
ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW  

 

ZESPÓŁ KATECHETYCZNY – RELIGIA 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘCIA JÓZEFA PONIATOWSKIEGO 

W SULMIERZYCACH 

 

I Przedmiotem oceny są: 

• wiadomości i umiejętności, 

• zaangażowanie w proces nauczania – uczenia się, 

• aktywność i praca na lekcji, 

• systematyczność w odrabianiu prac domowych, 

• ćwiczenia praktyczne. 

 

II Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów: 

• prace kontrolne (sprawdziany, testy, różne formy wypowiedzi pisemnych, także prace 

na lekcji) 

• kartkówki, 

• odpowiedź ustna przygotowana wcześniej lub spontaniczna, 

• prace domowe, 

• projekty, 

• aktywność na lekcji (np. kilkuzdaniowa wypowiedź, praca w grupie, praca z tekstem, 

mapą, podręcznikiem, itd.) 

• zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń, 

 

III Sposób kontrolowania i oceniania poszczególnych form aktywności. 

• Sprawdziany/ prace klasowe/ testy przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem 

jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z danego zakresu materiału (rozdziału, 

działu). 

• O sprawdzianie uczeń jest informowany z tygodniowym wyprzedzeniem 

(wpis do dziennika elektronicznego w chwili zapowiedzi). 

• Przed sprawdzianem nauczyciel podaje zakres programowy sprawdzianu. 

• Każdy sprawdzian poprzedza lekcja powtórzeniowa. 

• Sprawdziany są obowiązkowe. Jeśli uczeń nie może przystąpić do napisania 

sprawdzianu w pierwszym terminie, zobowiązany jest uczynić to na najbliższych 

zajęciach. W przypadku dłuższej usprawiedliwionej nieobecności - w ciągu tygodnia 

od powrotu do szkoły lub w terminie uzgodnionym z nauczycielem.  

• Kartkówki przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiedzy 

i umiejętności ucznia z 3 jednostek lekcyjnych. 

• Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu. 

Oceniając wypowiedź ustną nauczyciel bierze pod uwagę: 

- poprawność rzeczową, 

- prawidłowe posługiwanie się pojęciami, 

- płynność wypowiedzi, 

• Praca domowa  
- pisemna, 

- ustna. 

• Aktywność i praca na lekcji 
- wypowiedzi w trakcie lekcji, 

- zainteresowanie przedmiotem,  

- pilność i systematyczność, 



- umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu, 

- postawa 

• Inne 
• Uczeń ma prawo do dodatkowej oceny za wykonane prace nadobowiązkowe, aktywny 

udział w zajęciach pozalekcyjnych oraz sukcesy w konkursach. 

• Za pracę niesamodzielną uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 

IV Ocenianie prac kontrolnych 

• Każdy sprawdzian/test/kartkówka przygotowany jest w taki sposób, że zawiera połowę 

zadań z wymagań podstawowych i połowę – z ponadpodstawowych. 

• Prace klasowe/sprawdziany/testy/kartkówki są oceniane według oddzielnego schematu, 

który jest uzależniony od złożoności zagadnienia. Punkty są przeliczane na oceny 

według zasad pomiaru dydaktycznego. 

100% - celujący 

90 – 96% - bardzo dobry 

75 – 89% - dobry 

50 – 74% - dostateczny 

33 – 49% - dopuszczający 

 

V Ranga/waga ocen 

Oceny za poszczególne formy aktywności ucznia mają przypisaną określoną wagę.  

waga formy aktywności 

3 sprawdzian, test, praca klasowa, wypracowanie klasowe, dyktando 

2 kartkówka, odpowiedź ustna, wypowiedź pisemna 

1 praca domowa, aktywność na lekcji, praca na lekcji, prowadzenie zeszytu, praca 

w grupie, prowadzenie zeszytu ćwiczeń 

 

VI Zasady informowania o wymaganiach i postępach w nauce 

• Wszystkie oceny są jawne i podawane na bieżąco.  

• Ocena powinna być opatrzona krótkim komentarzem merytorycznym (ustnym bądź 

pisemnym) zawierającym odniesienia do wymagań, które uczeń spełnił i których 

nie spełnił. 

• W ocenianiu nauczyciel uwzględnia zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach 

wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, możliwości intelektualne 

ucznia oraz stopień zaangażowania i wkład w naukę. 

• Sprawdziany/testy, itd. uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na zasadach 

określonych przez nauczyciela. 

 

VII Zasady wystawiania ocen półrocznych i rocznych 

• Klasyfikacja półroczna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia oraz ustaleniu oceny klasyfikacyjnej. 

• Nauczyciele i wychowawcy na początku każdego roku szkolnego informują uczniów 

(podczas lekcji) oraz ich rodziców/prawnych opiekunów (za pośrednictwem strony 

internetowej) o: 

- wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen 

śródrocznych i rocznych, 

- sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

- warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej, 

- trybie odwoływania od wystawionej oceny klasyfikacyjnej. 

• Uczeń ma prawo do nieoceniania po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności. 



• Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji/braku pracy domowej  

proporcjonalnie do liczby zajęć w półroczu (nie dotyczy to zapowiedzianych wcześniej 

kartkówek, sprawdzianów oraz zajęć, podczas których wystawiana jest ocena półroczna 

i roczna. 

• Przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopień 

opanowania wiedzy i umiejętności ocenianych na podstawie różnych form aktywności. 

Ocena wystawiana jest na podstawie średniej ważonej wyliczanej przez dziennik 

elektroniczny. 

• Średnia wymagana na poszczególne oceny: 

średnia ocena 

1,60 2 

2,60 3 

3,60 4 

4,60 5 

5,00 6* 

*Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykazał się wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi 

ponad podstawę programową 

 Ocena roczna wystawiana jest na podstawie średniej z pierwszego i drugiego półrocza. 

Nauczyciel bierze pod uwagę postawę i zaangażowanie ucznia. 

 Warunkiem uzyskania rocznej oceny dopuszczającej jest średnia co najmniej 1,60 

w każdym półroczu. 

 Uczeń ma obowiązek poprawienia śródrocznej oceny niedostatecznej w terminie 

6 tygodni od zakończenia zajęć w pierwszym półroczu. W szczególnych przypadkach 

termin ten może zostać ustalony indywidualnie z nauczycielem. 

 

VIII Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen 

• Uczeń ma prawo do poprawienia oceny ze sprawdzianu/testu, 

• Poprawa oceny następuje w ciągu tygodnia od wystawienia oceny i omówienia 

sprawdzianu. 

• Nie podlegają poprawie oceny z kartkówek. 

• W przypadku poprawy sprawdzianu wstawiana jest ocena będąca średnią 

ze   sprawdzianu i poprawy      

• Inne warunki poprawy ocen - poprawa ustna. 

 

IX Poziomy wymagań a ocena szkolna 

Poniższe tabela zawiera oczekiwane umiejętności ucznia podzielone na wymagania 

podstawowe i ponadpodstawowe. Wymaganiom podstawowym odpowiada ocena dostateczna, 

wymaganiom ponadpodstawowym – bardzo dobra. 

Oceny dopuszczającą i dobrą otrzymują uczniowie, którzy nie spełnili wszystkich 

wymagań na oceny odpowiednio - dostateczną i bardzo dobrą. 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnił wymagania na ocenę bardzo dobrą, 

ponadto jego wiedza i umiejętności wykraczają poza podstawę programową. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Religia - klasa I 

Wiedza i umiejętności ucznia - wymagania 

 Podstawowe ponadpodstawowe 

Uczeń: 

I.  

Bóg nas  

kocha – dziękujemy 

za Jego dary 

 

• pamięta imię katechety oraz 

przynajmniej kilku kolegów 

i koleżanek z klasy 

• wymienia cechy Boga – 

najlepszego Ojca 

• opowiada, jak okazać miłość 

Bogu Ojcu 

• wie, że świat jest darem 

kochającego Boga 

• z pomocą katechety wypowiada 

podziękowanie Bogu za piękny 

świat 

• wymienia sposoby okazywania 

Bogu wdzięczności za dzieło 

stworzenia 

• wie, że przez troskę o rośliny 

i zwierzęta okazuje 

wdzięczność Bogu 

za stworzony świat 

• wymienia dary Boże 

w przyrodzie  

• potrafi podziękować Bogu 

i rodzicom za dar życia 

• wie, że Jezus jest największym 

darem miłości Boga do ludzi 

• zna przypowieść o skarbie 

wskazuje, jak pielęgnować 

przyjaźń 

• potrafi zaśpiewać piosenkę 

„Dobrze, że jesteś”  

• śpiewa piosenkę „Ojcze, Ty 

kochasz mnie” 

• wypowiada modlitwę, w której 

dziękuje Bogu za piękny świat  

• śpiewa piosenkę „Dobre, dobre, 

bardzo dobre” 

• potrafi wyrazić modlitwą 

wdzięczność Bogu za Jego dary 

• potrafi wielbić Boga za piękny 

świat modlitwą spontaniczną 

• uzasadnia, dlaczego powinien 

troszczyć się o własne zdrowie 

i życie  

• śpiewa piosenkę z gestami 

„Cieszę się. Alleluja!” 

• wyjaśnia prawdę, że  Pan Jezus 

jest Synem Bożym  

• śpiewa piosenkę „Bóg tak 

umiłował świat” 

• wyjaśnia, na czym polegają 

postawy koleżeństwa i przyjaźni 

 

II.  

Nasz Bóg jest 

zawsze blisko – 

chcemy się  

z Nim  

spotykać 

 

• wymienia znaki i symbole 

religijne 

• wie, że ludzie wierzący powinni 

mieć znaki religijne w swoich 

domach  

• wie, czym jest znak krzyża dla 

chrześcijaństwa 

• rozpoznaje ludzi modlących się 

• mówi z pamięci modlitwę 

„Ojcze nasz” 

• wymienia miejsca i wydarzenia, 

podczas których czytane jest 

Pismo Święte.  

• wskazuje sposoby okazywania 

miłości w rodzinie  

• wie, że Pan Bóg pragnie być 

odwiedzany w swoim domu 

• potrafi zaśpiewać piosenkę 

„Jezus jest tu”  

• potrafi zaśpiewać piosenkę  

„W imię Ojca i Syna” 

(z gestami)  

• z szacunkiem wykonuje znak 

krzyża 

• układa proste modlitwy 

uwielbienia, dziękczynienia, 

przeproszenia i prośby 

• potrafi zaśpiewać piosenkę „Bo 

Ty, Boże, jesteś Ojcem”  

• potrafi zaśpiewać (z gestami) 

piosenkę „Słowo Twe 

w Księdze śpi” 

• wyraża chęć poznawania Boga 

poprzez słuchanie słowa Bożego 



• wskazuje, gdzie w kościele jest 

kropielnica  

• rozpoznaje w kościele ołtarz, 

krzyż i miejsce, gdzie jest 

Najświętszy Sakrament 

• wymienia sposoby okazywania 

szacunku świętym miejscom i 

znakom 

• pamięta pod jakim wezwaniem 

jest jego parafia (imię patrona) 

• rozpoznaje posługę ministranta 

• wymienia zachowania, którymi 

dziecko sprawia radość Bogu  

rozumie, że dobre uczynki wobec 

najbliższych są wyrazem miłości 

do Boga 

• właściwie posługuje się 

zwrotami grzecznościowymi: 

proszę, przepraszam, dziękuję 

• potrafi prawidłowo się 

przeżegnać korzystając 

z kropielnicy 

• poprawnie wykonuje gest 

pochylenia głowy (przed 

krzyżem i ołtarzem) oraz 

przyklęknięcia (przed 

Najświętszym Sakramentem)  

• pamięta imię ks. proboszcza 

• opowiada o wydarzeniach 

związanych z  życiem parafii 

• potrafi scharakteryzować 

zachowanie godne dziecka 

Bożego 

III.  

Jezus  

największym 

darem Ojca – 

przygotowujemy się 

na spotkanie  

z Jezusem 

(Adwent) 

 

• podaje liczbę świec na wieńcu 

adwentowym oraz liczbę 

adwentowych niedziel 

• wie, że Adwent jest czasem 

przygotowania na przyjście 

Jezusa 

• zna pojęcie „roratka” 

• zna słowa modlitwy „Zdrowaś 

Maryjo”  

• nazwę Betlejem kojarzy z 

zapowiedzią proroka  (Mi 5,1) i 

miejscem narodzenia się Jezusa 

• zna zapowiedź, że Jezusa 

urodzi Maryja (Iz 7,14)  

• wymienia tradycje i zwyczaje 

świąteczne (wspólna wigilia, 

dzielenie się opłatkiem, żłóbek, 

choinka) 

• zna chrześcijańską wymowę 

zwyczajów świątecznych 

• wie, gdzie urodził się Jezus 

• wie, że świętowanie narodzenia 

Jezusa łączy się z udziałem we 

Mszy św. 

• zna perykopę biblijną 

o pokłonie Trzech Mędrców  

zna słowa i melodię wybranych 

kolęd 

• wyjaśnia, kiedy na wieńcu 

adwentowym zapala się kolejne 

świece 

• potrafi zaśpiewać piosenkę 

adwentową 

• opowiada ewangeliczną 

perykopę o zwiastowaniu 

• potrafi powiązać słowa 

proroków (Mi 5,1 i Iz 7,14) 

z narodzeniem Jezusa  

• potrafi śpiewać kolędy  

• wyraża wdzięczność za 

narodzenie Jezusa w modlitwie 

spontanicznej 

• potrafi zaśpiewać refren 

piosenki „Chciałeś być 

maleńkim” oraz kolędę „Dzisiaj 

w Betlejem”  

• wyjaśnia, że ten, kto jest mądry, 

szuka Jezusa 

chętnie składa Jezusowi dary 

z dobrych uczynków 

IV.  

Jezus jest naszym 

Przyjacielem  

i Nauczycielem –  

• zna nazwę rodzinnego miasta 

Jezusa 

• podaje przykłady okazywania 

miłości w rodzinie 

• wie, że Jezus powołuje uczniów 

• wyjaśnia, dlaczego wzajemna 

miłość w rodzinie jest źródłem 

szczęścia 

• potrafi zaśpiewać piosenkę „Pan 

Jezus także mamę miał” 



chcemy Go 

naśladować 

 

• podaje przykłady jak zachowują 

się przyjaciele  

• wymienia przedmioty związane 

z chrztem (chrzcielnica, woda, 

paschał, świeca...) 

• zna treść Ewangelii Mk 10,46-

52  

• wymienia, kto zajmuje się 

ludźmi chorymi podaje 

przykłady, jak może pomagać 

chorym 

• chętnie naśladuje Jezusa 

w posłuszeństwie i pomocy 

najbliższym 

• potrafi opisać cechy ucznia 

Chrystusowego  

• potrafi przez modlitwę wyrazić 

wdzięczność za sakrament 

chrztu  

• potrafi zaśpiewać piosenkę „By 

być jak Jezus” wyjaśnia, 

dlaczego dobro czynione 

najbliższym cieszy Pana Jezusa  

• wyjaśnia, w jaki sposób Jezus 

pomaga chorym obecnie  

V.  

