zbawczej ofiary Jezusa była miłość do ludzi i chęć odkupienie ich grzechów; 

- stwierdza, iż ofiara Jezusa Odkupiciela domaga się odpowiedzi wiary ze strony człowieka i podaje sposoby jej 

udzielenia.  



 

P: streszcza własnymi słowami biblijne relacje o pustym grobie;
 

- na podstawie dotychczasowej wiedzy i wiadomości z lekcji argumentuje,  że zmartwychwstanie Jezusa jest 

faktem, a nie mitem;
 

PP: wyjaśnia znaczenie faktu zmartwychwstania Jezusa dla osób wierzących;
 

- potrafi wskazać konsekwencje dla własnego życia płynące ze zmartwychwstania Jezusa.
 

 

P: wyjaśnia, czym jest wiara chrześcijańska, podaje jej cechy oraz wymienia biblijne postaci uznawane za 

świadków wiary; 

- dostrzega związek między wyznawaniem wiary słowem i podejmowanymi praktykami religijnymi, 

stanowiącymi świadectwo, do którego Jezus wzywa swych uczniów; 

PP: rozumie konieczność zaufania Bogu, który jest Prawdą i pogłębiania relacji z Nim przez modlitwę, 

literaturę i sztukę religijną;  

- analizuje własną relację do Boga i wyraża wdzięczność wobec osób, które niegdyś zakrzewiły wiarę w jego w 

sercu, a teraz wspierają jej rozwój.  

 

P: na podstawie dotychczasowej wiedzy i wiadomości z lekcji omawia fragmenty Ewangelii dotyczące Maryi;  

- stwierdza, iż Maryja występuje w Ewangeliach z Jezusem w sytuacjach zasadniczych dla naszej wiary, by 

towarzyszyć nam i wspierać nas w rozumieniu Bożych dzieł;  

PP: rozumie, iż przez naśladowanie postaw Maryi i korzystanie z Jej wstawiennictwa może dążyć do świętości; 

- zna wybrane modlitwy, pieśni maryjne oraz wymienia najważniejsze sanktuaria maryjne w Polsce, jako 

miejsca szczególnych łask wypraszanych przez Matkę Bożą.  

 

Dział V 

Aby Słowo 

Boże nie uległo 

skrępowaniu 

P: potrafi opowiedzieć o Zesłaniu Ducha Świętego i wystąpieniu św. Piotra jako narodzinach hierarchicznej 

wspólnoty Kościoła;  

- omawia życie pierwszej wspólnoty chrześcijan i wskazuje te cechy, które przetrwały do dziś; 

PP: jest świadomy ciągłości historii Kościoła i nieustannej prawdziwej obecności w nim Chrystusa w 

Eucharystii;   

- wyraża własny stosunek do Kościoła, zwracając uwagę na wypełnianie obowiązków wobec wspólnoty 

lokalnej na wzór pierwszych chrześcijan. 

 

P: opowiada własnymi słowami obietnice Jezusa dane Piotrowi w Łk 5, 1-11 i Mt 16, 13-19; 

- rozumie, iż papież to następca św. Piotra, strzegący wspólnoty Kościoła z polecenia Chrystusa; 

- podaje imię obecnego papieża; 

PP: na podstawie tekstów biblijnych potrafi omówić, w czym wyrażała się głęboka wiara św. Piotra;    

- okazuje zainteresowanie nauczaniem papieskim. 

 

P: potrafi omówić zapał i słabości św. Piotra ujawniające się na jego drodze wiary; 

- rozumie, iż Jezus wspiera człowieka w jego powołaniu, które jest wybraniem, a nie nagrodą za zasługi; 

PP: na podstawie biblijnych tekstów kształtuje w sobie postawę ufności wobec Jezusa i zwraca się do Niego w 

chwilach słabości;  

- wskazuje różne sposoby okazywania miłości Bogu słowem i czynem. 

 

P: potrafi wymienić ważniejsze wydarzenia z życia i działalności św. Pawła; 

- wyjaśnia, dlaczego św. Paweł jest nazywany Apostołem narodów;   

PP: rozumie, iż św. Paweł jest wzorem w wypełnianiu misji ewangelizacyjnej, podejmowanej dziś przez 

misjonarzy; 

- jest świadomy własnej odpowiedzialności za głoszenie Chrystusa i wskazuje sposoby jej realizacji.  

 

P: potrafi wskazać granice rozprzestrzeniania się Ewangelii w pierwszych wiekach chrześcijaństwa; 

- omawia prześladowania chrześcijan za Nerona, Decjusza, Waleriana i Dioklecjana; 

PP: wymienia wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny wspomagające ewangelizację;  

- rozumie, iż męczeństwo jest świadectwem wiary i wyjaśnia wymiar ewangelizacyjny życia oddanego za 

Chrystusa. 

 

P: potrafi omówić ograniczenia Żydów i Greków w przyjęciu wiary chrześcijańskiej i nowości głoszonych 

przez nią prawd;  

-  wymienia różne możliwości pogłębiania wiedzy religijnej; 

PP: rozumie, iż wiedza i kultura człowieka są silne związane z jego religijnością;  

- potrafi z szacunkiem odnosić się do ludzi o innym światopoglądzie, strzegąc przy tym własnych poglądów i 

uzasadniając je.  

 

P: wymienia starożytne herezje i omawia ich błędne nauki o Jezusie; 

- zna treść credo nicejsko-konstantynopolitańskiego; 

PP: podaje św. Augustyna jako wzór poszukiwania prawdy i przytacza ważniejsze wydarzenia z jego życia; 

- rozumie potrzebę wspierania wiary wiedzą historyczną i religijną. 



 

P: potrafi omówić sytuację w Europie w okresie wczesnego średniowiecza; 

- opowiada o chrystianizacji plemion germańskich i jej znaczeniu dla budowy nowej Europy;  

PP:  zna i rozumie benedyktyńską zasadę „Módl się i pracuj” i stara się ją realizować;    

- wskazuje na dzisiejsze zagrożenia chrześcijańskiego pojmowania pracy.  

 

P: potrafi opowiedzieć o chrzcie Polski i wskazać osoby, które przyczyniły się do  chrystianizacji w kraju; 

- wymienia najważniejsze wydarzenia i aspekty posługi św. Wojciecha;  

PP: na podstawie wiadomości z lekcji historii i religii omawia znaczenie chrztu Polski dla życia społecznego i 

politycznego; 

- dostrzega znaczenie obecności Chrystusa we własnym życiu i okazuje wdzięczność osobom, które 

zatroszczyły się o jego wiarę. 