Jezus dla nas 

umiera  

i zmartwychwstaje 

– dla Jezusa 

chcemy zmieniać 

swoje życie (Wielki 

Post) 

 

• wie, że Pan Jezus spotkał się 

ze swoimi uczniami na 

wieczerzy  

• wie, że Pan Jezus przemienił 

chleb i wino w swoje Ciało i 

Krew 

• kojarzy hostię (biały chleb) 

z obecnością Jezusa 

• zna słowa Jezusa „Bierzcie 

i jedzcie, to jest Ciało moje” 

• wie, że Pan Jezus umarł  

w Wielki Piątek 

• wie, że w Wielki Piątek ludzie 

gromadzą się w kościele, 

by rozważać mękę Pana Jezusa 

i adorować krzyż 

rozumie, że najważniejszym 

elementem grobu Bożego jest 

monstrancja – miejsce 

obecności Jezusa 

eucharystycznego 

• mówi z pamięci modlitwę 

„Któryś za nas cierpiał rany”  

• chętnie podejmuje dobre 

postanowienia na czas 

Wielkiego Postu  

• wymienia osoby, które Pan 

Jezus spotkał na swojej drodze 

krzyżowej  

• potrafi zaśpiewać piosenkę 

„Rysuję krzyż”  

• potrafi przepraszać Pana Jezusa 

za złe myśli, słowa i uczynki 

(modlitwa) 

• potrafi przedstawić 

w inscenizacji scenę 

przeproszenia 

•  wyjaśnia, dlaczego przynosimy 

palmy do kościoła, 

• potrafi zaśpiewać pieśń „Krzyżu 

Chrystusa”  

• adoruje krzyż w klasie oraz 

w kościele  

• wyjaśnia, dlaczego grób Pana 

Jezusa nie jest smutny 

VI.  

Jezus 

zmartwychwstały 

jest z nami – 

żyjemy w radości 

zmartwychwstałego 

Jezusa 

 

• wie, że każda niedziela jest 

pamiątką zmartwychwstania 

Chrystusa 

• wie, że słowa „alleluja” 

śpiewane są podczas Mszy św. 

• zna obietnicę Jezusa Mt. 28,20b 

• podaje przykłady obecności 

Pana Jezusa wśród nas 

• wskazuje na ilustracji ołtarz 

i tabernakulum, poprawnie 

wypowiada te wyrazy 

• wymienia znaki Chrystusa 

zmartwychwstałego (baranek, 

paschał) 

• potrafi zaśpiewać pieśń „Jezus 

Chrystus jest Panem”  

• wyjaśnia, co oznacza okrzyk 

„alleluja” 

• potrafi dostrzec obecność Pana 

Jezusa w codziennym życiu  

• wymienia gesty wykonywane 

przez kapłana na początku Mszy 

św. (pokłon i ucałowanie 

ołtarza)  



• poprawnie wykonuje postawy 

i gesty liturgiczne (klękanie, 

bicie się w piersi) 

• wie, że Jezus mówi do nas 

w liturgii słowa 

• poprawnie wykonuje potrójny 

znak krzyża na czole, ustach 

i sercu  

• pamięta, że podczas Mszy św. 

kapłan powtarza słowa Jezusa: 

„Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało 

moje” wypowiedziane podczas 

Ostatniej Wieczerzy 

• pamięta, że Pan Jezus jest 

obecny na ołtarzu w znakach 

chleba i wina 

• potrafi wykonać znak pokoju 

• rozumie, że Pan Jezus 

przygotował dla wszystkich 

miejsce w niebie 

• pamięta słowa anioła 

o powtórnym przyjściu Jezusa 

zna pojęcia: procesja, 

monstrancja 

• z szacunkiem wykonuje 

liturgiczne gesty  

• wyjaśnia, dlaczego wstajemy na 

czas czytania Ewangelii 

• opowiada, w jaki sposób ludzie 

przyjmują Komunię św. 

• potrafi zaśpiewać piosenkę 

„Przygotuję Ci serce, o Chryste”  

• opowiada o wierze w powtórne 

przyjście Jezusa  

• wymienia sposoby okazywania 

miłości Jezusowi obecnemu 

w Najświętszym Sakramencie  

 

VII.  

Katechezy 

okolicznościowe 

 

• wie, że figurki i kapliczki 

są wyrazem szczególnej czci 

Matki Bożej  

• potrafi modlić się litanią 

wspólnie z innymi  

• wymienia sposoby okazywania 

miłości i wdzięczności swojej 

mamie  

• wyjaśnia, dlaczego czcimy 

Serce Jezusa 

• wie, że kochać to być dobrym 

dla innych odkrywa prawdę 

o religijnym przeżywaniu 

wakacji 

• wyraża szacunek wobec 

przydrożnych kapliczek i figurek 

Matki Bożej 

 

Klasa II 

Wiedza i umiejętności ucznia - wymagania 

 podstawowe ponadpodstawowe 

Uczeń: 

I.  

Ja i mój Bóg 

 

• rozumie potrzebę Bożego 

błogosławieństwa w roku 

szkolnym 

• potrafi dzielić się 

wspomnieniami z wakacji 

• określa, czym jest modlitwa, 

• potrafi w indywidualnej 

modlitwie prosić Boga 

o błogosławieństwo 

• potrafi opisać, co pomaga 

w dobrej modlitwie, a co w niej 

przeszkadza 

• śpiewem uwielbia Boga 



• rozumie, że krzyż jest znakiem 

obecności Pana Jezusa w klasie, 

szkole, w domu oraz innych 

miejscach 

• potrafi wyjaśnić, kiedy jego 

zachowanie w szkole jest 

dobre 

• pamięta dialog z Mszy Świętej: 

„Oto słowo Boże – Bogu niech 

będą dzięki” 

• w skupieniu słucha słowa 

Bożego 

• wymienia elementy świata 

stworzonego przez Boga 

• wie, na czym polega 

podobieństwo człowieka 

do Boga 

• pamięta słowa hymnu „Święty, 

Święty” 

• pamięta tekst modlitwy 

do Anioła Stróża 

• okazuje szacunek dla 

modlitwy własnej i innych 

• wyraża szacunek w miejscu 

przebywania Boga – kościele 

• pamięta słowa, jakie 

wypowiada kapłan w momencie 

udzielania chrztu św. 

• rozumie, że Eucharystia 

jednoczy wszystkie dzieci 

Boże 

• pamięta treść perykopy J 

6,5.8-13 

• rozumie istotę cudu 

dokonującego się na Mszy 

Świętej 

• podaje motywy przejawów 

dobroci Jezusa stara się czynić 

dobro w swoim środowisku,. 

• potrafi wyrazić modlitwą 

wdzięczność Jezusowi za Jego 

obecność 

• potrafi wyjaśnić, jak możemy 

odpowiadać Panu Bogu na 

Jego słowa skierowane do nas 

• potrafi narysować kilka 

Bożych stworzeń 

• potrafi opisać, jak powinniśmy 

troszczyć się o świat 

stworzony przez Boga 

• potrafi wyjaśnić, co to znaczy, 

że Bóg stworzył nas na swój 

obraz i podobieństwo 

• wyraża wdzięczność Bogu 

za dzieło stworzenia 

• potrafi opisać rolę Anioła 

Stróża w życiu ludzi 

• potrafi ułożyć krótkie 

modlitwy prośby, 

dziękczynienia, uwielbienia i 

przeproszenia Boga 

• umie nazwać przedmioty 

związane z wnętrzem kościoła 

• potrafi określić, co jest 

używane do udzielenia 

sakramentu chrztu 

• potrafi wyjaśnić porównanie 

Kościoła do rodziny 

• potrafi wyjaśnić sens 

poznanych cudów 

• potrafi wyjaśnić sens 

przykazania miłości 

dostrzega potrzeby drugiego 

człowieka 

II.  

Jezus przychodzi 

do nas 

• zna scenę Zwiastowania Maryi 

zapisaną w Piśmie Świętym 

• pamięta nazwę Mszy Świętej 

adwentowej 

• wymienia symbole adwentowe 

i rozumie ich znaczenie 

• potrafi wyjaśnić pojęcie 

nawrócenie 

• pamięta symbole adwentowe i 

ich znaczenie 

• pamięta i rozumie tradycje 

chrześcijańskiej Wigilii 

• potrafi wyjaśnić symbolikę 

roratki 

• potrafi ułożyć postanowienia 

na czas Adwentu 

• potrafi sformułować 

postanowienia adwentowe 

i wyjaśnić, dlaczego je 

czynimy 

• potrafi wyjaśnić sens dzielenia 

się opłatkiem 

• potrafi zaśpiewać kołysankę 

„Zaśnij Dziecino” 



• rozumie, że kochając Jezusa 

tworzymy wspólnotę miłości w 

domu i w szkole 

• podaje, gdzie urodził się Pan 

Jezus 

• rozumie, że na Mszy Świętej 

witamy Pana Jezusa, który 

narodził się w Betlejem 

• rozumie, że Jezus przychodzi 

do nas w znaku chleba 

• pamięta imiona Mędrców 

• podaje datę i nazwy święta 

upamiętniającego omawiane 

wydarzenie biblijne 

• rozumie, że Jezus jest 

umiłowanym Synem Boga 

• wie, kto jest Ojcem i Matką 

Jezusa, a kto Jego opiekunem 

• pamięta i rozumie treść 

perykop: Łk.17,3-4; Łk.23,33-

34 

• pamięta słowa aktu pokuty: 

„Panie, zmiłuj się nad nami” 

i fragmentu „Spowiedzi 

powszechnej” 

• chętnie przeprasza 

• dostrzega potrzeby drugiego 

człowieka, rozumie słowa 

J 15,13-15 

• potrafi powiedzieć, czym jest 

hostia 

• potrafi opisać świąteczny 

wygląd ołtarza w swoim 

kościele parafialnym 

• wyjaśnia znaczenie darów 

ofiarowanych Jezusowi przez 

Mędrców 

• umie wyjaśnić symbolikę 

białej szaty i paschału 

• potrafi powiedzieć o czci 

i szacunku do rodziców 

• potrafi wskazać, w jakim 

momencie Mszy Świętej Jezus 

okazuje nam miłosierdzie 

• potrafi wyjaśnić, co to znaczy 

miłować się wzajemnie 

• chętnie pomaga innym i jest 

ofiarny, potrafi wyjaśnić, 

dlaczego możemy zwracać się 

do Jezusa z prośbą o pomoc 

III.  

Jezus uczy nas 

posłuszeństwa 

Ojcu 

 

• pamięta treść perykopy Łk. 

7,36-38.48-50 

• pamięta słowa towarzyszące 

posypaniu głów popiołem 

• podaje określenie Wielkiego 

Postu 

• pamięta treść perykopy Łk.4,1-

13 

• rozumie, że wybierając w 

życiu to, co trudne, łączymy 

się z cierpiącym Jezusem 

• pamięta i rozumie treść 

modlitwy Pana Jezusa 

w Ogrodzie Oliwnym 

• rozumie, że posłuszeństwo jest 

wyrazem miłości 

• rozumie, że cierpienie i śmierć 

Pana Jezusa są dowodem Jego 

miłości do ludzi 

• wie, w jaki sposób może 

pomóc cierpiącemu Jezusowi 

• potrafi wyjaśnić sens obrzędu 

posypania głów popiołem 

• potrafi wyjaśnić, jak 

przeżywamy okres Wielkiego 

Postu 

• potrafi ocenić swoją postawę 

wobec napotkanych trudności 

i cierpień, porównując ją 

z postawą Jezusa 

• potrafi zaśpiewać pieśni; 

„Któryś za nas...” oraz „Nocą 

Ogród Oliwny...” 

• potrafi wymienić nabożeństwa 

wielkopostne i pamięta ich 

terminy 

• potrafi wyjaśnić, co 

chrześcijanie wyrażają 

uczestnicząc w procesji 

Niedzieli Męki Pańskiej 

• umie zaśpiewać pieśń 

„Chrystus Wodzem, Chrystus 

Królem”, 



• pamięta treść perykopy 

o wjeździe Jezusa 

do Jerozolimy (Mt. 21,1-10) 

• pamięta słowa ustanowienia 

Eucharystii 

• podaje sposoby wyrażenia 

wdzięczności Panu Jezusowi 

za Jego Mękę na krzyżu 

podaje nazwę świecy 

symbolizującej 

zmartwychwstałego Chrystusa 

• potrafi wymienić sakramenty 

ustanowione przez Jezusa 

w czasie Ostatniej Wieczerzy. 

• umie zaśpiewać wybrane 

pieśni wielkopostne potrafi 

opisać, jak wygląda grób Pana 

Jezusa 

IV.  

Przeżywamy 

radość z Jezusem 

zmartwychwstałym 

 

• zna symbole wielkanocne i ich 

znaczenie 

• wie, że śmierć jest tylko 

przejściem z życia ziemskiego 

do życia wiecznego 

• wskazuje elementy 

świętowania niedzieli 

• wie, kim była św. Faustyna 

Kowalska 

• rozumie, że zmartwychwstały 

Jezus jest obecny w naszym 

życiu 

• wymienia miejsca i sposoby 

spotkania z Jezusem 

• wie, gdzie można usłyszeć 

słowa Jezusa 

• wie, że słów Jezusa należy 

słuchać w ciszy i skupieniu 

• wyraża postawę szacunku 

do czytanego Bożego słowa 

• rozumie, dlaczego Pan Jezus 

nazywa siebie Chlebem Życia 

• wie, że Pan Jezus przychodzi 

do człowieka w czasie Mszy 

Świętej pod postacią chleba, 

w Komunii świętej 

• pamięta słowa, które należy 

odpowiedzieć na wezwanie 

księdza w liturgii 

eucharystycznej 

• mówi z pamięci modlitwę 

„Ojcze nasz” 

• zna treść fragmentu biblijnego 

Dz. 2,42-47 

• zna biblijną scenę 

wniebowstąpienia Pana Jezusa 

(Mt. 28,16-20) 

pamięta i rozumie, że Jezus 

przyjdzie powtórnie na ziemię 

• potrafi ustawić według 

hierarchii wartości obowiązki 

niedzielne chrześcijanina 

• wyjaśnia podstawowe znaki 

i symbole liturgiczne 

• wyjaśnia, co to znaczy, że Bóg 

jest miłosierny 

• potrafi dostrzec znaki 

obecności Jezusa 

zmartwychwstałego wśród 

ludzi 

• potrafi wykonać właściwe 

gesty i zachować odpowiednie 

postawy 

• potrafi słowami piosenki 

wyrazić swoją modlitwę 

• potrafi wskazać, jak może się 

przygotować na przyjęcie Pana 

Jezusa w Komunii św. 

• potrafi wymienić duchowe 

dary, jakie może złożyć w 

ofierze Panu Bogu 

• potrafi zaprezentować postawę 

modlitewną 

• potrafi uzasadnić, dlaczego 

powinniśmy sobie nawzajem 

pomagać 

• potrafi zaśpiewać piosenkę 

„Mój Zbawiciel, On bardzo 

kocha mnie” 

 



V.  

Z Jezusem i Jego 

Matką 

 

• zna treść perykopy biblijnej, 

w której Jezus oddaje nam 

swoją Matkę 

• wie, że Jasna Góra jest 

duchową stolicą Polaków 

• rozumie rolę Ducha Świętego 

w życiu człowieka 

• pamięta pierwszą zwrotkę 

pieśni „Duchu Święty przyjdź” 

• rozumie, że znak krzyża jest 

uwielbieniem Trójcy Świętej 

• pamięta prawdę wiary zawartą 

w słowie dnia 

• wie, co oznaczają określenia: 

monstrancja i tabernakulum 

• zna wydarzenia, w których 

Jezus okazuje miłość ludziom 

• pamięta główne prawdy wiary, 

poznane w czasie roku 

katechetycznego 

• potrafi uzasadnić, że Matka 

Jezusa jest również naszą 

Matką 

• potrafi zaśpiewać pieśń 

„Duchu Święty przyjdź” 

• potrafi przyporządkować 

Osobom Trójcy Świętej ich 

symbole 

• potrafi zaśpiewać piosenkę 

„Chwała Bogu Ojcu” 

• potrafi opisać, jak odbywa się 

procesja Bożego Ciała 

• potrafi opisać obraz Serca 

Pana Jezusa potrafi 

wypoczywać wspólnie z całą 

rodziną 

VI.  

Katechezy 

okolicznościowe 

 

• wie, że podczas tej modlitwy 

rozważamy życie Jezusa 

i Maryi 

• wymienia sposoby niesienia 

pomocy misjonarzom 

• umie podać, jakimi cechami 

charakteryzuje się święty 

• wie, czym jest czyściec 

• podaje datę wspomnienia 

Wszystkich Wiernych 

Zmarłych 

rozumie, że dzisiaj św. Mikołaj 

działa przez różnych ludzi 

• potrafi modlić się na różańcu 

• potrafi zachęcić innych do 

pomocy misjonarzom 

• potrafi opisać, jak należy 

postępować, aby być świętym 

• potrafi wyjaśnić, dlaczego 

modlimy się za zmarłych, 

potrafi naśladować dobroć 

wobec innych na wzór 

św. Mikołaja 

 

Klasa III 

Wiedza i umiejętności ucznia - wymagania 

 podstawowe ponadpodstawowe 

Uczeń: 

I.  

Oczekujemy na 

przyjście Pana 

Jezusa 

 

• wymienia sposoby 

przygotowania się do spotkania 

z Jezusem 

• określa katechezę jako spotkanie 

z Panem Jezusem nauczającym 

• określa modlitwę jako rozmowę 

i przebywanie z Bogiem 

• wymienia, co podczas Mszy 

Świętej przypomina o obecności 

Jezusa 

• wyjaśnia treść tekstu biblijnego 

o obecności Pana Jezusa 

we wspólnocie 

• opowiada, w jaki sposób chce 

naśladować Jezusa i Apostołów 

• formułuje samodzielnie 

modlitwę, w której dziękuje 

Bogu, prosi i przeprasza Boga 

• omawia wybrane prośby 

modlitwy „Ojcze nasz” 



• wymienia środowiska, w których 

ludzie powinni sobie okazywać 

miłość 

• wskazuje, na czym polega bycie 

uczniem Jezusa w codziennym 

życiu 

• wyjaśnia, w jaki sposób Jezus 

jest obecny wśród ludzi, aż do 

końca świata 

• daje świadectwo 

systematycznego uczestnictwa w 

niedzielnej Mszy św. 

• na podstawie wersetu J 13,34 

wyjaśnia, kogo Pan Jezus 

nakazuje kochać  

• uzasadnia swą gotowość 

niesienia pomocy najbliższym 

II.  

Kim jesteś, 

Panie Jezu? 

• własnymi słowami określa 

pojęcie „Zbawiciel” 

• podaje imiona dwunastu 

apostołów 

• wymienia zadania apostoła 

Chrystusa 

• określa, co to jest cud 

• wymienia cechy dobrego 

pasterza 

• w ofierze, jaką Pan Jezus złożył 

za nas na krzyżu, dostrzega Jego 

wielką miłość do ludzi 

• wymienia gesty i postawy, 

którymi może wyrazić Jezusowi 

wdzięczność za Jego miłość 

• układa własne wyznanie wiary 

• opowiada, jak być apostołem 

dzisiaj 

• opowiada, w jaki sposób wyraża 

żywą wiarę w cudotwórczą moc 

Boga 

• układa modlitwy do Jezusa 

Dobrego Pasterza odpowiednie 

do różnych okoliczności 

życiowych dzieci 

• potrafi zaśpiewać pieśń 

„Zbawienie przyszło przez 

krzyż” 

• opowiada, w jaki sposób wyraża 

wdzięczność Jezusowi za Jego 

miłość i jak pragnie na nią 

odpowiedzieć 

 

 

III.  

Do czego mnie 

wzywasz, Panie 

Jezu? 

• podaje, czego dotyczą 

przykazania każdej z tablic 

Dekalogu  

• określa, co to są: miejsca święte, 

święte imiona  

• wskazuje zmartwychwstanie 

Pana Jezusa jako źródło 

świętowania niedzieli 

• podaje przykłady okazywania 

rodzicom (opiekunom) miłości 

i posłuszeństwa 

• podaje przykłady troski o 

zdrowie i życie  

• wymienia przykazania mówiące  

o czystości  

• podaje przykłady poszanowania 

rzeczy własnych i cudzych  

• określa, podając przykłady, 

pojęcia: prawda, kłamstwo, 

fałszywe świadectwo  

• wyjaśnia, co znaczy wierzyć 

i ufać Bogu 

• potrafi uzasadnić dlaczego 

miejscom poświęconym Bogu 

należy się szacunek 

• wyjaśnia, na czym polega 

chrześcijańskie świętowanie 

niedzieli 

• opowiada, w jaki sposób wyraża 

swą troskę o dom rodzinny 

• opowiada, w jaki sposób 

troszczy się o zdrowie własne i 

innych 

• wyjaśnia, co to znaczy żyć 

w prawdzie 

• charakteryzuje skutki kłamstwa 

• wyjaśnia, na czym polega 

postawa miłości 

• opowiada o współczesnych 

sposobach stosowania 

przykazania miłości 



• opowiada własnymi słowami 

przypowieść o miłosiernym 

Samarytaninie 

IV.  

Panie Jezu, co 

mi przynosisz 

w darze? 

 

• określa, co to jest Ewangelia 

• wymienia przykazania kościelne 

• określa, co to jest sakrament  

• określa znaczenie sakramentów 

w życiu chrześcijanina  

• podaje, że chrzest wprowadza 

nas do wspólnoty Kościoła 

• potrafi posługiwać się księgą 

Pisma Świętego  

• opowiada, w jaki sposób 

zachowuje przykazania kościelne 

• uzasadnia potrzebę sakramentów 

dla podtrzymywania życia w 

łasce Bożej 

• opowiada, co robi, by żyć w 

łasce uświęcającej 

• uzasadnia swoje pragnienie 

przyjęcia sakramentu pokuty 

i pojednania oraz Eucharystii 

• opowiada, w jaki sposób wyraża 

wdzięczność Bogu i rodzicom 

za chrzest 

V.  

Jak Cię 

przepraszać, 

miłosierny 

Jezu? 

 

• wymienia rodzaje grzechów 

• określa, czym jest nawrócenie 

• podaje, na czym polega 

nieszczęście grzechu (zerwanie 

przyjaźni z Bogiem) 

• przytacza słowa ustanowienia 

sakramentu pokuty i pojednania 

• nazywa postawy sprzeciwiające 

się przykazaniom Bożym 

• podaje, że żal za grzechy 

przybliża do Boga i jest 

konieczny, by dostąpić ich 

odpuszczenia 

• wyraża szczerą wolę poprawy 

• wypowiada z pamięci formułę 

spowiedzi sakramentalnej  

• wymienia pięć warunków 

sakramentu pokuty  

• przejawia wolę wynagrodzenia 

Panu Bogu i ludziom za 

popełnione zło i podejmuje w 

tym kierunku działania 

•  

• wyjaśnia, w jaki sposób 

dokonuje się nawrócenie 

• uzasadnia, dlaczego należy 

często przepraszać Boga za 

swoje grzechy 

• potrafi opisać miejsce spowiedzi 

oraz czynności kapłana i 

penitenta 

• uzasadnia, dlaczego pragnie 

rozwijać swoje sumienie 

• uzasadnia potrzebę częstego 

rachunku sumienia 

• potrafi wzbudzić w sobie żal 

doskonały 

• uzasadnia potrzebę żalu 

za grzechy i przeproszenia 

za popełnione zło 

• uzasadnia pragnienie szczerego 

wyznania grzechów 

• uzasadnia, dlaczego z radością 

oczekuje dnia pierwszej 

spowiedzi św. 

VI.  

Jak Ci 

dziękować, 

drogi Jezu? 

 

• przytacza słowa ustanowienia 

Eucharystii 

• wymienia części Mszy św. 

• wymienia obrzędy wstępne 

Maszy Świętej 

• wymienia poszczególne części 

liturgii słowa 

• potrafi odpowiadać na 

wezwania kapłana w liturgii 

słowa 

• wyjaśnia, w jakim celu Pan Jezus 

ustanowił Eucharystię 

• uzasadnia wdzięczność Panu 

Bogu za dar Eucharystii 

• uzasadnia potrzebę aktywnego 

uczestniczenia we Mszy św. 

• uzasadnia potrzebę 

przeproszenia Boga i ludzi na 

początku Mszy Świętej 



• wypowiada z pamięci modlitwę 

„Niech Pan przyjmie Ofiarę z 

rąk twoich” 

• określa Mszę Świętą jako ofiarę 

Jezusa i Kościoła 

• wskazuje w liturgii Mszy 

Świętej elementy uczty 

• wymienia obrzędy zakończenia 

Mszy Świętej 

• uzasadnia, dlaczego należy 

słuchać w skupieniu słowa 

Bożego  

• opowiada, w jaki sposób 

współofiarowuje się z 

Chrystusem podczas Mszy 

Świętej 

• potrafi wskazać na związek 

ofiary Chrystusa w wieczerniku, 

na krzyżu i na ołtarzu 

• relacjonuje, w jaki sposób 

słowem i czynem daje 

świadectwo o Chrystusie 

•  

VII.  

Katechezy 

okolicznościowe 

 

• wymienia, co się znajduje 

w modlitewniku 

• omawia znaczenie Wielkiego 

Postu jako czasu powrotu do 

Ojca  

• potrafi odpowiadać na wezwania 

odnowienia przyrzeczeń 

• świadomie odnawia 

przyrzeczenia chrzcielne 

• wymienia kilka wezwań z litanii 

loretańskiej 

• opowiada o obecności Pana 

Jezusa wśród ludzi 

w Najświętszym Sakramencie  

• omawia obietnicę Jezusa 

związaną z praktyką pierwszych 

piątków miesiąca 

• opowiada, kiedy i jak modli się 

tekstami z modlitewnika 

• potrafi ułożyć modlitwę 

dziękczynną za łaskę wiary 

• potrafi wyjaśnić znaczenie 

symboli związanych 

ze zmartwychwstaniem 

• wyjaśnia, dlaczego Maryja jest 

wzorem człowieka modlitwy 

i pośredniczką między 

wierzącymi a Jezusem  

• relacjonuje swe uczestnictwo 

w nabożeństwach majowych 

• uzasadnia potrzebę dzielenia się 

radością i dobrami materialnymi 

z innymi ze względu na Pana 

Boga  

 

• uzasadnia potrzebę dawania 

świadectwa wiary przez 

uczestnictwo w niedzielnej Mszy 

Świętej i codzienną modlitwę 

 

Klasa IV 

Wiedza i umiejętności ucznia - wymagania 

 podstawowe ponadpodstawowe 

Uczeń: 

I.  

Wielki 

kosmos 

i moje 

podwórko 

 

• wskazuje przykłady obecności 

Boga w przyrodzie 

• rozpoznaje w pięknie przyrody 

stwórcze dzieło Boga 

• wie, że o stworzeniu świata 

dowiadujemy się z Biblii 

• określa znaczenie słowa „Biblia” 

• wyjaśnia, dlaczego Biblia jest 

księgą świętą 

• wypowiada modlitwę dziękczynną 

za napotkane piękno 

i doświadczone dobro 

• wyraża zainteresowanie tekstami 

biblijnymi 

• uzasadnia, że słowo Boże zawarte 

w Piśmie Świętym jest dla nas 

przewodnikiem na drodze do 

wiecznego szczęścia 



• wie, że treść Starego Testamentu 

dotyczy wydarzeń od stworzenia 

świata i przygotowuje do 

narodzenia Pana Jezusa 

• zna treść biblijnego fragmentu 

o raju (Rdz 2,8-10.15)  

• podaje przykłady zachowań, które 

niszczą poczucie szczęścia 

• zna treść biblijnego opowiadania 

o grzechu pierwszych ludzi 

• własnymi słowami wypowiada 

treść Bożej obietnicy Rdz 3,14-15 

• wie, że zapowiedź przyjścia 

Zbawiciela jest wyrazem miłości 

Boga do człowieka 

• na uczynki miłosierdzia co do 

duszy 

• pamięta i rozumie treść Mt.11,28 

• wymienia najważniejsze obietnice 

Jezusa objawione św. M. 

Alacoque 

• wyraża pragnienie korzystania 

z obietnic Jezusa 

• wie, że Matka Boża objawiała się 

w Fatimie co miesiąc od 13 V do 

13 X 1917 r. 

• podaje imiona dzieci fatimskich 

i opowiada o ich spotkaniu 

z Maryją 

• rozpoznaje i opisuje figurę Matki 

Bożej Fatimskiej 

 

•  uzasadnia, że warunkiem 

szczęścia jest otrzymywanie 

i okazywanie miłości 

• wyjaśnia, na czym polega zło 

każdego grzechu 

• umie zastosować uczynki 

miłosierdzia w sytuacjach 

problemowych 

• definiuje pojęcia: cichy i pokorny, 

zadośćuczynienie, wynagrodzenie 

• wyjaśnia znaczenie modlitwy 

różańcowej w nawiązaniu 

do objawień fatimskich 

 

II.  

Szlak 

patriarchów 

 

• wymienia Boże obietnice dane 

Abrahamowi 

• wymienia potomków Abrahama 

(Izaak i Jakub, który miał 12 

synów) 

• zna historię tworzenia się narodu 

izraelskiego (wybranego), 

• podaje przykłady ludzi z własnego 

regionu, którzy zasłużyli się dla 

dobra Ojczyzny 

• charakteryzuje rolę Józefa (syna 

Jakuba) na dworze faraona 

• wie, że Mojżesz był Izraelitą 

wychowanym na dworze faraona 

i że Bóg powierzył mu 

wyprowadzenie swego ludu 

z niewoli 

• wymienia zjawiska, którymi 

posłużył się Bóg, karząc Egipcjan 

• charakteryzuje postawę Abrahama 

wobec Bożego słowa 

• wyjaśnia znaczenie zbudowania 

ołtarza dla Pana 

• dba o własny rozwój dla dobra 

Ojczyzny 

• wyjaśnia, dlaczego Izraelici 

w Egipcie stali się niewolnikami 

• sprzeciwia się wszelkiej 

krzywdzie i niesprawiedliwości 

• uzasadnia, że w sytuacji bez 

wyjścia Bóg znajduje rozwiązanie 

• wyraża gotowość pomocy innym 

w ich trudnych sytuacjach 

• charakteryzuje Boże obietnice 

związane z wypełnianiem 

przykazań 

• wyjaśnia znaczenie Namiotu 

Spotkania dla Mojżesza i całego 



• wymienia przejawy Bożej opieki 

nad Izraelitami podczas wędrówki 

przez pustynię (nakarmienie 

przepiórkami i manną, woda 

ze skały) 

• wymienia sytuacje, w których 

powinien zwracać się do Boga 

z prośbą o pomoc 

• wie, że Bóg dał ludziom 

przykazania na górze Synaj i 

zobowiązał do ich przestrzegania 

• wie, że Namiot Spotkania, czyli 

Przybytek, był przenośną 

świątynią w obozie Izraelitów 

podczas ich wędrówki przez 

pustynię 

• wie, że w Namiocie Spotkania 

znajdowała się Arka Przymierza – 

złocona przenośna skrzynia, 

w której przechowywano tablice 

Bożych przykazań 

• wyjaśnia znaczenie sakramentu 

pokuty i pojednania dla 

chrześcijanina 

• wyjaśnia pojęcia: czyściec, niebo, 

piekło 

• wyjaśnia chrześcijańskie 

znaczenie dni 1 i 2 listopada 

• wyraża modlitewną troskę 

o zmarłych 

• wskazuje miejsca pamięci 

poświęcone bohaterom w swoim 

środowisku i kraju 

• uzasadnia, dlaczego oddajemy 

cześć bohaterom narodowym 

• na podstawie tekstu Mt. 25,31-46 

wymienia postawy i zachowania 

nagradzane przez Boga i te, które 

zasługują na potępienie 

• zna treść biblijnego fragmentu 

Iż 63,16b.19b; 64,4.7 

• charakteryzuje postawę 

człowieka, który się nawraca 

ludu izraelskiego (Mojżesz 

rozmawiał tam z Bogiem, prosząc 

Go o przebaczenie niewierności 

ludu) 

• wdraża w życie praktykę 

„namiotu spotkania”, starając się o 

jej systematyczność 

• wyraża szacunek dla zmarłych, 

dbając o ich groby 

• wyraża gotowość rezygnacji 

z tego, co przyjemne, na rzecz 

tego, co pożyteczne lub konieczne 

• charakteryzuje Bożą 

sprawiedliwość, stara się 

o powściągliwość w osądzaniu 

innych ludzi 

III.  