 

P: zna nakaz misyjny z Mt 28, 18-20 i rozumie, że Jezus zobowiązuje w nim wszystkich chrześcijan do 

głoszenia Ewangelii;  

- podaje właściwe zasady ewangelizacji i wskazuje na miłość bliźniego jako główny motyw działalności 

misjonarzy;  

PP: prezentuje św. Brunona z Kwerfurtu jako wzór w wypełnianiu nakazu misyjnego;  

- jest świadomy własnej odpowiedzialności za działalność misyjną Kościoła i poszukuje sposobów włączenia 

się w nią.  

 

P: potrafi opowiedzieć o przyczynach, przebiegu i tragicznym skutku zatargu biskupa Stanisława z Bolesławem 

Śmiałym; 

- omawia zakres obowiązywania praw moralnych i państwowych; 

PP: uzasadnia, dlaczego biskup Stanisław ze Szczepanowa został patronem Polski, a Jan Paweł Ii nazwał go 

„patronem ładu moralnego”;  

- wymienia swoje obowiązki względem ojczyzny i sposoby ich wypełniania. 

 

P: na podstawie dotychczasowej wiedzy i wiadomości z lekcji omawia potrzebę zmian w Kościele w XI wieku; 

- potrafi przedstawić przebieg i ukazuje skutki reformy gregoriańskiej oraz wyjaśnia związane z nią pojęcia; 

PP: właściwie rozumie zagadnienie stosunku Kościoła do państwa;  

- wymienia zobowiązania wynikające z przynależności do wspólnoty państwowej oraz kościelnej. 

 

P: na podstawie dotychczasowej wiedzy i wiadomości z lekcji omawia przyczyny, przebieg i konsekwencje 

schizmy wschodniej; 

- okazuje szacunek osobom należącym do innych wyznań chrześcijańskich; 

PP: właściwie rozumie pojęcie ekumenizmu i podaje przykłady inicjatyw ekumenicznych;  

- rozumie potrzebę modlitw o jedność Kościoła i działań ekumenicznych i włącza się w nie w miarę 

możliwości. 

 

P: wymienia zakony żebracze oraz wskazuje na biblijną ideę i zasadniczy rys ich działalności; 

- określa właściwy stosunek chrześcijanina do stworzonego świata; 

PP: potrafi wyjaśnić stosunek do dóbr materialnych możnowładców kościelnych i katarów w XII wieku; 

- rozumie potrzebę szacunku i wdzięczności Bogu za stworzone dobra oraz wyraża je na różne sposoby. 

 

P: potrafi opowiedzieć, na czym polegał rozkwit myśli chrześcijańskiej w średniowieczu i wymienia jego 

szczególne osiągnięcia. 

- dowodzi, iż wbrew stereotypom, nie ma sprzeczności pomiędzy wiarą i nauką; 

PP: zna scholastyczne zasady prowadzenia dyskusji i próbuje stosować je broniąc swego zdania; 

- rozumie potrzebę refleksji intelektualnej nad własną wiarą, dla wniknięcia w istotę relacji człowieka do Boga. 

 

P: rozumie potrzebę ochrony wiary przed błędną nauką i odwodzeniem od prawdy przez heretyków;  

- na podstawie dotychczasowej wiedzy i wiadomości z lekcji potrafi omówić genezę i działalność inkwizycji; 

PP: potrafi odnieść się do mitów związanych z działalnością inkwizycji;  

- rozwija w sobie umiejętność etycznego rozwiązywania sporów. 

 

Dział VI 

Lekcje 

dodatkowe 

 

P: potrafi scharakteryzować osobę bł. Jana Pawła II jako wiernego ucznia Chrystusa; 

- rozumie, iż świętość życia papieża jest konsekwencją kształtowania życia według Słowa Bożego;   

PP: zna elementy nauczania papieskiego i odnosi je do swego życia; 

- czynnie uczestniczy w obchodach wspomnienia Bł. Jana Pawła II. 

 

P: wyjaśnia pochodzenie słowa Adwent i określa jego znaczenie w roku liturgicznym; 

- wymienia zwyczaje adwentowe i podaje ich znaczenie i symbolikę; 

PP: potrafi wyjaśnić trojaki sens Adwentu jako oczekiwania Izraelitów na Mesjasza, przygotowanie do Bożego 

Narodzenia oraz oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa; 

- rozumie potrzebę uczestniczenia w roratach i rekolekcjach adwentowych oraz podejmowania postanowień i 

pomocy ubogim. 



 

P: rozumie, że uroczystość Bożego Narodzenia jest okazją do prawdziwego spotkania z Jezusem; 

- wymienia zwyczaje Bożonarodzeniowe i wyjaśnia ich znaczenie; 

PP: zna wybrane kolędy i wskazuje na ich biblijne źródło; 

- potrafi sformułować wnioski dotyczące świąt i przeżywania ich w rodzinie; 

 

P: potrafi podać ramy czasowe Wielkiego Postu i wyjaśnić jego sens jako czasu umożliwiającego nawrócenie i 

spotkanie z Jezusem odpuszczającym grzechy; 

- na podstawie wiadomości z lekcji wymienia nabożeństwa pasyjne i podaje motywację do uczestnictwa w 

nich; 

PP: rozumie potrzebę podejmowania uczynków pokutnych i postanowień wielkopostnych na rzecz innych, jako 

potwierdzenie chęci odwrócenia się od grzechów; 

- próbuje stosować w praktyce wiadomości dotyczące przeżywania Wielkiego Postu  zachęcać do tego innych.  

 

P: streszcza własnymi słowami przypowieść o siewcy i jej interpretację podaną przez Jezusa; 

- rozumie, iż uczestnictwo w szkolnych rekolekcjach wielkopostnych stanowi świadectwo wyznawanej wiary’ 

PP: potrafi wymienić trudności napotykane w przyjmowaniu i realizowaniu nauki Jezusa i próbuje znaleźć 

sposoby przezwyciężenia ich; 

- zna program rekolekcji szkolnych adresowanych do niego, a w miarę możliwości aktywnie włącza się w ich 

przygotowanie i przebieg. 

 

P: zna główne przesłania listu Benedykta XVI do młodych ludzi na rok 2013 

- po lekcji potrafi wyjaśnić temat – hasło bieżącego listu papieskiego i wskazać na jego odniesienia do 

własnego życia; 

PP: rozumie, iż Bóg objawia każdemu swą wolę zbawienia, nie odbierając człowiekowi wolności w odpowiedzi 

na tę propozycję;  

- wyjaśnia, iż uczestnictwo w obchodach diecezjalnego dnia młodzieży służy kształtowaniu postawy otwartego 

i dojrzałego chrześcijanina. 

 

P: wymienia dni wchodzące w skład Triduum Paschalnego i właściwe im obrzędy i symbole; 

- omawia zbawcze wydarzenia Jezusa uobecniane podczas poszczególnych dni paschalnych;  

PP: na podstawie wiedzy osobistej i wiadomości z lekcji wyjaśnia rolę Triduum Paschalnego w życiu 

chrześcijanina jako drogi pogłębienia relacji z Bogiem; 

- jest świadomy potrzeby duchowego przeżycia Triduum Paschalnego.  

 

P: opowiada własnymi słowami o Zesłaniu Ducha Świętego na Apostołów i Maryję; 

- wymienia dary Ducha Świętego i podaje ich znaczenie w życiu codziennym; 

PP: porównuje wydarzenie Pięćdziesiątnicy z sakramentem bierzmowania, określanym jako sakrament 

dojrzałości chrześcijańskiej;  

- rozumie potrzebę przyjęcia sakramentu bierzmowania dla otrzymania pełni darów Ducha Świętego, których 

zadatek otrzymał na chrzcie świętym. 

 

 

KLASA VIII 

Dział Wymagania szczegółowe zgodne z podstawa programową 

 

 

Dział I 

Drogi 

ludzkości  i 

moja ścieżka 

P: własnymi słowami streszcza przypowieść o faryzeuszu i celniku, przypisuje obu postaciom odpowiednie 

cechy; podaje sposoby na pokonywanie swoich słabości i pracę nad sobą, w odpowiedzi na Boże wezwanie 

bycia doskonałym. 

PP: prawidłowo ocenia postępowanie własne i innych ludzi, odnosi je do nauki Jezusa i chrześcijańskich zasad 

moralnych; wylicza swoje zalety i podaje przykłady pozytywnego ich zastosowania w konkretnych sytuacjach 

życiowych. 

 

P: własnymi słowami opowiada o synu posłusznym i nieposłusznym w Ewangelii i dokonuje poprawnej oceny 

ich postępowania; na podstawie fragmentu przemówienia Jana Pawła II wyjaśnia, czym jest moment 

Westerplatte w życiu człowieka. 

PP: po lekcji odróżnia pozytywne rozumienie hasła: „Być sobą” od jego błędnej interpretacji zwalniającej z 

pokonywania własnych wad i słabości; po refleksji nad własnym charakterem i osobowością wylicza swoje 

cechy charakteru i wskazuje, w jaki sposób pomagają mu one w realizacji zadań chrześcijanina w świecie. 

 

P: odwołując się do wybranych fragmentów biblijnych, omawia działanie Boga na rzecz człowieka; po lekcji 

wyjaśnia, iż szczęście możliwe jest do osiągnięcia jedynie wówczas, gdy poszukiwanie go opiera się na 

prawdziwych wartościach i nie sprzeciwia się szczęściu innych ludzi. 

PP: na podstawie dotychczasowej wiedzy i poznanych teksów kultury wyjaśnia, iż poszukiwanie szczęścia jest 



jedną z kluczowych wartości w życiu człowieka; na przykładzie Świętych Piotra i Pawła wyjaśnia, iż spotkanie 

z Jezusem pomaga w odnalezieniu drogi do szczęścia. 

 

P: na podstawie wybranych tekstów Pisma Świętego wymienia biblijne obrazy Kościoła; po lekcji wyjaśnia 

zobowiązania względem Kościoła wynikające z przynależności do niego. 

PP: odwołując się do biblijnego obrazu Kościoła jako Ciała Mistycznego i fragmentu listu1 Kor 12, 12–21. 26–

27, omawia rolę Jezusa w Kościele oraz role pozostałych członków wspólnoty; korzystając z dotychczasowej 

wiedzy i otrzymanych wiadomości formułuje argumenty przeciw podejściu: „Bóg – tak, Kościół – nie”.    

 

Dział II 

Ja Jestem 

Drogą 

P: przytacza treść Ośmiu błogosławieństw i omawia własnymi słowami, co znaczy „być ubogim w duchu”; 

odwołując się do wiadomości z lekcji potrafi uzasadnić, iż dobra duchowe są większą wartością niż materialne. 

PP: na podstawie dotychczasowej wiedzy i doświadczeń wyjaśnia, jakie znaczenie mają dobra materialne w 

życiu człowieka i podaje przykłady właściwego stosunku do nich; 

korzystając z dostępnych źródeł informacji, wylicza świeckie i kościelne inicjatywy na rzecz zaradzania 

potrzebom ubogich.  

 

P: po lekturze tekstu Mt 5, 3–12 uczeń przytacza treść Ośmiu błogosławieństw i omawia własnymi słowami, co 

znaczy pragnąć sprawiedliwości; na podstawie dotychczasowej wiedzy i doświadczeń wyjaśnia pojęcie 

sprawiedliwości, określa jej rolę w świecie i konsekwencje jej braku. 

PP: po lekcji omawia wspomagającą rolę darów Ducha Świętego w odpowiedzialności człowieka za czynienie 

świata bardziej sprawiedliwym; odnosząc się do wybranych wydarzeń z historii i bieżących doniesień 

medialnych, potrafi właściwie ocenić je jako sprawiedliwe lub niesprawiedliwe. 

P: odnosząc się do znanych tekstów biblijnych, wyjaśnia, iż człowiek skażony grzechem potrzebuje ciągłego 

nawrócenia i naprawiania wyrządzonego zła; po lekturze J 20, 19–23 opowiada o ustanowieniu sakramentu 

pokuty i pojednania. 

 

 

PP: na podstawie dotychczasowej wiedzy i wiadomości z lekcji wylicza warunki sakramentu pokuty i omawia 

je; 

po lekcji uzasadnia, iż chrześcijanin – mimo słabości i popełnionych grzechów – z Bożą pomocą może osiągnąć 

świętość. 

 

P: na podstawie fragmentu Mk 3, 28–29 i wiadomości z lekcji uczeń wyjaśnia pojęcie „grzechu przeciw 

Duchowi Świętemu”; po lekcji wyjaśnia, iż dla prawdziwego nawrócenia konieczne jest wypełnienie 

wszystkich warunków sakramentu pokuty. 