Ziemia 

Bożej 

obietnicy 

 

• opowiada o przejściu Izraelitów 

przez Jordan 

• wskazuje przeszkody, jakie 

w swoim życiu może pokonać 

z Bożą pomocą 

• opowiada o zdobyciu Jerycha 

przez Izraelitów 

• określa, w jaki sposób Bóg 

pomaga nam w pokonywaniu 

przeszkód spotykanych na drodze 

do nieba 

• prezentuje postawę sumienności, 

szacunku, dobroci w drodze 

do nieba 



• wymienia ważne wydarzenia 

w dziejach Izraela po zajęciu 

ziemi Kanaan 

• wyjaśnia, na czym polega 

panowanie Boga w naszym życiu 

• wie, że świątynię w Jerozolimie 

wybudował Salomon 

• wskazuje, co zastąpiła świątynia i 

dlaczego 

• zna tekst biblijny mówiący o 

sercu chrześcijanina jako świątyni 

Ducha Świętego 

• wie, że 10 pokoleń Izraela 

zbuntowało się przeciw pokoleniu 

Judy 

• wie, że w wyniku podziału kraju 

powstały dwa państwa: Królestwo 

Judy i Królestwo Izraela 

• ceni zgodne współdziałanie w 

grupie koleżeńskiej 

• opowiada o wygnaniu 

babilońskim i powrocie Izraelitów 

z niewoli 

• wyjaśnia porównanie grzechu do 

niewoli, a nawrócenia do powrotu 

z niej 

• uzasadnia konieczność 

wypełniania woli Bożej 

w zdobywaniu cnót 

i kształtowaniu charakteru 

• uzasadnia wartość i potrzebę 

wypełniania woli Bożej 

• na podstawie tekstu biblijnego 

uzasadnia, że serce chrześcijanina 

jest Bożą świątynią 

• uzasadnia, że brak porozumienia 

między ludźmi, szczególnie 

poczucie niesprawiedliwości, 

prowadzi do bolesnych podziałów 

• wyjaśnia porównanie grzechu 

do zniszczenia świątyni własnego 

serca, a nawrócenie do jej 

odbudowy 

IV.  

Szlak Pana 

Jezusa 

 

• wie, że w Nazarecie mieszkała 

Maryja i tam odwiedził ją Anioł 

Gabriel 

• mówi z pamięci modlitwę „Anioł 

Pański” 

• podaje motywy odwiedzin Maryi 

u Elżbiety 

• wie, że ze słów, jakimi Elżbieta 

pozdrowiła Maryję (wraz ze 

słowami Anioła), zbudowana jest 

modlitwa „Pozdrowienie 

Anielskie”  

• uzasadnia potrzebę częstego 

przystępowania do Komunii 

Świętej, łącząc tę praktykę 

z chętną pomocą bliźnim 

• wie, że Maryja z Józefem 

wyruszyli do Betlejem z powodu 

ogłoszonego spisu ludności 

• orientuje się w odległości między 

Nazaretem a Betlejem 

• wymienia miejsca pobytu Świętej 

Rodziny po ucieczce z Betlejem 

• określa swoje zadania w rodzinie 

• wyjaśnia, że Bóg zapowiadając 

narodzenie Zbawiciela realizuje 

obietnicę Protoewangelii 

• wyjaśnia słowa modlitwy „Anioł 

Pański” 

• na podstawie mapy i fotografii 

charakteryzuje drogę między 

Nazaretem i Ain Karim 

• wyraża gotowość naśladowania 

Maryi w Jej służbie, chętnie 

pomaga innym 

• wyjaśnia, co oznaczał pokłon 

oddawany Jezusowi 

• podaje „sposoby uświęcania się 

w życiu rodzinnym” 

• wyjaśnia słowa Jezusa 

„Powinienem być w tym, 

co należy do mego Ojca” 

• charakteryzuje dary otrzymane 

na chrzcie 

• wyraża wdzięczność za chrzest 

i związane z nim łaski 



• wie, że obowiązek 

pielgrzymowania do świątyni 

dotyczył Izraelitów od 13. roku 

życia 

• na podstawie tekstu biblijnego 

opowiada o pielgrzymce Świętej 

Rodziny do świątyni 

• wymienia, kto objawił się w 

czasie chrztu Jezusa 

• podaje datę i miejsce swojego 

chrztu 

IV.  

Szlak Pana 

Jezusa 

 

• wie, że modlitwą Jezus 

poprzedzał nauczanie tłumów i 

uzdrawianie chorych.  

• uzasadnia, że modlitwa pomaga 

w czynieniu dobra 

• określa, czym jest cud i 

opatrzność Boża 

• wie, że do prośby o cud potrzebna 

jest wiara 

• wyjaśnia, kim był setnik  

• powtarza z pamięci słowa setnika: 

„Panie, nie jestem godzien…” 

i podaje, w którym momencie 

Mszy Świętej je wypowiadamy 

• wie, że cudowne rozmnożenie 

chleba jest zapowiedzią 

Eucharystii 

• uzasadnia konieczność dzielenia 

się chlebem z głodnymi 

• prezentuje postawę szacunku 

wobec chleba 

• wymienia świadków i miejsce 

przemienienia Pana Jezusa 

• wie, że na górze Tabor Jezus 

objawił swą Boską chwałę 

• interpretuje jedno z ośmiu 

błogosławieństw 

• wymienia postawy niezbędne by 

zostać błogosławionym 

• wie, że rodzeństwo Łazarz, Marta 

i Maria byli przyjaciółmi 

Jezusa mieszkającymi w Betanii 

• wie, że wskrzeszenie Łazarza 

zapowiada zmartwychwstanie 

• zna historię objawień Matki Bożej 

w Lourdes 

• rozpoznaje figurę Niepokalanej 

z Lourdes 

• wyjaśnia religijne znaczenie góry 

i równiny w życiu chrześcijanina 

• potrafi odnieść pojęcie burzy 

do trudności życiowych 

• dostrzega obecność Jezusa 

w swoim życiu i zwraca się 

do Niego z prośbą o pomoc 

w sytuacji lęku 

• wyjaśnia, na czym polega zdrowie 

duszy i w jaki sposób powinniśmy 

o nie dbać 

• wyjaśnia związek rozmnożenia 

chleba z Eucharystią 

• wyraża sprzeciw wobec braku 

szacunku dla chleba 

• wyraża wrażliwość wobec głodu 

innych, dzieląc się swoim 

pożywieniem 

• wyjaśnia znaczenie Bożych słów 

wypowiedzianych podczas 

przemienienia Jezusa 

• przedstawia w scence wybrane 

błogosławieństwo 

• wyjaśnia różnice między 

wskrzeszeniem 

i zmartwychwstaniem 

• wyjaśnia treść przesłania Matki 

Bożej z Lourdes 

 

V. • zna treść biblijnego wezwania do 

nawrócenia i postu (Jl 2,12-13)  

• wyjaśnia, na czym polega 

nawrócenie i post 



 Droga 

pokuty 

 

• wykazuje chęć przemiany życia 

• uzasadnia konieczność modlitwy 

i wyrzeczenia w walce z 

pokusami 

• zna treść perykopy o ustanowieniu 

Eucharystii i kapłaństwa 1 Kor 

11,23-27 

• podaje nazwy miejsca modlitwy 

Jezusa 

• nazywa własne trudności podając 

je w intencji modlitwy 

• wymienia osoby biorące udział 

w procesie Jezusa 

• potrafi zająć właściwe stanowisko 

wobec oskarżycieli Jezusa 

• kieruje się prawdą i miłością 

w relacjach z innymi 

• wymienia najważniejsze 

wydarzenia oraz spotkane osoby 

podczas drogi krzyżowej Jezusa 

• wyjaśnia, dlaczego Jezus przyjął 

krzyż 

• zna treść perykopy o śmierci 

Jezusa (Łk 23,33-34.44-46) 

• wyjaśnia znaczenie symboliki 

krzyża dla chrześcijanina 

• prezentuje postawę szacunku 

wobec krzyża jako znaku wiary 

i ofiary Chrystusa 

• wie, kim był Józef z Arymatei 

• opisuje postępowanie kobiet przy 

grobie Jezusa 

• wymienia okresy roku 

liturgicznego, kiedy obowiązuje 

chrześcijanina post 

i wstrzemięźliwość  

• charakteryzuje znaczenie 

sakramentów Eucharystii 

i kapłaństwa w życiu 

chrześcijańskim 

• modli się w intencji kapłanów 

• podejmuje próbę trudnej 

modlitwy Jezusa i uczy się 

wcielać ją w życie zwłaszcza w 

trudnych chwilach 

• uzasadnia, dlaczego prawda 

i miłość są podstawą życia 

chrześcijanina 

• upomina kolegów, którzy kłamią 

• potrafi odnieść wydarzenia drogi 

krzyżowej Jezusa do swoich 

„krzyży” 

• uzasadnia chrześcijańską tradycję 

czuwania przy grobie Pana Jezusa 

 

VI.  

Szlak 

nowego 

życia 

 

• wie, że pusty grób Jezusa znajduje 

się w Jerozolimie i jest 

najważniejszym miejscem dla 

wszystkich chrześcijan, 

świadkiem zmartwychwstania  

• wyjaśnia, dlaczego chrześcijanie 

świętują niedzielę 

• zna treść perykopy o uczniach 

z Emaus 

• uzasadnia, dlaczego kapłani mają 

władzę odpuszczania grzechów 

• wyraża gotowość 

systematycznego korzystania z 

sakramentu pokuty 

• wymienia sposoby świadczenia 

o Jezusie 

• świadomie wypowiada prośbę 

o powtórne przyjście Jezusa 

• odważnie wyznaje swoją wiarę 

w zmartwychwstałego Jezusa 

• na podstawie biblijnej perykopy 

uzasadnia, że do poznawania 

Chrystusa konieczne jest czytanie 

i wyjaśnianie Pisma Świętego oraz 

przystępowanie do Komunii 

Świętej 

• na podstawie biblijnej perykopy 

wyjaśnia związek sakramentu 

pokuty z pokojem i Duchem 

Świętym 

• przyczynia się do budowania 

pokoju w swoim środowisku 

• wyjaśnia rolę Ducha Świętego 

w życiu chrześcijanina 

• samodzielnie formułuje modlitwę 

wstawienniczą 



zawartą w modlitwie „Ojcze 

nasz”, „Przyjdź Królestwo Twoje” 

• stara się sumiennie wykonywać 

swoje obowiązki szkolne i 

domowe 

• określa, na czym polega modlitwa 

wstawiennicza 

• określa potrzebę naśladowania 

Piotra w trwaniu przy Chrystusie 

• wymienia kraje, w których 

św. Paweł głosił Chrystusa 

• uzasadnia potrzebę włączenia się 

w realizację apostolskiej misji 

• na podstawie tekstu biblijnego 

J 14,1-6 wyjaśnia rolę Chrystusa 

w naszej wędrówce do domu Ojca 

• wyraża zainteresowanie pracą 

misjonarzy i podejmuje modlitwę 

w intencji misji 

• uzasadnia konieczność więzi z 

Chrystusem, aby osiągnąć niebo 

VII.  

Szlak wiary 

 

• wskazuje kapliczkę (lub krzyż) 

w swoim otoczeniu oraz opisuje 

jej (jego) wygląd 

• wyjaśnia, jakie znaczenie dla 

przechodniów mają przydrożne 

kapliczki 

• rozpoznaje na fotografii Jasną 

Górę oraz obraz Matki Bożej 

Częstochowskiej 

• zna słowa Apelu Jasnogórskiego 

• rozpoznaje obraz Jezusa 

Miłosiernego oraz sanktuarium 

Bożego Miłosierdzia 

• zna modlitwy tworzące koronkę 

do Miłosierdzia Bożego 

• wymienia miejsca w Wadowicach 

szczególnie związane z osobą 

Jana Pawła II (dom rodzinny, 

kościół, szkołę) 

• wie, kiedy obchodzone jest jego 

wspomnienie 

• wyraża wdzięczność Bogu za 

papieża Polaka 

• rozpoznaje na fotografii Świątynię 

Opatrzności Bożej 

• wymienia przejawy Bożej opieki 

w swoim życiu osobistym i 

rodzinnym 

• wyjaśnia znaczenie pojęć „misje”, 

„misjonarz”, „kraje misyjne” 

• wymienia dostępne dzieciom 

sposoby wspierania misji 

• charakteryzuje motywy troski 

o piękny wygląd kapliczek 

• wyraża zainteresowanie historią 

przydrożnych kapliczek 

• z zaangażowaniem przygotowuje 

modlitewne intencje kierowane 

do Pani Jasnogórskiej 

• wyjaśnia sposób odmawiania 

koronki do Miłosierdzia Bożego 

• w ufnej modlitwie powierza siebie 

i świat Bożemu Miłosierdziu 

• charakteryzuje główne wątki 

wypowiedzi Jana Pawła II 

dotyczące Wadowic 

• wyraża duchową więź z bł. Janem 

Pawłem, modląc się za jego 

wstawiennictwem 

• wyjaśnia, dlaczego została 

wybudowana Świątynia 

Opatrzności Boże 

• charakteryzuje warunki życia 

i nauki dzieci w krajach 

misyjnych– charakteryzuje 

motywy troski o piękny wygląd 

kapliczek 

• wyraża zainteresowanie historią 

przydrożnych kapliczek 

• z zaangażowaniem przygotowuje 

modlitewne intencje kierowane 

do Pani Jasnogórskiej 

• wyjaśnia sposób odmawiania 

koronki do Miłosierdzia Bożego 

• w ufnej modlitwie powierza siebie 

i świat Bożemu Miłosierdziu 



• charakteryzuje główne wątki 

wypowiedzi Jana Pawła II 

dotyczące Wadowic 

• wyraża duchową więź z bł. Janem 

Pawłem, modląc się za jego 

wstawiennictwem 

• wyjaśnia, dlaczego została 

wybudowana Świątynia 

Opatrzności Boże 

• charakteryzuje warunki życia 

i nauki dzieci w krajach 

misyjnych. 

 

Klasa V 

Wiedza i umiejętności ucznia - wymagania 

 podstawowe ponadpodstawowe 

Uczeń: 

I.  