PP: wymienia grzechy przeciw Duchowi Świętemu i wyjaśnia, iż taka postawa odgradza człowieka od Boga i 

uniemożliwia poprawę; odnosząc się do przykładów z lekcji, odróżnia właściwe korzystanie z sakramentu 

pokuty i pojednania od rytualizmu. 

 

P: na podstawie Kazania na Górze i wybranych przypowieści omawia naukę Jezusa wzywającego do 

okazywania innym miłosierdzia; odnosząc się do Modlitwy Pańskiej, wskazuje na przebaczenie bliźnim jako 

warunek dostąpienia Bożego przebaczenia. 

PP: odwołując się do przykładu Jezusa i świętych, wyjaśnia, iż pragnienie zemsty i kara śmierci są sprzeczne z 

wiarą chrześcijańską; własnymi słowami omawia obietnice Jezusa złożone św. Faustynie Kowalskiej, 

wyjaśniając, iż są one źródłem nadziei dla grzesznych ludzi. 

 

P: po lekcji przytacza treść Ośmiu błogosławieństw i wyjaśnia, iż cierpienie prześladowań dla sprawiedliwości 

jest wyrazem wierności Chrystusowi i Jego nauce; wykorzystując zdobytą wiedzę, wymienia różne formy 

współczesnych prześladowań na tle religijnym i sposoby przeciwstawiania się im.     

PP: na podstawie wiadomości z lekcji i własnej refleksji wskazuje na dobro i prawdę jako fundamenty 

wzajemnego poszanowania się i życia w pokoju; korzystając z dostępnych źródeł, podaje przykłady 

dzisiejszych prześladowań chrześcijan oraz wymienia świadków Chrystusa, których prześladowano za wiarę. 

 

P: na podstawie tekstów biblijnych wyjaśnia, iż Eucharystia łączy ludzi z Bogiem i między sobą; zna słowa 

Przeistoczenia i tłumaczy, iż są one spełnioną na krzyżu zapowiedzią ofiary Jezusa dla ludzi. 

PP: odwołując się do własnych doświadczeń i refleksji oraz tekstów z podręcznika, rozróżnia aktywne 

uczestnictwo w Eucharystii od rytualizmu; wskazując na konkretne elementy liturgii, omawia, w jaki sposób 

Eucharystia przyczynia się do lepszych relacji między ludźmi.  

 

P: na podstawie tekstów biblijnych wyjaśnia, iż Chrystus swym życiem dowartościował ludzkie cierpienie i 

nadał mu sens; własnymi słowami poprawnie omawia istotę i znaczenie sakramentu namaszczenia chorych, 

odróżniając go od Wiatyku.  

PP: odnosząc się do dotychczasowej wiedzy i wiadomości z lekcji, omawia znaczenie obecności osób chorych i 

cierpiących we wspólnocie Kościoła; po lekcji znajduje argumenty opowiadające się za ochroną życia od 

poczęcia aż do naturalnej śmierci, niezależnie od sprawności człowieka. 

 

P: opowiada własnymi słowami przypowieść o miłosiernym Samarytaninie i omawia jej przesłanie; po 



przeprowadzonej lekcji wyjaśnia, iż troska o chorych i cierpiących jest obowiązkiem chrześcijanina.   

PP: odwołując się do posiadanej wiedzy i wiadomości z lekcji wyjaśnia, iż sakrament namaszczenia chorych 

jednoczy cierpiącego z męką Chrystusa; na podstawie różnych źródeł podaje przykłady osób, dla których wiara 

była oparciem i umocnieniem w znoszeniu choroby i cierpienia. 

 

P: przytacza treść Ośmiu błogosławieństw i omawia własnymi słowami, co znaczy „mieć czyste serce”; na 

podstawie dotychczasowej wiedzy i wiadomości z lekcji omawia sakrament małżeństwa – jego istotę, cechy i 

zadania. 

PP: odnosząc się do poznanych tekstów biblijnych podaje przykłady właściwych relacji międzyludzkich 

podyktowanych czystością serca; korzystając z różnych źródeł, podaje konsekwencje braku kierowania się 

czystym sercem wobec innych i proponuje sposoby zaradzenia im. 

 

P: przytacza treść Ośmiu błogosławieństw i omawia własnymi słowami, na jakich płaszczyznach chrześcijanin 

winien wprowadzać pokój; odwołując się do wiedzy z lekcji i fragmentu J 20, 19–23, omawia podstawowe 

wiadomości związane z sakramentem kapłaństwa i rolą kapłanów powierzoną im przez Chrystusa; 

PP: na podstawie doniesień medialnych podaje przyczyny niepokoju na świecie i podaje propozycje, jak im 

zaradzić;  

wykorzystując wiadomości z religii i innych przedmiotów, wymienia kapłanów – z czasów dawnych i 

współczesnych – działających szczególnie aktywnie na rzecz wprowadzania pokoju. 

 

Dział III 

W drodze ku 

ziemi obietnic 

P: na podstawie dotychczasowej wiedzy i wiadomości z lekcji uczeń omawia pojęcia „powinność moralna” i 

„sumienie” oraz określa ich związek z sakramentami pokuty i pojednania oraz Eucharystii; po lekturze 

fragmentu Mt 19, 16–22 przedstawia własnymi słowami treść rozmowy Jezusa z bogatym młodzieńcem i 

wyjaśnia jej sens. 

PP: po lekcji prawidłowo uzasadnia, iż wypełnianie powinności moralnych określonych w Przykazaniach jest 

świadectwem wiary i prowadzi do prawdziwego szczęścia; 

korzystając z różnych źródeł (wiadomości z historii, doniesień medialnych, życia klasy i szkoły oraz własnych 

doświadczeń) wskazuje konsekwencje podstępowania wbrew przykazaniom i własnemu sumieniu. 

 

P: na podstawie tekstów biblijnych i wiadomości z lekcji wyjaśnia pojęcia: prawo naturalne, prawo pozytywne i 

podaje przykłady; po spotkaniu dokonuje hierarchizacji zasad postępowania, uzasadniając ponadczasowość i 

wyższość prawa naturalnego nad prawem stanowionym przez ludzi. 

PP: odwołując się do życiorysów danych postaci wskazuje na wartość życia według wyznawanych zasad i 

wartość aktów odwagi w głoszeniu tych zasad, nawet w niesprzyjających okolicznościach; nawiązując do 

wybranych wydarzeń z życia klasy i szkoły (rodziny, środowiska rówieśniczego), podaje przykłady 

posłuszeństwa Bogu i Jego przykazaniom oraz omawia postawę nonkonformizmu.  

 

P: po lekcji prawidłowo wyjaśnia, czym jest sumienie oraz rozróżnia sumienie prawidłowe, błędne, pewne i 

wątpliwe; odnosząc się do słów Jana Pawła II, określa, kim jest „człowiek sumienia” i podaje przykłady takich 

osób. 

PP: na podstawie wybranych fragmentów biblijnych wskazuje na różne postawy człowieka, uwarunkowane 

określonym rodzajem sumienia; odwołując się do własnych przemyśleń i doświadczeń oraz wiadomości z 

lekcji, ukazuje związek sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii z kształtowaniem sumienia. 

 

P: w oparciu o dotychczasową wiedzę i wiadomości z lekcji wylicza różne rodzaje wartości i podaje ich 

konkretne przykłady; po lekcji opracowuje własną hierarchię wartości, uwzględniając w niej dobra różnego 

rodzaju. 

PP: na podstawie fragmentów biblijnych prawidłowo zestawia określoną postać biblijną z wyznawaną przezeń 

hierarchią wartości; odnosząc się do życiorysów wybranych osób, uzasadnia, iż czasem należy zrezygnować z 

danych dóbr, troszcząc się o inne. 

 

P: własnymi słowami opowiada o wędrówce Izraelitów do Ziemi Obiecanej i wyjaśnia jej sens dla 

współczesnego człowieka; na podstawie wybranych tekstów biblijnych ukazuje Przykazania Boże i naukę 

Jezusa jako wyraz troski o człowieka i jego zbawienie. 

PP: odnosząc się do życia moralnego człowieka i jego celu ostatecznego, wykazuje sprzeczność idei: „Cel 

uświęca środki” z postawą chrześcijańską; po lekcji wskazuje na analogię wędrówki Izraelitów do Ziemi 

Obiecanej z własnym życiem, w którym Bóg poucza człowieka przez swoje słowo i podtrzymuje łaską dzięki 

sakramentom. 

 

 

Dział IV 

Drogowskazy 

do szczęścia 

P: w oparciu o wybrane teksty biblijne wyjaśnia, dlaczego Bóg dał swemu ludowi przykazania; na podstawie 

wiadomości z lekcji wyjaśnia istotę nakazu i zakazu etycznego oraz podaje ich przykłady. 

PP: odnosząc się do doświadczeń i przykładów z życia, omawia związek między wolnością człowieka a 

przestrzeganiem prawa; podaje z pamięci przykazania Dekalogu i przyporządkowuje poszczególnym 

przykazaniom chronione przez nie wartości.  

 

P: na podstawie lektury tekstów biblijnych podaje przymioty Boga i Jego zamiary względem ludzi; podaje z 

pamięci treść pierwszego przykazania Bożego i wyjaśnia, do czego ono zobowiązuje. 



PP: po lekcji wymienia błędne obrazy Boga utrudniające posłuszeństwo Bogu i pogłębianie relacji z Nim; 

odnosząc się do doświadczeń i przykładów z życia, wyjaśnia, jakie są współczesne zagrożenia dla 

przestrzegania pierwszego przykazania Dekalogu. 

 

P: omawia własnymi słowami biblijną naukę o Bogu, jedynym Zbawcy, i zobowiązaniach wynikających z 

pierwszego przykazania; wykorzystując treści z lekcji, formułuje argumenty przeciw wierze w horoskopy, 

czytaniu wróżb, zabobonom itp. 

PP: na podstawie dotychczasowej wiedzy i wiadomości z lekcji wyjaśnia, czym jest wolna wola i wymienia 

postawy i zachowania, które ją ograniczają; po lekcji dokonuje właściwej oceny wróżbiarstwa, astrologii i 

horoskopów.  

 

P: własnymi słowami przytacza ostrzeżenie przed fałszywymi prorokami zawarte przez św. Pawła w Liście do 

Galatów; odnosząc się do tekstów z podręcznika, podaje sposoby werbowania do sekt oraz techniki stosowane 

przez ich przedstawicieli. 

PP: po lekcji wyjaśnia twierdzenie, iż przynależność do sekty jest zdradą Jezusa i niszczy osobowość 

człowieka;  

uczestniczy w dyskusji na temat sposobów uchronienia się przed działaniem sekt, wymieniając wśród nich 

rozumne pogłębianie wiary, lekturę Biblii oraz życie sakramentalne.   

 

P: omawia własnymi słowami sens przytaczanego drugiego przykazania Bożego; na podstawie słownika i 

innych źródeł wyjaśnia, czym jest imię i podaje znaczenie własnego imienia. 

PP: wykorzystując wiadomości z lekcji, podaje znaczenie imion z Biblii i wyjaśnia, iż Imię Boga jest 

jednocześnie określeniem Jego istoty; po lekcji wskazuje różnice pomiędzy właściwym używaniem Imienia 

Bożego oraz używaniem go wbrew drugiemu przykazaniu Bożemu.  

 

P: na podstawie tekstów biblijnych omawia zobowiązanie do świadczenia o Chrystusie wobec innych; po lekcji 

podaje przykłady dawania świadectwa wierze – poprzez praktyki religijne, przestrzeganie zasad wiary oraz 

noszenie znaków przynależności do Chrystusa. 

PP: odnosząc się do przykładów z życia, wyjaśnia, na czym polega faryzeizm i omawia niewłaściwość takiej 

postawy;  

wykorzystując zdobytą wiedzę i wiadomości z różnych źródeł, wyjaśnia sens noszenia medalika 

chrześcijańskiego oraz przeciwstawia go amuletom i talizmanom.  

 

P: przytacza wybrane fakty z życia św. Tomasza More’a i króla Henryka VIII; na podstawie dotychczasowej 

wiedzy i wiadomości z lekcji podaje zasady budowania hierarchii wartości i uzasadnia konieczność wierności 

tym zasadom niezależnie od okoliczności.
 

PP: po lekcji omawia początki Kościoła anglikańskiego, wskazując na bezpośrednie przyczyny jego powstania i 

wybrane zasady w nim panujące; na przykładzie św. Tomasza More’a wyjaśnia, iż prawo Boże jest ponad 

prawem ludzkim i pozostaje obowiązujące w sumieniu, nawet w obliczu cierpienia czy śmierci.
 