Moi 

przodkowie, 

bracia 

i siostry 

 

• opowiada o ciekawych ludziach, 

których spotkał 

• podaje przykłady znanych ludzi 

oraz biblijnych bohaterów, 

którzy spotkali się z Bogiem 

• odróżnia twórcze działanie 

człowieka od stwórczego dzieła 

Boga 

• formułuje główne prawdy 

o człowieku zawarte w Księdze 

Rodzaju 1,26-27 

• omawia treść biblijnego 

opowiadania o grzechu 

pierwszych ludzi: Rdz 2,16-17; 

3,1-6.8-9.11-13.17.19.23 

• podaje znaczenie imion Adama 

i Ewy 

• wymienia konsekwencje grzechu 

• uzasadnia, dlaczego należy 

systematycznie przystępować 

do sakramentu pokuty 

i pojednania 

• mówi z pamięci prawdę wiary 

o Bożej sprawiedliwości 

• wyjaśnia, że cała przyroda jest 

darem Boga, o który mamy się 

troszczyć 

• dostrzega związek między 

mądrym korzystaniem z darów 

przyrody, a zdrowiem 

i szczęściem człowieka 

• charakteryzuje, w jaki sposób 

spotkane osoby mogły go 

ubogacić 

• uzasadnia, że czytając Pismo 

Święte możemy doświadczyć 

spotkania z Bogiem 

• interpretuje elementy dzieła 

Michała Anioła przedstawiające 

stworzenie 

•  uzasadnia, że człowiek jest 

stworzony na obraz 

i podobieństwo Boże  

• wskazuje biblijne podstawy 

sakramentu chrztu (Dz.2,38) 

• wskazuje proste teksty liturgiczne 

odnoszące się do sakramentu 

chrztu 

• wskazuje biblijne podstawy 

sakramentu pokuty 

• wskazuje proste teksty liturgiczne 

odnoszące się do sakramentu 

pokuty 

• wyjaśnia, co znaczy być 

człowiekiem prawym. 

• potrafi ocenić stosunek 

współczesnych ludzi do przyrody 

i porównać go z nauką 

przekazaną przez św. Franciszka 

• uzasadnia, dlaczego św. 

Stanisław Kostka został wybrany 

patronem dzieci i młodzieży 



• wymienia wydarzenia z życia 

św. Stanisława Kostki 

świadczące o jego duchowej sile 

• potrafi ocenić, co nam pomaga, 

a co przeszkadza w osiąganiu 

świętości 

• podaje datę liturgicznego 

wspomnienia Świętych 

Archaniołów  

• mówi z pamięci modlitwę do 

Michała Archanioła 

• rozpoznaje obraz 

przedstawiający Michała 

Archanioła, wskazując jego 

atrybuty 

• podaje datę liturgicznego 

wspomnienia Aniołów Stróżów 

• wylicza dodatkowe obciążenia 

oraz korzyści płynące z 

posiadania licznego potomstwa 

(rodzeństwa) 

• wymienia formy zaangażowania 

świeckich w życie parafii 

• wymienia dziecięce 

i młodzieżowe grupy działające 

w parafii 

• podaje prawdę, że miłość 

i posłuszeństwo wobec dziadków 

wchodzi w zakres wymagań 

IV przykazania 

• uzasadnia, dlaczego w walce ze 

złem (z szatanem) potrzebna jest 

nam pomoc Michała Archanioła 

• wskazuje teksty biblijne 

odnoszące się do Aniołów 

Stróżów 

• potrafi wyjaśnić wartość 

różnorodności relacji w rodzinie 

wielodzietnej 

• charakteryzuje charyzmat 

wybranej grupy parafialnej 

• charakteryzuje i uzasadnia 

prawidłowe relacje wnucząt 

z dziadkami 

II. 

Patriarchowie, 

przywódcy, 

prorocy 

 

• opisuje obietnicę, jaką Bóg dał 

Abrahamowi, i historię jej 

wypełnienia 

• uzasadnia potrzebę i sens 

wytrwałej modlitwy 

• omawia relacje Józefa z jego 

braćmi podkreślając znaczenie 

przebaczenia w tych relacjach  

• potrafi przyznać się do błędu 

i przeprosić 

• określa, że Aaron był bratem 

Mojżesza i jego „ustami” 

• wskazuje sposób podziału ziemi 

między 12 pokoleń Izraela 

• podaje, kim byli Madianici 

• opowiada o powołaniu Gedeona 

oraz formowaniu jego armii 

• podaje przykłady „duchowych 

mocarzy” 

• wymienia źródła duchowej mocy 

człowieka 

• uzasadnia sens adopcji 

• wyjaśnia okoliczności i znaczenie 

zmiany imienia Jakuba na Izrael 

• charakteryzuje trudności oraz 

dobro związane z przebaczeniem 

• chętnie przebacza winowajcom 

• uzasadnia konieczność zgody 

i współdziałania wśród 

rodzeństwa 

• wyjaśnia znaczenie losów 

w podziale Ziemi Obiecanej 

• uzasadnia, dlaczego pokolenie 

Lewiego nie otrzymało ziemi 

• charakteryzuje Boże kryteria 

wyboru ludzi 

• na podstawie tekstu biblijnego 

określa warunki korzystania 

z mocy Bożej 

• na podstawie tekstu biblijnego 

określa, czym jest powołanie 



• relacjonuje treść perykopy 

o powołaniu Samuela (1 Sm 

3,1 19) 

• wymienia, do czego Bóg nas 

powołuje 

• wymienia cechy Dawida, które 

podobały się Bogu 

• podaje przykłady męstwa 

Dawida i jego wiary w Bożą 

pomoc 

• omawia przesłanie modlitwy 

Salomona o mądrość 

• wymienia inne cuda Elizeusza 

• pamięta słowa wyznania wiary 

Syryjczyka Namana 

• podaje prawdę, że Bóg pragnie 

nawrócenia grzeszników 

• określa, że zazdrość jest jednym 

z grzechów głównych 

• podaje przykłady proroctw 

mesjańskich 

• omawia nauczanie proroka 

Jeremiasza 

• wyjaśnia, że Daniel z narażeniem 

życia wypełniał tradycje swego 

narodu 

• podaje przykłady zapominania 

o tradycjach religijnych 

i zaniedbywania ich przez 

współczesnych chrześcijan 

• wskazuje, czego uczy nas Hiob 

swoim cierpieniem 

• potrafi wykazać różnice między 

patrzeniem ludzkim a Bożym 

patrzeniem na człowieka 

• na podstawie tekstu biblijnego 

uzasadnia, że mądrość jest darem 

Bożym, o który trzeba się starać 

• uzasadnia, że Bóg czyni cuda 

także dzisiaj 

• uzasadnia konieczność pokuty 

i nawrócenia  

• wymienia grzechy cudze 

• uzasadnia, że proroctwa 

mesjańskie wypełniły się 

w Jezusie 

• potrafi zinterpretować omawiane 

teksty prorockie 

• potrafi ocenić własne relacje 

z Bogiem i ludźmi w świetle 

postawy Daniela 

• na podstawie historii Hioba oraz 

własnego doświadczenia 

uzasadnia, że cierpienie jest 

nieodłącznym elementem 

ludzkiego życia 

III.  

Pierwsi 

świadkowie 

spełnionej 

obietnicy 

 

 

• podaje prawdę, że Zachariasz nie 

uwierzył Bożej obietnicy i stał 

się niemy do czasu urodzenia 

syna 

• wymienia powody ludzkiej 

radości 

• podaje, że pasterze jako pierwsi 

pokłonili się Jezusowi 

• z szacunkiem odnosi się do ludzi 

ubogich 

• podaje, że słowa Symeona 

skierowane do Maryi są 

zapowiedzią Jej cierpienia oraz 

objawiają prawdę o Jezusie 

• podaje datę święta Ofiarowania 

Pańskiego 

• charakteryzuje zadania 

wyznaczone mu przez Boga 

• wyjaśnia motyw zachęty św. 

Pawła do radości w Flp. 4,4-5 

• omawia pozycję społeczną 

pasterzy w czasach Jezusa 

• charakteryzuje postawę pasterzy 

wobec ogłoszonej im nowiny 

• wyjaśnia nakaz Prawa Starego 

Testamentu dotyczący 

pierworodnego syna 

III.  • podaje, co Ewangelia mówi 

o św. Józefie 

• charakteryzuje św. Józefa jako 

wzór dla wszystkich ojców 

i opiekunów 



Pierwsi 

świadkowie 

spełnionej 

obietnicy 

 

• podaje, kiedy w liturgii czcimy 

św. Józefa 

• wymienia, do czego nawoływał 

Jan Chrzciciel 

• opowiada treść perykopy 

o obfitym połowie i powołaniu 

Szymona Piotra (Łk.5,1-11) 

• określa relacje ucznia i mistrza 

oraz apostołów i Jezusa 

• podaje imię obecnego papieża 

i biskupa swojej diecezji 

• uzasadnia sens adopcji 

• charakteryzuje postawę Szymona 

wobec dokonanego cudu i słów 

wypowiadanych do niego przez 

Jezusa 

• uzasadnia decyzję pójścia 

za Jezusem 

• wymienia dostępne mu sposoby 

apostołowania i włącza się w ich 

realizację 

IV. 

Świadkowie 

wiary 

i nowego życia 

• podaje własną definicję wiary 

• wyjaśnia rolę wiary przy 

uzdrowieniach i wskrzeszeniach 

• omawia treść perykopy J 3,1-5 

• definiuje pojęcia: faryzeusz, 

nowe narodzenie 

• wskazuje sposoby naśladowania 

postawy Marty i Marii 

• wyjaśnia pojęcie „Mesjasz” 

• charakteryzuje postawę Jezusa 

wobec kusiciela 

• omawia tekst biblijny o 

Szymonie z Cyreny Mt. 27,32 

(Mk. 15,21; Łk 23,26) 

• podaje, że postać Szymona 

z Cyreny występuje w V stacji 

nabożeństwa drogi krzyżowej 

• podaje, że postać Weroniki 

występuje w VI stacji 

nabożeństwa drogi krzyżowej 

• przytacza z pamięci słowa, 

jakimi Tomasz wyznał wiarę w 

Jezusa, oraz Jezusową 

odpowiedź 

• podaje przykłady szczególnej 

bliskości Jana z Jezusem 

• wskazuje w Ewangelii przykłady 

okazywania przez Jezusa 

miłosierdzia 

• wymienia najważniejsze 

wydarzenia z życia św. Faustyny 

• podaje, kim była św. Bernadetta 

• omawia treść orędzia z Lourdes 

• wymienia najważniejsze 

wydarzenia z życia bł. Teresy 

z Kalkuty 

• dostrzega potrzebę niesienia 

pomocy osobom biednym 

i opuszczonym 

• wyjaśnia rolę wiary przy 

uzdrowieniach 

• uzasadnia znaczenie wiary 

zwłaszcza w najtrudniejszych 

sytuacjach życiowych 

(nieszczęście, choroba, śmierć) 

• potrafi wykazać różnice między 

modlitwą wyuczoną 

a spontaniczną 

• uzasadnia wartość modlitwy 

i służby bliźnim w życiu 

chrześcijanina 

• wyjaśnia duchowe znaczenie 

pustyni 

• układa modlitwę związaną 

z odpieraniem pokus 

• rozróżnia pomoc przymuszoną 

i udzieloną z własnych chęci 

• wskazuje współczesne sposoby 

naśladowania św. Weroniki 

• charakteryzuje działalność św. 

Jana po śmierci 

i zmartwychwstaniu Jezusa. 

• charakteryzuje posłannictwo 

św. Faustyny, jej rolę w szerzeniu 

czci Bożego Miłosierdzia 

• układa własną modlitwę do 

Jezusa Miłosiernego 

• uzasadnia potrzebę 

zaangażowania się w wypełnianie 

przesłania z Lourdes 

• określa wartość osobistej 

modlitwy w kształtowaniu 

wrażliwości na potrzeby innych 

ludzi 

• interpretuje słowa br. Alberta 

„powinno się być jak bochen 

chleba…” 

• charakteryzuje „małą drogę” 

św. Teresy 



• podaje, czym zajmują się bracia 

albertyni i siostry albertynki 

• wymienia dzieła, którym 

patronuje św. Teresa 

V. 

 Ci, co 

wskazują 

drogę 

 

• omawia treść zapowiedzi 

zesłania Ducha Świętego 

• wskazuje przełomowe 

wydarzenia z życia św. Piotra 

• wskazuje sposoby naśladowania 

apostoła Piotra 

• wskazuje sposoby naśladowania 

apostoła Pawła 

• omawia pontyfikat Jana Pawła II 

• wymienia główne wątki 

pontyfikatu Jana Pawła II 

• wymienia, w czym możemy 

naśladować św. Wojciecha 

• wymienia cechy charakteru 

św. Stanisława, które warto 

naśladować 

• wymienia współczesne sposoby 

troski o ubogich 

• podaje, że kardynał Wyszyński, 

będąc w przymusowym 

odosobnieniu, przygotował plan 

obchodów Tysiąclecia Chrztu 

Polski oraz tekst Ślubów 

Jasnogórskich 

• wymienia miejsca odosobnienia, 

w których przetrzymywano 

Księdza Prymasa 

• definiuje pojęcia: nauczyciel, 

wychowawca 

• wymienia cechy dobrego ucznia 

i dobrego nauczyciela 

• charakteryzuje działanie Ducha 

Świętego jako Przewodnika, 

Pocieszyciela, Obrońcy 

• uzasadnia potrzebę wspierania 

misji 

• wyjaśnia motywację ludzi 

pielgrzymujących do grobu 

bł. Jana Pawła II 

• potrafi wykazać, jak 

we współczesnych czasach 

można naśladować św. 

Wojciecha 

• wskazuje teksty liturgiczne 

odnoszące się do kultu 

św. Stanisława 

• wskazuje teksty liturgiczne 

odnoszące się do kultu 

św. Jadwigi 

• charakteryzuje postawę Prymasa 

wobec wrogich działań rządu 

PRL 

• na podstawie wybranych tekstów 

biblijnych charakteryzuje 

postawę Jezusa jako nauczyciela 

 

Klasa VI 

Wiedza i umiejętności ucznia - wymagania 

 podstawowe ponadpodstawowe 

Uczeń: 

I.  

Tajemnica 

Kościoła 

Chrystusowego 

 

• potrafi wymienić znaki 

towarzyszące temu wydarzeniu; 

• rozumie naukę o Duchu Świętym 

zawartą w Wyznaniu wiary; 

• wie, czym charakteryzowało się 

życie pierwszej gminy 

chrześcijańskiej; 

• rozumie, do czego zobowiązuje 

chrześcijanina trzecie 

• uzasadnia potrzebę czytania 

Pisma Świętego i wyjaśniania 

jego tekstów 

• rozumie, że konsekwencją 

zesłania Ducha Świętego jest 

początek działalności Kościoła 

jako wspólnoty wierzących 

posłanej do świata; 

• potrafi odnieść omawiane 

wydarzenie do własnego życia; 



przykazanie Dekalogu oraz 

pierwsze przykazanie kościelne; 

• zna najważniejsze wydarzenia 

z życia św. Piotra; 

• wie, że Chrystus przygotował 

apostołów do kierowania 

Kościołem; 

• rozumie pojęcie hierarchicznej 

struktury Kościoła; 

• wymienia najważniejsze 

wydarzenia z jego życia; 

• wyjaśnia, dlaczego nazywamy 

go Apostołem Narodów; 

• rozumie, że bycie 

chrześcijaninem zobowiązuje do 

pracy nad sobą; 

• zna trzy biblijne obrazy 

Kościoła; 

• wymienia cztery przymioty 

Kościoła; 

• podaje przykłady charyzmatów 

z listów św. Pawła. 

• podejmuje refleksję nad własną 

relacją do Ducha Świętego. 