 

P: po lekcji przedstawia wybrane fakty z życia św. Jadwigi Królowej, potwierdzające jej gorliwą wiarę i 

rzetelność w pełnieniu powierzonych jej obowiązków; wykorzystując wiadomości z lekcji i innych 

przedmiotów, wyjaśnia wartość nauki dla Kościoła i narodu.
 

PP: odnosząc się do wybranych tekstów biblijnych i wydarzeń historycznych z XIV/XV wieku, omawia 

pojmowanie władzy jako służby społecznej; na podstawie życiorysu św. Jadwigi wyjaśnia, jakie cechy powinny 

charakteryzować dobrego władcę.
 

 

P: wykorzystując posiadaną wiedzę, wiadomości z lekcji historii oraz religii, omawia sytuację Kościoła w 

przededniu reformacji; po lekcji wyjaśnia różnice i podobieństwa między katolicyzmem a pozostałymi 

głównymi wyznaniami chrześcijańskimi.
 

PP: odróżnia słuszne postulaty reformatorów od bezzasadnych żądań względem Kościoła;
 

odnosząc się do tez M. Lutra, omawia miejsce Biblii w życiu chrześcijańskim;
 

 

P: na podstawie posiadanych wiadomości wskazuje przyczyny, przebieg i główne idee reformy katolickiej; po 

lekcji omawia okoliczności powstania katechizmów oraz uzasadnia potrzebę korzystania z nich.
 

PP: na przykładzie wydarzenia Soboru Trydenckiego wyjaśnia konieczność troski Kościoła o formułowanie 

prawd wiary i ich właściwy przekaz; korzystając z dostępnych źródeł, przybliża działalność św. Karola 

Boromeusza oraz św. Ignacego Loyoli.
 

 

P: po lekcji omawia przebieg i recepcję reformy katolickiej w Polsce; podaje polskie brzmienie zasady: „Cuius 



regio, eius religio” i omawia związane z nią zagrożenia.
 

PP: na podstawie zdobytej wiedzy charakteryzuje reformację w Polsce i zasługi jej przedstawicieli dla kultury;
 

odwołując się do wiedzy historycznej i tekstów z podręcznika, podaje podstawowe wiadomości na temat 

konfederacji warszawskiej jako wielkiej karty tolerancji.
 

 

P: po lekcji wymienia inicjatywy na rzecz jedności Kościoła podejmowane na ziemiach polskich i dokonuje ich 

oceny;
 

na podstawie zdobytej wiedzy prawidłowo wyjaśnia pojęcia: „religia”, „obrządek”, „wyznanie”, podaje ich 

przykłady i określa wzajemne zależności.
 

PP: odwołując się do tekstów z podręcznika, opowiada o unitach podlaskich i ich męczeństwie jako o 

świadectwie wiary; korzystając z dostępnych źródeł, podaje podstawowe wiadomości na temat św. Andrzeja 

Boboli i jego działalności.
 

P: przytacza z pamięci treść trzeciego przykazania Bożego i omawia je własnymi słowami; odwołując się do 

doświadczenia i posiadanej wiedzy, wyjaśnia, jak powinno wyglądać świętowanie niedzieli. 

PP: na podstawie wiadomości z lekcji wymienia dni święte w różnych religiach i wyjaśnia, dlaczego niedziela 

jest dniem świętym dla chrześcijan; po lekcji tłumaczy, czym są święta nakazane oraz wymienia daty i nazwy 

świąt chrześcijańskich przypadających w innym dniu tygodnia niż niedziela. 

 

P: przytacza z pamięci treść IV przykazania Bożego i omawia konkretne postawy związane z jego 

wypełnianiem; po lekcji wymienia sposoby okazywania szacunku i miłości najbliższym – zarówno na co dzień, 

jak i podczas świąt rodzinnych. 

PP: na podstawie własnych refleksji i doświadczeń innych osób (w tym bohaterów literackich) podaje motywy 

miłości i wdzięczności względem rodziców; w oparciu o dotychczasową wiedzę i wiadomości z lekcji wyjaśnia 

potrzebę troski o dobre relacje z najbliższymi i okazywanie szacunku starszym; 

 

P: po analizie IV przykazania wyjaśnia, iż zobowiązuje ono do oddawania czci i szacunku Ojczyźnie; w oparciu 

o wiedzę historyczną i wiadomości lekcji wskazuje związki polskiego patriotyzmu z wiarą. 

PP: na podstawie wybranych tekstów literackich omawia miłość do Boga i Ojczyzny w ujęciu poetów i pisarzy; 

po lekcji uzasadnia współczesną potrzebę patriotyzmu i jego rolę w kształtowaniu tożsamości narodowej. 

 

P: podaje treść IV przykazania Bożego i wyjaśnia, do czego Bóg zobowiązuje w nim człowieka; w oparciu o 

dotychczasową wiedzę i wiadomości z lekcji wymienia wykroczenia przeciw ludzkiemu życiu. 

PP: odwołując się do sytuacji z życia, wyjaśnia, iż wszelkie uzależnienia oraz doprowadzenie do stanu 

zagrożenia własnego zdrowia i życia są przeciwne woli Bożej; po lekcji podaje przykłady realizacji pasji 

życiowej jako formy poszukiwania radości życia i nadawania mu sensu. 

 

P: na podstawie lektury tekstów z podręcznika wyjaśnia, iż uleganie wszelkim nałogom jest przeciwne IV 

przykazaniu – szkodzą życiu i zdrowiu; po lekcji podaje możliwe przyczyny sięgania po używki i wskazuje, jak 

można temu zapobiec. 

PP: odwołując się do przykładów z podręcznika i środków masowego przekazu, omawia, w jaki sposób 

uzależnienie negatywnie wpływa na relacje z Bogiem i ludźmi; korzystając z dostępnych źródeł, podaje 

przykłady akcji społecznych i inicjatyw na rzecz wyzwolenia człowieka, profilaktyki i przeciwdziałania 

nałogom 

 

P: na podstawie lektury tekstów biblijnych wyjaśnia, kim jest przyjaciel i wymienia cechy prawdziwego 

przyjaciela; po lekcji wyjaśnia, iż przyjaźń jest wielkim dobrem, o które trzeba dbać i na które należy zasłużyć. 

PP: własnymi słowami opowiada o przyjaźni Dawida i Jonatana oraz Jezusa i Łazarza; na podstawie 

konkretnych przykładów omawia nieprawidłowe rozumienie przyjaźni, np. jako relacji do zwierzęcia lub 

przedmiotu;  

 

P: przytacza treść VI przykazania Bożego i wyjaśnia jego sens własnymi słowami; po lekcji wylicza 

wykroczenia przeciw VI przykazaniu, charakteryzuje ich źródła i krótko je omawia. 

PP: w oparciu o dotychczasową wiedzę omawia zmiany związane z dojrzewaniem i wskazuje związane z nimi 

problemy natury moralnej; na podstawie treści z podręcznika i źródeł własnych tłumaczy potrzebę 

opanowywania własnego popędu płciowego i wspomagającą rolę sakramentów w zachowaniu czystości. 

 

P: przytacza treść VII przykazania Bożego i wymienia wykroczenia przeciw niemu; po lekcji podaje przykłady 

zadośćuczynienia Bogu i bliźniemu za grzechy przeciw VII przykazaniu.  

PP: na podstawie wybranych tekstów biblijnych określa właściwy stosunek chrześcijanina do dóbr 

materialnych; 

korzystając z dostępnych źródeł, uzasadnia potrzebę uczciwego postępowania w szkole, w pracy i w wolnym 

czasie. 

 

P: odwołując się do wybranych tekstów biblijnych, wyjaśnia konieczność troski o ubogich, co jest przejawem 



miłosierdzia względem bliźnich; w oparciu o dotychczasową wiedzę i wiadomości z lekcji wymienia uczynki 

miłosierne względem ciała i duszy i wskazuje konkretne możliwości ich wypełniania. 

PP: po lekcji wyjaśnia związek zachodzący pomiędzy przyjmowaniem Komunii Świętej i czynami miłosierdzia; 

na podstawie podręcznika i innych dostępnych źródeł wymienia osoby i instytucje zajmujące się świadczeniem 

pomocy ubogim. 

 

P: przytacza treść VIII przykazania Bożego, wyjaśnia, do czego ono zobowiązuje; na podstawie tekstów z 

podręcznika wyjaśnia, iż prawda ma fundamentalne znaczenie dla kształtowania relacji międzyludzkich. 

PP: odwołując się do wybranych tekstów biblijnych, omawia własnymi słowami motyw prawdy w nauczaniu 

Jezusa; po lekcji podaje argumenty podważające słuszność opinii, wedle której „każdy ma swoją prawdę”. 

 

P: omawia własnymi słowami biblijne przykłady wykroczeń przeciw prawdzie i ich konsekwencje; po lekcji 

wymienia wykroczenia przeciw prawdzie i wyjaśnia, iż są one sprzeczne z VIII przykazaniem i miłością 

bliźniego. 

PP: w oparciu o dotychczasową wiedzę i wiadomości z lekcji streszcza naukę Jezusa na temat prawdy; 

odnosząc się do konkretnych przykładów, podaje możliwości zadośćuczynienia osobom okłamanym, 

obmówionym, zdradzonym itp. 

 

P: w oparciu o dotychczasową wiedzę i wiadomości z lekcji wyjaśnia, iż człowiek jest odpowiedzialny za 

mądre spożytkowanie wolnego czasu; wymienia formy spędzania wolnego czasu szkodzące rozwojowi 

intelektualnemu i duchowemu oraz podaje argumenty przeciwko nim. 

PP: po lekcji podaje zasady higieny korzystania z mediów elektronicznych; odwołując się do konkretnych 

przykładów, omawia zagrożenia płynące z bezkrytycznej percepcji treści proponowanych przez środki 

przekazu. 

 

P: po analizie wybranych czasopism prawidłowo odróżnia te, które wspierają chrześcijański ideał miłości i 

rodziny od pism, które go zafałszowują; na podstawie tekstów z podręcznika wyjaśnia moralne konsekwencje 

czytania niewłaściwych czasopism; 

PP: po lekcji podaje argumenty przeciwko czytaniu pism pornograficznych i innych wyśmiewających wartość 

czystości; odnosząc się do historii Teda Bundy i jej podobnych, ukazuje wspomagającą rolę wiary i praktyk 

religijnych we właściwym wyborze lektur. 

 

 

Dział V 

Rok z 

Chrystusem w 

Kościele 

P: na podstawie lektury tekstów biblijnych opowiada własnymi słowami o męce i śmierci Jezusa na krzyżu; 

podaje datę święta Podwyższenia Krzyża i omawia możliwości przeżywania tego dnia w domu i w kościele; w 

oparciu o dotychczasową wiedzę i wiadomości z lekcji wyjaśnia, że krzyż jest dla chrześcijan znakiem 

zbawienia i ofiarnej miłości.
 

PP: opowiada o poszukiwaniach drzewa krzyża podjętych przez św. Helenę jako o świadectwie wiary 

cesarzowej; zna słowa pieśni Krzyżu święty nade wszystko i prawidłowo określa nastrój utworu.
 

 

P: po przeprowadzonej lekcji przytacza wybrane wydarzenia z życia św. Stanisława Kostki; wyjaśnia, że św. 

Stanisław Kostka jest patronem młodzieży i poprawnie wymienia, w jakich sprawach można się do niego 

zwracać; podaje datę liturgicznego wspomnienia św. Stanisława Kostki.
 

PP: na podstawie historii życia św. Stanisława wymienia cechy, które sprzyjają osiąganiu założonych celów i 

dążeniu do świętości; określa przesłanie życia św. Stanisława Kostki i jego znaczenie dla własnego 

postępowania i realizacji własnych planów.
 

 

P: na podstawie poznanych tekstów określa główne idee nauczania papieskiego związane z Dekalogiem; 

poprawnie podaje datę liturgicznego wspomnienia bł. Jana Pawła II (22 X), odróżnia je od Dnia Papieskiego 

(niedziela przed 16 X) i Dnia Jana Pawła II ustanowionego przez Sejm RP (16 X).
 

PP: odnosząc się do nauczania bł. Jana Pawła II, wyjaśnia, że przykazania Boże stanowią pomoc w dążeniu 

prawdziwego szczęścia i prowadzą do świętości; wykorzystując dostępne źródła i środki społecznego przekazu, 

wskazuje na różne możliwości zapoznawania się z nauczaniem papieskim.
 