• rozumie wpływ postawy 

pojedynczych osób na jakość 

funkcjonowania całej wspólnoty; 

• planuje własne zaangażowanie  

w rozwój Kościoła 

• potrafi podać argumenty 

przemawiające za 

nieopuszczaniem niedzielnej 

Eucharystii; 

• potrafi wskazać, do czego 

św. Piotr w swoich listach 

wzywa uczniów Chrystusa; 

• potrafi wyjaśnić, jak rozwijała 

się  

hierarchia w początkach 

istnienia Kościoła 

• potrafi wskazać szanse 

i zagrożenia działalności 

misyjnej w dzisiejszych czasach 

• podejmuje refleksję nad swoim  

    zaangażowaniem misyjnym 

i apostolskim; 

• potrafi wyjaśnić, na czym 

polega udział w potrójnej misji 

Chrystusa: kapłańskiej, 

prorockiej i królewskiej; 

• wyjaśnia, jakie duchowe 

korzyści  

uzyskuje człowiek trwający 

w jedności z Kościołem; 

• rozpoznaje swoje miejsce 

we wspólnocie Kościoła; 

• ukazuje znaczenie przymiotów  

Kościoła i ich przejawy w życiu  

    wspólnoty Kościoła; 

• podaje propozycje własnego 

zaangażowania w swojej 

wspólnocie parafialnej 

 

II.  

Siedem 

sakramentów 

Kościoła 

 

• wyjaśnia znaczenie sakramentów 

w życiu człowieka; 

• wie, że wiara otrzymana na 

chrzcie świętym jest skarbem, 

który należy rozwijać; 

• wymienia konsekwencje 

przyjętego chrztu świętego; 

• rozumie, czym są dary Ducha 

Świętego; 

• tłumaczy, czym jest forma 

i materia sakramentów, podaje 

przykłady; 

• wyjaśnia, na jakiej podstawie 

chrzci się małe dzieci; 

• podaje przykłady rozwijania 

swojej wiary; 

• podaje przykłady realizacji tych 

darów w codziennym życiu; 



• wskazuje, że czasem 

szczególnego otrzymywania 

darów Ducha Świętego jest 

sakrament bierzmowania; 

• wie, że Chrystus nazwał siebie 

„chlebem życia”; 

• rozróżnia grzech śmiertelny 

od grzechu powszedniego; 

• rozumie potrzebę regularnego 

korzystania z tego sakramentu; 

• rozumie, że człowiek chory,  

cierpiący najistotniejszą pomoc 

otrzymuje od Chrystusa; 

• ukazuje sakrament namaszczenia 

chorych jako istotną pomoc 

osobom chorym, cierpiącym; 

• wskazuje na sakrament święceń 

oraz sakrament małżeństwa jako 

sakramenty w służbie bliźnim 

• rozumie potrzebę bycia 

świadkiem w swoim środowisku; 

• układa modlitwę z prośbą o dary 

im owoce Ducha Świętego; 

• rozumie, że Eucharystia powinna  

• być częścią codziennego życia 

człowieka; 

• wyjaśnia istotę poszczególnych  

• warunków sakramentu pokuty 

i pojednania; 

• wymienia duchowe korzyści 

płynące z tego sakramentu; 

• zna przebieg obrzędu 

sakramentu namaszczenia 

chorych; 

• wie, jak przygotować mieszkanie 

na przybycie kapłana 

udzielającego sakramentu 

namaszczenia chorych; 

• włącza się w modlitwę w intencji 

kapłanów oraz małżonków 

III.  

Życie 

z Chrystusem 

we wspólnocie 

Kościoła 

 

• wyjaśnia porównania zawarte 

we fragmencie J 15, 1-11; 

• wymienia dary naturalne 

i nadprzyrodzone które 

otrzymuje człowiek od Pana 

Boga; 

• definiuje pojęcie wiary; 

• wymienia obowiązki 

chrześcijanina wynikające 

z wyznawanej wiary; 

• na podstawie tekstu Jud 20-23a 

wskazuje na zobowiązania 

wynikające z przyjęcia chrztu 

świętego; 

• wymienia przejawy troski 

pierwszych chrześcijan o 

potrzeby bliźnich; 

• uzasadnia, dlaczego powinniśmy 

modlić się za wszystkich ludzi 

i w każdej sprawie; 

• wyjaśnia, jakich wyborów 

dokonuje człowiek przystępujący 

do sakramentów: chrztu 

świętego, pojednania, 

Eucharystii; 

• wyjaśnia, na czym polega 

działalność misyjna Kościoła; 

• wyjaśnia, na czym polega 

działalność charytatywna 

Kościoła; 

• rozumie, że Kościół jest 

wspólnotą wierzących w drodze 

do Boga; 

• charakteryzuje człowieka, który 

przynosi owoce miłości 

bliźniego; 

• charakteryzuje sposób realizacji  

• zadań w kontekście miłości 

chrześcijańskiej; 

• planuje sposoby wypełniania 

zadań wynikających z własnego 

powołania chrześcijańskiego; 

• wyjaśnia, że przykazania 

kościelne są dla chrześcijanina 

pomocą w trwaniu w przyjaźni 

z Bogiem we wspólnocie 

Kościoła; 

• analizuje (ocenia) i podejmuje 

refleksję nad swoją wiarą; 

• uzasadnia potrzebę 

przestrzegania tych przykazań w 

codziennym życiu; 

• interpretuje piąte przykazanie 

kościelne; 

• kształtuje postawę troski 

o potrzeby wspólnoty Kościoła; 

• analizuje modlitwę 

współczesnego Kościoła; 

• podejmuje refleksję nad 

wartością osobistej modlitwy i 



• zna znaczenie pojęć: 

charytatywny, wolontariusz; 

• określa znaczenie wspólnoty 

parafialnej 

 

miejscem własnej modlitwy we 

wspólnocie Kościoła; 

• wymienia owoce, będące 

świadectwem chrześcijańskiego 

życia; 

• podejmuje refleksję nad 

własnym świadectwem wiary; 

• podaje przykłady czynnego 

udziału w misyjności Kościoła; 

• podejmuje refleksję nad 

własnym zaangażowaniem w 

działalność charytatywną 

Kościoła. 

• podejmuje refleksję nad swoim 

miejscem we wspólnocie 

parafialnej; 

• podaje przykłady grup i ruchów  

• religijnych działających 

w Kościele. 

• potrafi poszukać własnego 

miejsca w funkcjonujących 

grupach i ruchach religijnych 

jako pomoc we wspólnotowym 

przeżywaniu wiary i w służbie 

Kościołowi. 

IV. 

 Jesteśmy 

włączeni 

w dziedzictwo 

Kościoła 

• wyjaśnia sens i znaczenie słów  

• Ewangelii o królestwie Bożym 

(Mk. 4, 26-28); 

• rozumie, jak to się stało, że 

został obdarowany Dobrą 

Nowiną; 

• wie, jakie konsekwencje 

wynikały z przyjęcia przez 

Mieszka I chrztu świętego; 

• rozumie, czym zaznaczył się 

w dziejach Polski Święty 

Wojciech; 

• rozumie znaczenie Kościoła dla 

rozwoju życia i wiary 

w początkach narodu polskiego; 

• rozumie znaczenie wartości 

religijnych w życiu społecznym 

i twórczości ludzkiej; 

• wymienia przejawy kultu 

maryjnego w Kościele; 

• wskazuje na związek wiary 

z życiem narodu; 

• wie, jak nazywa się biskup 

diecezji, na której terenie 

mieszka; 

• wie, w jaki sposób można głosić 

Ewangelię w środowisku, 

w którym żyje; 

• rozumie znaczenie chrztu 

świętego dla każdego 

wierzącego; 

• wyjaśnia, dlaczego św. Wojciech 

jest nazywany prekursorem 

integracji europejskiej; 

• umie wskazać, do czego dziś 

wzywa nas św. Wojciech; 

• podaje przykłady wpływu 

Kościoła na rozwój 

średniowiecznej Polski; 

• wyjaśnia, że sztuka religijna 

ubogaca przeżycia związane 

z przeżywaniem liturgii; 

• wskazuje w roku liturgicznym 

akcenty pobożności maryjnej; 

• wymienia i prezentuje sylwetki 

ludzi zasłużonych dla polskiego 

Kościoła, których życie było 

świadectwem wiary i ofiarnej 

służby Bogu i Ojczyźnie; 



• wskazuje możliwości 

okazywania wdzięczności za 

uczestnictwo w chrześcijańskim 

dziedzictwie; 

• wskazuje na religijny wymiar 

świąt narodowych i rodzinnych. 

 

• zna historię Kościoła w Polsce 

od 1945 roku do czasów 

współczesnych; 

• wymienia i omawia postaci 

zasłużone dla współczesnego 

Kościoła w Polsce; 

• wyjaśnia, jaki powinien być jego 

osobisty udział w kształtowaniu 

kultury chrześcijańskiej; 

• wskazuje, że troska o obrzędy, 

tradycje i znaki związane z 

wiarą, jest wyrazem 

wdzięczności za uczestnictwo w 

chrześcijańskim dziedzictwie 

V.  

Święci 

i błogosławieni 

uczą nas wiary 

 

• interpretuje fragment Ewangelii 

Mt. 7, 24-27; 

• potrafi wskazać istotne cechy 

świętości; 

• wyjaśnia, w jaki sposób dał on 

świadectwo wierności 

Chrystusowi; 

• wyjaśnia, dlaczego Święty 

Stanisław jest nazywany 

patronem poszanowania  

• Bożych Praw, ładu moralnego 

i słusznych praw każdego 

człowieka; 

• zna najważniejsze wydarzenia 

z życia św. Jadwigi Śląskiej; 

• zna najważniejsze wydarzenia 

z życia chłopców z Poznańskiej 

Piątki; 

• wymienia pasje 

św. Maksymiliana; 

• zna najważniejsze wydarzenia 

z życia bł. Jerzego Popiełuszki; 

• wymienia najważniejsze 

dokonania papieża Jana Pawła II; 

• wyjaśnia znaczenie słowa: 

obcowanie, komunia; 

• wymienia, w jaki sposób Jezus 

to czyni dzisiaj 

 

• potrafi uzasadnić stwierdzenie, 

że fundamentem życia ludzkiego 

jest Jezus Chrystus; 

• wskazuje, jak może potwierdzić 

realizację chrześcijańskiego 

powołania; 

• potrafi podejmować czyny 

świadczące o dążeniu 

do świętości; 

• wskazuje, jak może dzisiaj 

realizować drogę świętości 

wytyczoną przez św. Szczepana; 

• wskazuje, w jaki sposób dzisiaj 

może realizować przesłanie 

życia św. Stanisława; 

• dzieli się doświadczeniem, w 

jaki sposób możemy naśladować 

dzisiaj św. Jadwigę Śląską; 

• wskazuje, w jaki sposób może 

naśladować w codziennym życiu 

postawy chłopców z Poznańskiej 

Piątki; 

• wyjaśnia, co to znaczy, 

że chrześcijanin ma żyć z pasją 

na chwałę Boga; 

• uzupełnia  port folio  

św. M. Kolbe; 

• tłumaczy znaczenie słów: reżim, 

szykanować, represjonować; 

• wyjaśnia znaczenie słów: „Nie 

daj się zwyciężać złu, ale zło 

dobrem zwyciężaj” Rz.12, 21; 

• podaje przykłady naśladowania 

w codziennym życiu św. Jana 

Pawła II; 

• wymienia duchowe dary; 

• daje świadectwo wiary 



 

 

Klasa VII 

Wiedza i umiejętności ucznia - wymagania 

 podstawowe ponadpodstawowe 

Uczeń: 

I.  

Bóg na 

ludzkich 

drogach 

 

• wyraża gotowość aktywnego 

uczestnictwa w katechezie. 

• wymienia podstawowe zasady 

oceniania na katechezie. 

• definiuje sakrament 

bierzmowania 

• dostrzega powiązanie między 

wiarą a pytaniami 

egzystencjalnymi. 

 

• wiąże właściwe uczestnictwo 

w katechezie ze świadectwem 

życia chrześcijańskiego. 

• streszcza treści programowe 

przewidziane do realizacji w 

klasie VII. 

• klasyfikuje elementy formacji 

duchowej i intelektualnej. Potrafi 

opisać znaczenie 

systematycznego życia 

sakramentalnego 

w przygotowaniu 

do bierzmowania. 

• potrafi udowodnić wpływ wiary 

i miłości na uporządkowane, 

szczęśliwe życie zarówno 

w wymiarze doczesnym jak 

i wiecznym. 

II.  

Słowo Boga 

do człowieka 

 

• definiuje pojęcia: „objawienie 

kosmiczne”, „objawienie 

historyczne”, „objawienie 

eschatyczne” 

• wskazuje najważniejsze 

wydarzenia z historii Polski. 

• wymienia najważniejsze 

wydarzenia zbawcze czasów 

Starego i Nowego Testamentu. 

• na podstawie tekstu z podręcznika 

wymienia poszczególne etapy po-

wstawania Pisma Świętego. 

• odczytuje zapisane sigla  

biblijne.– umie zdefiniować 

pojęcie „sigli biblijnych”. – 

zapisuje fragmenty tekstu za 

pomocą sigli biblijnych. 

• streszcza biblijny opis stworzenia 

świata na podstawie lektury 

pierwszego rozdziału Księgi 

Rodzaju. 

• na podstawie Księgi Rodzaju 

opisuje stan szczęścia człowieka 

w raju. 

• umie odmówić „Koronkę 

do Bożego miłosierdzia. 

• łączy świat stworzony i lekturę 

Słowa Bożego, jako miejsca 

spotkania Boga z człowiekiem 

• porównuje różne formy 

objawiania się Boga. 

• rozumie potrzebę 

systematycznego korzystania z 

sakramentów. Identyfikuje 

pojęcie „paruzja” z faktem 

powtórnego przyjścia Chrystusa 

na ziemię. Uzasadnia zależność 

pomiędzy przyjmowaniem 

sakramentów a dążeniem do 

zbawienia 

• potrafi wyjaśnić, dlaczego Pismo 

Św. uznawane jest za „Księgę 

wyjątkową”. Wyjaśnia różnice 

pomiędzy religijnym i literackim 

charakterem ksiąg Pisma Św. - 

Uzasadnia wyjątkowy charakter 

Pisma Św. Formułuje argumenty 

zachęcające do lektury Biblii. 

• uzasadnia przydatność sigli 

biblijnych. Odnajduje wszystkie 

wskazane fragmenty w Piśmie 

Św. 



• na podstawie tekstu biblijnego 

Rdz 8,21–22 oraz pod-ręcznika 

określa, czym jest Boże 

miłosierdzie. 

• tworzy tekst modlitwy 

dziękczynnej za miłosierdzie 

Boże 

• w oparciu o mapę określa 

przebieg wędrówki Abrahama 

• na podstawie poznanych 

kryteriów wskazuje 

współczesnych „patriarchów” 

 

• potrafi zaproponować sposoby 

uczestnictwa w Bożym dziele 

stworzenia. - Na podstawie 

informacji z podręcznika 

i uprzedniej wiedzy określa, czym 

jest ewolucja.  

• formułuje argumenty świadczące 

o niesprzeczności nauczania 

Kościoła i nauk empirycznych 

w odniesieniu do początków 

i rozwoju świata 

• formułuje argumenty 

potwierdzające, że 

protoewangelia jest zapowiedzią 

mesjańską. Projektuje zasady 

unikania zła we własnym życiu 

• interpretuje potop i ocalenie 

Noego zgodnie z nauczaniem 

Kościoła. Uczeń uzasadnia, 

dlaczego sakrament pokuty 

i pojednania jest wyrazem 

Bożego miłosierdzia 

• formułuje argumenty świadczące 

o tym, że wiara wyraża się 

w podejmowanych decyzjach 

życiowych Projektuje sposoby 

pogłębiania własnej wiary 

III.  

Słowo Boga 

prowadzi lud 

Boży 

 

• na podstawie tekstu z podręcznika 

opisuje genezę niewoli egipskiej. 

Na podstawie podręcznika opisuje 

okoliczności wyjścia narodu 

wybranego z Egiptu. 