 

P: przytacza wybrane fragmenty biblijne zapowiadające przyjście Zbawiciela na świat i omawia wypełnienie się 

obietnicy w osobie Jezusa; na podstawie dotychczasowej wiedzy i wiadomości z lekcji wyjaśnia potrójne 

znaczenie Adwentu.
 

PP: prawidłowo określa nastrój Adwentu – to czas radosnego oczekiwania i opisuje, jak można przeżywać 

Adwent, zależnie od kondycji moralnej człowieka i posiadanego obrazu Boga; potrafi wymienić zwyczaje 

adwentowe, podaje ich sens oraz recytuje z pamięci tekst wybranych pieśni adwentowych. 
  

 



P: na podstawie fragmentów biblijnych opowiada o narodzeniu Jezusa w Betlejem i znaczeniu tego wydarzenia 

dla ludzi; omawia tradycje związane ze świętowaniem Bożego Narodzenia i wyjaśnia sens świętowania.
 

PP: potrafi wyrecytować teksty wybranych kolęd i poprawnie rozpoznaje w nich treści biblijne; przedstawia 

projekt spotkania wigilijnego w rodzinie, poprawnie interpretuje sens tradycyjnego świętowania. 
 

 

P: na podstawie tekstów biblijnych i wiadomości z lekcji omawia jedność Kościoła jako istotny przymiot 

zamierzony przez Jezusa; podaje datę Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan oraz sposoby włączenia się w 

obchody. 
 

PP: poprawnie wyjaśnia pojęcie „ekumenizm” i mówi, jakich religii on dotyczy; przytacza wybrane daty i 

wydarzenia związane z działaniami ruchu ekumenicznego;  uzasadnia konieczność modlitwy o jedność 

chrześcijan i wymienia jej przykłady.
 

 

P: odnosząc się do tekstów biblijnych charakteryzuje liturgiczny okres Wielkiego Postu jako czas pokuty i 

nawrócenia; podaje sposoby przeżywania Wielkiego Postu – czasu nawrócenia, poprawnie argumentuje 

konieczność modlitwy w procesie nawrócenia.
 

PP: na podstawie dotychczasowej wiedzy i wiadomości z lekcji wymienia nabożeństwa wielkopostne i czyny 

pokutne oraz omawia je; wyjaśnia związek zachodzący pomiędzy sakramentem chrztu świętego i odnawianiem 

łaski we własnym życiu przez sakrament pokuty i pojednania.   
 

 

P: na podstawie tekstów biblijnych własnymi słowami streszcza dialog Jezusa z Piłatem o posiadaniu władzy; 

odwołując się do wiadomości z historii, omawia życie i działalność św. Kazimierza Królewicza, wskazuje na 

cechy, które pomogły mu w osiągnięciu świętości.
 

PP: wymienia zobowiązania spoczywające na rządzących państwami i podaje argumenty religijne; wyjaśnia 

potrzebę wspierania modlitwą osób sprawujących władzę oraz podaje przykłady modlitw. 
 

 

P: na podstawie lektury biblijnej streszcza przypowieść o synu marnotrawnym i charakteryzuje występujące w 

niej postaci; wyjaśnia, iż syn marnotrawny jest obrazem grzesznika, który się nawraca i przystępuje do 

sakramentu pokuty i pojednania.
 

PP: omawia prawdę o Bożym Miłosierdziu, argumentując ją konkretnym działaniem Boga na rzecz człowieka; 

wymienia czynniki sprzyjające owocnemu przeżyciu rekolekcji oraz określa własną odpowiedzialność za 

pomoc innym w uczestnictwie w tych ćwiczeniach duchowych.
 

 

P: opowiada własnymi słowami przypowieść o dobrej i złej budowli, poprawnie interpretuje ją – w kontekście 

opierania ludzkiego życia na Ewangelii; odwołując się do własnych doświadczeń i wiedzy z lekcji, wyjaśnia, iż 

młodość jest czasem poszukiwania autorytetów i właściwych wzorów postępowania.
 

PP: wskazuje na papieża i biskupów jako na osoby z mandatu Jezusa, przekazujące dziś młodym ludziom 

orędzie ewangeliczne i jego egzystencjalną interpretację; wylicza inicjatywy Kościoła powszechnego i 

lokalnego adresowane do młodych ludzi i poszukuje szczegółowych informacji o nich w środkach społecznego 

przekazu.
 

 

P: na podstawie tekstów biblijnych odtwarza przebieg trzech dni paschalnych w życiu Jezusa i Apostołów; 

wymienia z pamięci liturgiczne obchody Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty, wiążąc je z 

konkretnymi wydarzeniami biblijnymi.
 

PP: odczytuje na podstawie tekstów obrzędów liturgicznych związek opisywanych wydarzeń Triduum 

Paschalnego z życiem chrześcijanina; zna teksty wybranych pieśni pasyjnych i potrafi wskazać w nich treści 

wywodzące się z Biblii; wylicza tradycje i zwyczaje obchodów Triduum i uzasadnia ich sens w odniesieniu do 

zbawczej ofiary Jezusa. 
 

 

P: własnymi słowami opowiada o odnalezieniu pustego grobu przez różne biblijne postaci i nastrojach z tym 

związanych; wylicza zwyczaje wielkanocne i podaje ich sens religijny oraz omawia regionalne i rodzinne 

tradycje związane ze Zmartwychwstaniem Pańskim.
 

PP: na podstawie dotychczasowej wiedzy i wiadomości z lekcji uzasadnia podstawowe implikacje dla życia 

chrześcijanina wynikające z odkupienia; zna tekst wybranych pieśni wielkanocnych i potrafi wyjaśnić 

występujące w nich zwroty, odnosząc się do tekstów biblijnych.
 

 



P: na podstawie biblijnych fragmentów opowiada o zesłaniu Ducha Świętego jako spełnionej obietnicy Jezusa 

działającego w swoim Kościele; wykorzystując dotychczasową wiedzę i wiadomości z lekcji, omawia symbole 

i znaki obecności Ducha Świętego; wymienia dary Ducha Świętego i poprawnie określa, jak można korzystać z 

nich w życiu codziennym.
 

PP: wyjaśnia związek Pięćdziesiątnicy ze zmartwychwstaniem Pańskim oraz podaje różne nazwy uroczystości 

Zesłania Ducha Świętego, czas i sposób jej obchodów; po lekcji wyjaśnia związek zesłania Ducha Świętego z 

potrzebą odnowy świata i przezwyciężania zła w świecie.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