• na podstawie tekstu biblijnego 

Wj. 19-20,21 opisuje okoliczności 

zawarcia przymierza na Synaju 

• na podstawie uprzedniej wiedzy 

i informacji z podręcznika określa 

chronologię wydarzeń od wyjścia 

z niewoli egipskiej do powrotu 

do Ziemi Obiecanej. Wskazuje 

na podobieństwa i różnice 

pomiędzy przejściem przez Morze 

Czerwone a przekroczeniem rzeki 

Jordan 

• na podstawie diagramu 

z podręcznika podaje podstawowe 

dane biograficzne królów 

izraelskich: Saula, Dawida 

i Salomona 

• określa zadania proroków Starego 

Testamentu. 

• wskazuje na analogie pomiędzy 

Paschą Izraelitów a Paschą 

Chrystusa. Planuje sposoby 

unikania grzechu. 

• wskazuje na znaczenie Dekalogu 

w kontekście obowiązków wobec 

Boga i człowieka. Formułuje 

argumenty uzasadniające tezę, 

że przestrzeganie Dekalogu służy 

zbawieniu człowieka. 

• na podstawie podręcznika opisuje 

rolę Mojżesza i Jozuego 

w powrocie do Ziemi Obiecanej. 

Na podstawie zadania z kart pracy 

interpretuje wędrówkę przez 

pustynię, jako alegorię ludzkiego 

życia. 

• ocenia fakty historyczne z tego 

okresu w kontekście wiary 

Narodu Wybranego. 

Wypracowuje sposoby osobistej 

troski o Królestwo Boże. 

• w oparciu o cechy proroków 

Starego Testamentu wskazuje na 



• określa zadania proroków Starego 

Testamentu 

• opisuje działalność proroków 

w niewoli 

• opisuje postawę Hioba wobec 

nieszczęść, które go spotkały. 

• na podstawie tekstu z podręcznika 

streszcza księgę Pieśni nad 

Pieśniami. 

• wymienia przyczyny wybuchu 

powstania Machabeuszy zarówno 

polityczne, jak i religijne. 

Opowiada o wierności 

Machabeuszy.  

 

przejawy charyzmatu prorockiego 

we współczesnym Kościele. 

Projektuje sposoby dawania 

świadectwa własnej wiary. 

• uzasadnia twierdzenie, że 

największą niewolą człowieka 

jest niewola grzechu. 

• ocenia postawę Hioba 

w kontekście jego wiary i 

zaufania Bogu. W oparciu o  

przesłanie Księgi Koheleta 

wskazuje, na czym polega 

właściwy stosunek do rzeczy 

materialnych. 

• wskazuje na relacje pomiędzy 

wiarą a miłością do Boga. 

Projektuje sposoby pogłębiania 

miłości do Boga i ludzi. 

• wyjaśnia, na czym polega 

zmartwychwstanie zapowiadane 

w 2 Mch. Ocenia postawę 

Machabeuszy, jako obrońców 

wiary i wolności Narodu 

Wybranego. Interpretuje fragment 

tekstu biblijnego (2 Mch. 7,23). 

IV.  

Słowo stało 

się Ciałem 

• na podstawie fragmentu 

biblijnego (Rdz 3,14–15) oraz 

podręcznika definiuje termin 

„Protoewangelia. 

• na podstawie podręcznika 

własnymi słowami opisuje 

sytuację polityczną i religijną 

z czasów Jezusa. 

• wskazuje na znaczenie źródeł 

mówiących o historyczności 

Jezusa na wiarygodność 

chrześcijaństwa. Planuje 

konkretne formy pomocy ludziom 

potrzebującym. 

• wymienia przykłady dawania 

świadectwa wiary przez uczniów 

Jezusa i pierwszych chrześcijan 

• wyjaśnia nauczanie Jezusa na 

temat V, VI i VIII przykazania. 

• na podstawie podręcznika 

i prezentacji własnymi słowami 

opowiada w porządku 

chronologicznym wydarzenia 

paschalne. Definiuje pojęcia 

„misterium paschalne” 

i „odkupienie” 

• wskazuje na znaczenie 

zapowiedzi dotyczących 

Mesjasza w historii zbawienia. 

Projektuje sposoby 

przygotowania na powtórne 

przyjście Chrystusa, szczególnie 

w czasie adwentu 

• na podstawie uzyskanych 

wiadomości tworzy artykuł 

prasowy na temat „Ziemska 

ojczyzna Jezusa”. Planuje 

działania dla dobra swojej 

ziemskiej ojczyzny – Polski. 

• na podstawie uzyskanej wiedzy 

formułuje argumenty dowodzące, 

że Jezus jest postacią historyczną. 

• na podstawie uzyskanych 

wiadomości formułuje argumenty 

za bóstwem Jezusa. Planuje 

działania mające na celu 

wyrażenie własnej wiary w 

Jezusa Chrystusa, jako zbawiciela 

• na podstawie uzyskanych 

wiadomości na temat istoty 

błogosławieństw i nowej 

interpretacji przykazań Dekalogu 



• na podstawie uprzedniej wiedzy 

i podręcznika wymienia 

najważniejsze wydarzenia z życia 

Maryi. 

• na podstawie własnego 

doświadczenia i informacji 

z podręcznika definiuje pojęcie 

„wiara”. 

 

wskazuje na ich egzystencjalne 

aplikacje. Projektuje sposoby 

zastosowania błogosławieństw 

we własnym życiu 

• projektuje sposoby naśladowania 

Chrystusa w niesieniu 

codziennego krzyża. Tworzy 

modlitwę wyrażającą 

wdzięczność za dzieło 

odkupienia. 

• wyjaśnia istotę i historię 

powstania określenia „Matka 

Boża”. Na podstawie zdobytych 

wiadomości formułuje argumenty 

potwierdzające, że Maryja jest 

matką Boga, Kościoła i każdego 

człowieka. 

• na podstawie podręcznika 

i fragmentów Youcat (nr 21) 

formułuje argumenty na pewność 

wiary. 

V.  

Słowo Boże 

rozszerzało 

się 

 

• na podstawie podręcznika 

wymienia określenia i owoce 

Ducha Św. 

• wskazuje na znaczenie wspólnoty 

w życiu człowieka. 

• wymienia oraz opisuje autorów 

i adresatów wszystkich 

Ewangelii. Na podstawie 

informacji z podręcznika opisuje 

etapy powstawania Ewangelii. 

• na podstawie informacji 

z podręcznika lub prezentacji 

opisuje najważniejsze wydarzenia 

z życia Apostołów Piotra i Pawła. 

Na podstawie mapy i informacji 

z podręcznika opisuje przebieg 

podróży misyjnych św. Pawła 

• na podstawie fragmentu 

Ewangelii (Łk. 21,12–19) 

streszcza zapowiedzi Chrystusa 

dotyczące prześladowań Jego 

wyznawców. Podaje podstawowe 

fakty dotyczące współczesnych 

prześladowań za wiarę. 

• na podstawie podręcznika omawia 

wierzenia religijne żydowskich 

grup religijnych. Określa rodzaj 

błędów w wierze (herezji) w łonie 

chrześcijaństwa. 

• własnymi słowami opisuje 

poszczególne owoce Ducha 

Świętego. Argumentuje potrzebę 

przyjęcia Sakramentu 

Bierzmowania. 

• formułuje argumenty za 

przynależnością do ruchów 

i stowarzyszeń katolickich. 

• projektuje sposoby świadczenia 

o Ewangelii we własnym życiu. 

• planuje konkretne formy 

zaangażowania w życie Kościoła. 

Projektuje współczesne formy 

apostolatu. 

• wskazuje możliwości pomocy 

współcześnie prześladowanym 

chrześcijanom. Planuje sposoby 

przyznania się do Chrystusa we 

własnym życiu. 

• na podstawie analogii określa 

współczesne trudności, przed 

którymi stają chrześcijanie 

i wskazuje sposoby ich 

przezwyciężenia. Planuje sposoby 

dawania świadectwa własnej 

wiary. 

• na podstawie doświadczenia 

i analogii do informacji 

zdobytych podczas lekcji 

wskazuje na współczesne 



• wyjaśnia przyczynę zwołania oraz 

przebieg soborów powszechnych 

w Nicei i Konstantynopolu. 

• własnymi słowami opisuje 

funkcję kulturotwórczą 

średniowiecznego Kościoła. 

• na podstawie wskazanych cytatów 

biblijnych w karcie pracy 

formułuje zasady, którymi 

powinien kierować się 

chrześcijanin. Na podstawie 

podręcznika streszcza biografię 

św. Benedykta. 

• na podstawie podręcznika lub 

prezentacji opisuje genezę 

Schizmy Wschodniej. 

• planuje zaangażowanie na rzecz 

własnej parafii. Na podstawie 

podręcznika charakteryzuje 

relacje państwo – Kościół 

w średniowieczu 

• wymienia najważniejsze fakty 

z życia św. Franciszka z Asyżu. 

Wskazuje formy pomocy ubogim. 

• y pamięci podaje fakty z biografii 

św. Tomasza. Wymienia główne 

dzieła św. Tomasza. 

• przytacza ocenę inkwizycji 

dokonaną przez Kościół. 

• na podstawie uprzednich 

wiadomości i treści podręcznika 

opisuje kontekst historyczny 

chrystianizacji Polski. 

• wskazuje najbardziej 

charakterystyczne cechy świętych 

patronów Polski. 

 

niebezpieczeństwa zagrażające 

czystości wiary. Wypracowuje 

sposoby troski o prawowierność. 

• ocenia wkład Kościoła 

w budowanie dziedzictwa 

kulturowego Europy. 

Wypracowuje konkretne formy 

własnego zaangażowania w 

budowanie wspólnoty Kościoła. 

• opisuje rozwój zakonu 

benedyktynów i jego wpływ 

na losy Europy. Ocenia główne 

założenia Reguły św. Benedykta. 

Ocenia wpływ zakonu 

benedyktynów na rozwój Europy 

Zachodniej. 

• projektuje konkretne działania 

ekumeniczne. Planuje budowanie 

postawy służącej zgodzie we 

własnych środowiskach życia. 

• ocenia relacje państwo – Kościół 

w średniowieczu. Ocenia 

postulaty reformy gregoriańskiej. 

Uzasadnia konieczność troski o 

współczesny Kościół. 

• ocenia życie św. Franciszka 

w kontekście epoki. Planuje 

własne zaangażowanie 

w działalność charytatywną. 

• własnymi słowami opisuje relację 

wiary do rozumu. Projektuje 

sposoby pogłębiania wiedzy 

religijnej. 

• dokonuje obiektywnej oceny 

inkwizycji. Projektuje 

zachowania na cechowane 

szacunkiem do wszystkich ludzi. 

Planuje działania mające na celu 

respektowanie praw wszystkich 

ludzi. 

• formułuje propozycje obrony 

chrześcijańskich wartości 

w Polsce. 

• programuje działania zmierzające 

do obrony prawdy we 

współczesnym świecie. 

V.  • opisuje najważniejsze wydarzenia 

z życia św. Stanisława w 

porządku chronologicznym. 

• wymienia z pamięci części 

i tajemnice różańca. 

• formułuje zasady postępowania 

wypływające z przykładu życia 

św. Stanisława. 

• formułuje argumenty ukazujące 

wartość modlitwy różańcowej. 



Twoje słowo 

na ścieżkach 

mego życia 

 

• na podstawie doświadczenia 

i informacji z podręcznika 

wymienia najważniejsze fakty 

w życia Karola Wojtyły. 

• definiuje pojęcia: „niebo”, 

„piekło”, „czyściec”, „sąd 

szczegółowy”, „sąd ostateczny”. 

Planuje modlitwę za zmarłych. 

• planuje działania zmierzające 

do chrześcijańskiego przeżycia 

Adwentu. Podaje określenie roku 

liturgicznego. 

• na podstawie doświadczenia 

i informacji z podręcznika opisuje 

przebieg wieczerzy wigilijnej. 

• definiuje pojęcia: „modlitwa”, 

„post”, „jałmużna. Planuje 

konkretne formy przeżywania 

Wielkiego Postu. 

• opisuje warunki dobrej spowiedzi. 

Streszcza przypowieści o siewcy 

i synu marnotrawnym. 

• opisuje przebieg obrzędów 

liturgicznych w poszczególne dni 

Triduum. 

• na podstawie podręcznika 

przedstawia genezę powstania 

uroczystości Najświętszego Ciała 

i Krwi Chrystusa. 

 

• proponuje sposoby naśladowania 

św. Jana Pawła II na drodze do 

świętości. 

• wyjaśnia znaczenie obietnic 

Chrystusa dotyczących życia 

wiecznego. 

• wyjaśnia rolę, jaką 

w adwentowym czuwaniu 

odgrywa Maryja i Jan Chrzciciel. 

Określa rolę adwentu dla 

duchowego rozwoju 

chrześcijanina. 

• uzasadnia znaczenie narodzenia 

Syna Bożego w ubogiej stajni. 

Wskazuje na chrześcijańskie 

formy przeżywania świąt Bożego 

Narodzenia. 

• charakteryzuje nabożeństwo 

„Gorzkich żali” i „Drogi 

krzyżowej”. Uzasadnia zmiany 

zachodzące w liturgii. 

• wskazuje na znaczenie 

przypowieści o synu 

marnotrawnym i o siewcy 

w kontekście nawrócenia 

człowieka. 

• wskazuje na znaczenie Triduum 

Paschalnego” dla odkupienia 

człowieka 

• na podstawie fragmentów 

Ewangelii odczytywanych 

podczas procesji Bożego Ciała 

wyjaśnia istotę i znaczenie 

Eucharystii. 

 

 

Klasa VIII 

Wiedza i umiejętności ucznia - wymagania 

 podstawowe ponadpodstawowe 

Uczeń: 

I.  

Człowiek na 

drogach do 

Boga 

 

• na podstawie „Kart pracy” 

opowiada o celach, jakie stawia 

przed sobą na lekcji religii w 

klasie II. Własnymi słowami 

omawia wymagania 

obowiązujące na katechezie. 

• własnymi słowami definiuje 

„szczęście”. 

• na podstawie opowiadania 

z podręcznika określa sposoby 

pielęgnowania darów 

otrzymanych  

od Boga 

• na podstawie tekstu z podręcznika 

wyjaśnia, gdzie człowiek 

powinien szukać szczęścia 

• na podstawie informacji 

z podręcznika wymienia trzy 



• własnymi słowami opowiada, 

gdzie i w jaki sposób można 

znaleźć prawdziwych przyjaciół. 

wspólnoty przeznaczone dla 

młodzieży i wylicza ich cechy 

charakterystyczne 

II.  

Jezus 

Chrystus 

prowadzi do 

pełni życia 

 

• wymienia fakty z życia Jezusa, 

które nazywamy Paschą 

• na podstawie podręcznika 

wyjaśnia, czym jest modlitwa. 

• na podstawie podręcznika 

omawia sposób udzielania 

sakramentu chrztu. 

• na podstawie podręcznika 

omawia liturgię sakramentu 

bierzmowania. 

• na podstawie podręcznika 

wymienia kilka różnych określeń 

Eucharystii. 

• na podstawie podręcznika i „Kart 

pracy” charakteryzuje liturgię 

słowa. 

• rozróżnia grzech lekki od 

ciężkiego. 

• poprawnie streszcza przypowieść 

o synu marnotrawnym (Łk. 15, 

11-32) i o zagubionej owcy (Łk. 

15, 1-7). Z pamięci wypowiada 

słowa penitenta z formuły 

sakramentu pokuty. 

• z pamięci wymienia tekst biblijny 

dotyczący sakramentu 

namaszczenia chorych (Jk 5, 14-

15). Poprawnie streszcza tekst 

biblijny dotyczący postawy 

Jezusa wobec chorych i 

cierpiących (Mt 10, 8). 

• z pamięci wymienia trzy stopnie 

sakramentu święceń i krótko je 

charakteryzuje.  

• własnymi słowami opowiada o 

roli kapłanów w życiu 

chrześcijanina. 

• z pamięci opowiada o znaczeniu 

sakramentu małżeństwa. 

• uzasadnia, dlaczego Jezus 

Chrystus jest Paschą dla 

chrześcijan 

• uzasadnia, dlaczego liturgia jest 

niezwykle ważnym wydarzeniem 

w życiu chrześcijanina 

• własnymi słowami opowiada 

o tym, jak w nagłym przypadku 

udzielić chrztu świętego 

• na podstawie tekstów biblijnych 

opowiada o działaniu Ducha 

Świętego 

• własnymi słowami uzasadnia, 

dlaczego Eucharystia jest bardzo 

ważna w życiu chrześcijanina. Na 

podstawie doświadczenia podaje 

przykłady korzyści, jakie płyną 

z częstego przyjmowania 

Komunii Świętej. 

• własnymi słowami uzasadnia, 

dlaczego Eucharystia powinna 

być sercem niedzieli każdego 

wierzącego człowieka. 

• na podstawie podręcznika i „Kart 

pracy” streszcza nauczanie 

Kościoła na temat grzechu. 

• samodzielnie analizuje sens 

przypowieści o synu 

marnotrawnym (Łk 15, 11-32) 

i o zagubionej owcy (Łk 15, 1-7). 

• na podstawie podręcznika 

wyjaśnia, na czym polega 

sprawowanie sakramentu 

namaszczenia chorych. Na 

podstawie podręcznika wymienia 

owoce sakramentu namaszczenia 

chorych. 

• własnymi słowami charakteryzuje 

sakrament święceń. Własnymi 

słowami opowiada o liturgii 

święceń. 

• uzasadnia, dlaczego osoby, które 

żyją w związku 

niesakramentalnym, nie mogą 

uzyskać rozgrzeszenia podczas 

spowiedzi i nie mogą przyjmować 

Komunii Świętej. 



III. 

Wędrówka 

ku dobru 

 

• własnymi słowami definiuje 

pojęcia: „naturalne prawo 

moralne”, „prawo objawione” 

i „prawo ludzkie”. 

• własnymi słowami definiuje 

„Dekalog”. 

• z pamięci wylicza 

błogosławieństwa ewangeliczne. 

• na podstawie doświadczenia 

podaje skojarzenia ze słowem 

„sumienie”. 

• na podstawie doświadczenia 

podaje przykłady konfliktów 

wartości. 

 

• samodzielnie podaje argumenty 

potwierdzające słowa św. Piotra: 

„Trzeba bardziej słuchać Boga 

niż ludzi” (Dz. 5, 29) 

• własnymi słowami uzasadnia, 

dlaczego Dekalog bezbłędnie 

wskazuje najlepszą drogę przez 

życie. Samodzielnie uzasadnia, 

dlaczego przykazanie miłości jest 

największym przykazaniem. 

• na podstawie doświadczenia 

podaje przykłady realizacji 

błogosławieństw w życiu 

codziennym. Samodzielnie 

uzasadnia znaczenie słów 

Chrystusa wypowiedzialnych 

na zakończenie błogosławieństw 

(Mt. 5, 11-12). 

• projektuje sposoby prawidłowego 

kształtowania sumienia. 

Proponuje pytania do 

codziennego rachunku sumienia 

ucznia klasy VIII  

• własnymi słowami wyjaśnia sens 

słów zapisanych we fragmencie 

Pisma Świętego Pwt. 30, 15-20. 

IV. 

Drogowskazy 

na drodze ku 

szczęściu. 

• własnymi słowami streszcza 

fragmenty Pisma Świętego (Wj 

20, 3; Pwt 6, 4-5; Mk 12, 28-30). 

• własnymi słowami streszcza 

fragment Pisma Świętego (Pwt 

18, 10-12). 

• własnymi słowami opowiada 

o tym, jak ważne dla Izraelitów 

było imię Boga. 

• na podstawie podręcznika i „Kart 

pracy” opowiada, dlaczego 

niedziela jest dla chrześcijan 

dniem świętym. 

• poprawnie wymienia obowiązki 

dzieci wobec rodziców. 

• własnymi słowami opowiada, 

czego zabrania i co nakazuje piąte 

przykazanie Dekalogu. 

• z pamięci wymienia niektóre 

grzechy przeciwko czystości. 

• na podstawie tekstu katechizmu 

Youcat wylicza różne przejawy 

łamania siódmego przykazania. 

Poprawnie wymienia 

• dowodzi, co oznaczają słowa 

św. Augustyna: „Jeśli Bóg jest na 

pierwszym miejscu, wszystko 

inne jest na właściwym miejscu”. 

Uzasadnia, dlaczego Pan Bóg 

powinien być najważniejszy 

w życiu chrześcijanina. 

• własnymi słowami opowiada 

o tym, jak chrześcijanin powinien 

traktować sekty, horoskopy, 

magię, przesądy, amulety 

i wywoływanie duchów. 

• na podstawie podręcznika i „Kart 

pracy” uzasadnia, dlaczego dla 

chrześcijan imię Pana Boga i 

wszystko, co się z nim wiąże, jest 

święte i wymaga najwyższego 

szacunku. 

• samodzielnie wyszukuje 

w Internecie czytania na 

najbliższą niedzielę i wpisuje je 

do zeszytu. Na podstawie 

fragmentów Pisma  

Świętego (Wj 20, 12; Syr 3, 2 -6; 



zobowiązania wynikające 

z siódmego przykazania. 

• własnymi słowami wyjaśnia, 

na czym polega przestrzeganie 

ósmego przykazaniu Dekalogu. 

• na podstawie podręcznika i „Kart 

pracy” opowiada, do czego 

zobowiązuje dziewiąte 

przykazanie Dekalogu. 

• na podstawie tekstu z podręcznika 

wymienia zobowiązania, jakie 

wynikają z dziesiątego 

przykazania Dekalogu. 

• własnymi słowami określa, czym 

są przykazania kościelne. 

Kol 2, 20) opowiada o 

obietnicach  

Pana Boga składanych tym, 

którzy  

czczą swoich rodziców. 

• poprawnie uzasadnia, dlaczego 

chrześcijanin powinien chronić 

życie ludzkie oraz troszczyć się 

o zdrowie własne i innych. Na 

podstawie doświadczenia ocenia 

zaangażowanie chrześcijan w 

ochronę życia i zdrowia. 

• na podstawie podręcznika i „Kart 

pracy” wyjaśnia, czym jest cnota 

czystości i jak należy o nią dbać. 

• na podstawie tekstu z 

podręcznika i „Kart pracy” 

wylicza sposoby 

zadośćuczynienia w odniesieniu 

do konkretnych wykroczeń 

przeciwko siódmemu 

przykazaniu. 

• własnymi słowami definiuje 

prawdę i prawdomówność. 

• poprawnie opowiada o symbolice 

obrączki, jaką małżonkowie 

zakładają sobie podczas 

sakramentu małżeństwa. 

Samodzielnie wyjaśnia sens 

przysięgi małżeńskiej. 

• samodzielnie wylicza skutki, 

jakie  

   może pociągać za sobą 

nadmierne  

   pragnienie dóbr materialnych.  

• poprawnie projektuje zasady 

postępowania, jakimi powinien  

   kierować się chrześcijanin 

w zdobywaniu dóbr 

materialnych. 

• własnymi słowami uzasadnia 

słowa Jana Pawła II: „Trzeba 

   bardziej być niż mieć”. 

• Uzasadnia, dlaczego w piątki 

katolicy nie spożywają 

pokarmów mięsnych i nie 

uczestniczą w zabawach. 

• samodzielnie analizuje słowa 

Jana Pawła II skierowane do 

młodzieży: „Jeśli kochacie 

Chrystusa, kochajcie Kościół”. 



V.  

Życie mojego 

Kościoła 

• na podstawie podręcznika i „Kart 

pracy” omawia chrystianizację 

Litwy. 

• samodzielnie analizuje fragment 

Pisma Świętego –przypowieść 

o talentach (Mt25, 14-30). 

• z pamięci wylicza przyczyny 

reformacji. 

• na podstawie podręcznika i „Kart 

pracy” wymienia postanowienia 

Soboru Trydenckiego w 

kwestiach prawd wiary i 

organizacji Kościoła katolickiego. 

• z pamięci wylicza 

najważniejszych kompozytorów 

epoki baroku. 

• własnymi słowami opowiada 

o konfliktach religijnych 

w Europie w XVI wieku. 

• własnymi słowami opowiada 

o unii brzeskiej. 

• wymienia główne kościoły 

chrześcijańskie. 

• na podstawie tekstu z podręcznika 

wylicza i opisuje przymioty 

Kościoła rzymskokatolickiego. 

• własnymi słowami definiuje misję 

kapłańską, prorocką 

(nauczycielską) i królewską 

(pasterską) osób świeckich w 

Kościele , trzy stany w Kościele  

charakteryzuje. 

• na podstawie tekstu z podręcznika 

i „Kart pracy” wyjaśnia, na czym 

polega Tydzień modlitw o 

jedność chrześcijan. Z pamięci 

wylicza rozłamy w Kościele. 

• własnymi słowami uzasadnia, 

dlaczego święta Jadwiga może 

być wzorem dla młodzieży XXI 

wieku. 

• własnymi słowami opowiada o 

roli chrześcijaństwa w epoce 

odrodzenia. Na podstawie tekstu 

z podręcznika wymienia dzieła 

artystów renesansu, inspirowane 

Biblią. 

• własnymi słowami opowiada 

o Marcinie Lutrze i jego 

wystąpieniu. Samodzielnie 

wyjaśnia zasady, które głosił 

Marcin Luter. Na podstawie 

wiedzy z Internetu opracowuje 

życiorys jednego z reformatorów 

(np. Jana Kalwina, Urlicha  

Zwingliego, Henryka VII) 

• własnymi słowami opowiada 

o przebiegu obrad Soboru 

Trydenckiego. Na podstawie 

podręcznika i „Kart pracy” 

określa działania wielkich ludzi 

Kościoła XVI wieku. 

• na podstawie tekstu z podręcznika 

i „Kart pracy” charakteryzuje 

architekturę, malarstwo i muzykę 

baroku 

• na podstawie tekstu z podręcznika 

omawia konfederację 

warszawską. Na podstawie 

informacji z zasobów Internetu 

charakteryzuje działalność ks. 

Piotra Skargi. 

• własnymi słowami opisuje 

życiorys św. Andrzeja Boboli. 

Korzystając z różnych źródeł 

informacji, wymienia 

najważniejsze obrządki Kościoła 

rzymskokatolickiego. 

• własnymi słowami opowiada 

o głównych Kościołach 

i wspólnotach chrześcijańskich. 

• opowiada o nawróceniu bł. Jana 

Henryka Newmana. 

• na podstawie doświadczenia 

opowiada, co otrzymuje od 

wspólnoty Kościoła i co daje 

wspólnocie Kościoła. 



• na podstawie wiedzy osobistej 

charakteryzuje wspólnotę w 

Taizé. 

VI.  

Droga 

z Jezusem 

Chrystusem 

 

• własnymi słowami opowiada 

o Uroczystości Wszystkich 

Świętych 

• na podstawie tekstu z podręcznika 

i „Kart pracy” stwierdza, w jaki 

sposób człowiek wierzący może 

pomóc zmarłym będącym w 

czyśćcu 

• z pamięci wymienia przyczyny 

utraty zbawienia. 

• na podstawie wiedzy osobistej 

opowiada o znaczeniu Bożego 

Narodzenia 

• własnymi słowami opowiada 

o Uroczystości Objawienia 

Pańskiego 

• wyjaśnia, na czym polega post 

ścisły. 

• na podstawie wiedzy osobistej 

charakteryzuje rekolekcje 

wielkopostne. 

• własnymi słowami opowiada 

o liturgii Triduum Paschalnego. 

• wyjaśnia, w czym przejawia się 

macierzyńska troska Maryi 

o każdego człowieka. Opisuje, 

w jaki sposób może i powinien 

naśladować Maryję. 

• na podstawie tekstu z podręcznika 

i „Kart pracy” opisuje 

postępowanie apostołów 

po Zesłaniu Ducha Świętego. 

• własnymi słowami wyjaśnia istotę 

Trójcy Świętej. Na podstawie 

tekstu z podręcznika i „Kart 

pracy” opowiada, na czym polega 

wiara w Trójcę Świętą. 

• własnymi słowami opowiada o 

uroczystości Najświętszego Ciała 

i Krwi Chrystusa. Wymienia 

sposoby oddawania czci 

Eucharystii. 

• korzystając z zasobów Internetu, 

wylicza miejsca w Polsce, w 

których znajdują się relikwie 

Krzyża Świętego. 

• na podstawie wiedzy osobistej 

wymienia zobowiązania 

wynikające z „Dnia Papieskiego”. 

• na podstawie tekstu z podręcznika 

i „Kart pracy” wymienia 

i charakteryzuje postać 

św. Agnieszki Rzymskiej, 

bł. Piotra Frassati, bł. Klary 

Badano. 

• na podstawie tekstu z podręcznika 

wylicza warunki uzyskania 

odpustu zupełnego i ofiarowania 

go za zmarłych cierpiących 

w czyśćcu. 

• na podstawie tekstu z podręcznika 

i „Kart pracy” opowiada 

o  podwójnym znaczeniu 

Adwentu. 

• na podstawie tekstu z podręcznika 

i „Kart pracy” opowiada 

o znaczeniu tradycji 

bożonarodzeniowych. 

• na podstawie tekstu z podręcznika 

i „Kart pracy” wyjaśnia 

symbolikę darów (złota, kadzidła, 

mirry), ofiarowanych Jezusowi 

przez Mędrców. Na podstawie 

wiedzy osobistej opowiada o tzw. 

orszakach Trzech Króli. 

• na podstawie tekstu z podręcznika 

i „Kart pracy” wyjaśnia znaczenie 

Wielkiego Postu w życiu 

człowieka. Na podstawie tekstu 

z podręcznika i „Kart pracy” 

opowiada o Liturgii Wielkiego 

Postu. 

• na podstawie tekstu z podręcznika 

i „Kart pracy” opowiada 

o znaczeniu rekolekcji 

wielkopostnych. 

• własnymi słowami uzasadnia, 

dlaczego w Wielki Piątek Kościół 

nie sprawuje Eucharystii. Na 

podstawie tekstu z podręcznika 



i „Kart pracy” uzasadnia, 

dlaczego każdy katolik powinien 

uczestniczyć w liturgii Triduum 

Paschalnego. 

• własnymi słowami streszcza 

śluby Jana Kazimierza. Na 

podstawie tekstu z podręcznika 

omawia ustanowienie święta 

Królowej Polski. 

• wyjaśnia działanie Ducha 

Świętego w Kościele. Opisuje, 

czego oczekuje w swoim życiu 

po przyjęciu sakramentu 

bierzmowania. 

• na podstawie tekstu z podręcznika 

i „Kart pracy” wyjaśnia, co to 

znaczy, że Trzy Osoby Boskie 

są tym samym Bogiem. Na 

podstawie tekstu z podręcznika 

i „Kart pracy” wyjaśnia, co to 

znaczy, że Trzy Osoby Boskie 

różnią się między sobą. 

• na podstawie tekstu z podręcznika 

i „Kart pracy” wyjaśnia 

symbolikę elementów (np. 

krzyża, sztandarów, feretronów, 

emblematów i różnych symboli 

religijnych, dzieci sypiących 

kwiatki) obecnych w procesji 

podczas uroczystości 

Najświętszego Ciała i Krwi 

Chrystusa. 

 


