
Wymagania edukacyjne z religii dla klasy pierwszej szkoły podstawowej 
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I. 
SPOTYKAMY SIĘ 
WE WSPÓLNOCIE 

Uczeń: 
1. Posiada wiedzę 

wykraczającą poza 

wymagania na ocenę 

bardzo dobrą. 
2. Spełnił kryteria na 

ocenę bardzo dobrą. 
3. Aktywnie posługuje 

się zdobytą wiedzą. 
4. Wykorzystuje 

dodatkowe 

wiadomości 

w praktyce. 

Uczeń: 
1. Wyjaśnia, dlaczego 

stajemy się lepsi, gdy 

się modlimy. 
2. Opowiada o 

wspólnocie dzieci 

Bożych. 
3. Wymienia przykłady 

budowania dobrych 

relacji w rodzinie. 
4. Wyjaśnia znaczenie 

niedzieli w życiu 

dziecka Bożego. 
5. Tłumaczy sens 

pozdrowień 

świeckich 

i chrześcijańskich. 
6. Opowiada, dlaczego 

warto naśladować 

św. Jadwigę i św. 

Kazimierza. 

Uczeń: 
1. Tłumaczy, co to 

znaczy, że na 

katechezie 

poznajemy Pana 

Boga. 
2. Wymienia kilka 

uczynków, które 

sprawiają radość 

innym. 
3. Charakteryzuje 

wspólnotę rodzinną. 
4. Uczeń charakteryzuje 

świątynię. 
5. Zna i stosuje 

pozdrowienia 

chrześcijańskie i 

inne. 
6. Opowiada o życiu 

św. Jadwigi i św. 

Kazimierza. 

Uczeń: 
1. Opowiada, czym jest 

katecheza. 
2. Wymienia kilka 

pozytywnych postaw 

wobec innych. 
3. Wyjaśnia, co to jest 

posłuszeństwo. 
4. Opowiada o kościele 

jako miejscu 

spotkania z Bogiem. 
5. Zna różne 

pozdrowienia 

chrześcijańskie 

i inne. 
6. Wyjaśnia, co to 

znaczy, że św. 

Jadwiga i św. 

Kazimierz są 

patronami roku. 

Uczeń: 
1. Opowiada, jak należy 

zachowywać się na 

katechezie. 
2. Wskazuje przykłady, 

jak pomagać innym. 
3. Wymienia osoby 

należące do rodziny. 
4. Wskazuje na różnice 

pomiędzy świątynią 

a innymi budynkami. 
5. Wymienia 

pozdrowienia 

chrześcijańskie i inne. 
6. Wie, że patronami 

klasy pierwszej są św. 

Jadwiga i św. 

Kazimierz. 

Uczeń: 
1. Nie spełnił kryteriów 

na ocenę 

dopuszczającą. Nie 

prowadzi ćwiczeń 

(zeszytu). 
2. Nie pracuje podczas 

lekcji. 
3. Nie potrafi wymienić 

osób należących do 

rodziny. 
4. Nie potrafi wymienić 

podstawowych 

elementów kościoła. 
5. Nie potrafi wymienić 

pozdrowień 

chrześcijańskich 
6. Nie wie, kto jest 

patronem roku. 

II. 
BÓG STWORZYCIEL 

Uczeń: 
1. Posiada wiedzę 

wykraczającą poza 

ocenę bardzo dobrą. 
2. Spełnił kryteria na 

ocenę bardzo dobrą. 
3. Aktywnie posługuje 

się zdobytą wiedzą. 
4. Wykorzystuje 

dodatkowe 

wiadomości 

w praktyce. 

Uczeń: 
1. Opowiada o 

przymiotach Boga. 
2. Opisuje dzieła 

stworzenia. 
3. Wyjaśnia własnymi 

słowami, kim jest 

anioł. 
4. Wyjaśnia, że w 

pięknie świata 

poznajemy Boga. 
5. Opowiada o 

znaczeniu wody i 

światła w życiu 

chrześcijanina. 
6. Wyjaśnia, że każdy 

człowiek otrzymał 

od Boga rozum, 

Uczeń: 
1. Wymienia przymioty 

Boga. 
2. Opowiada o świecie 

stworzonym przez 

Boga. 
3. Określa sposób 

obecności i działania 

aniołów. 
4. Podaje przykłady 

modlitwy 

dziękczynnej za 

świat. 
5. Wyjaśnia znaczenie 

wody i światła w 

życiu. 
6. Wyjaśnia, kim jest 

dziecko Boże. 

Uczeń: 
1. Wyjaśnia, kim jest 

Pan Bóg. 
2. Podaje przykłady 

miłości Boga do 

ludzi. 
3. Potrafi powiedzieć 

modlitwę Aniele 

Boży. 
4. Wyraża słowami 

modlitwę uwielbienia 

Boga Stworzyciela. 
5. Wie, do czego służy 

woda święcona. 
6. Podaje przykłady, jak 

służyć talentami 

innym. 

Uczeń: 
1. Podaje przykłady 

miłości do ludzi. 
2. Podaje przykłady 

dzieł stworzonych 

przez Boga. 
3. Wie, że każdy ma 

Anioła Stróża. 
4. Z pomocą 

nauczyciela opisuje 

piękno i dobro 

otaczającego nas 

świata. 
5. Wie, gdzie w kościele 

jest woda święcona. 
6. Opowiada o talentach 

i zdolnościach ludzi. 

Uczeń: 
1. Nie spełnił kryteriów 

na ocenę 

dopuszczającą. 
2. Nie pracuje podczas 

lekcji. 
3. Nie prowadzi 

ćwiczeń (zeszytu). 
4. Nie wie, kto to jest 

Pan Bóg. 
5. Z pomocą 

nauczyciela nie 

potrafi powiedzieć, 

co stworzył Pan Bóg. 
6. Nie potrafi wyjaśnić, 

kto może być 

dzieckiem Bożym. 
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wolną wolę, 

zdolności i talenty. 

III. 
W MODLITWIE 
SPOTYKAMY SIĘ 
Z BOGIEM OJCEM 

Uczeń: 
1. Posiada wiedzę 

wykraczającą poza 

ocenę bardzo dobrą. 
2. Spełnił kryteria na 

ocenę bardzo dobrą. 
3. Aktywnie posługuje 

się zdobytą wiedzą. 
4. Wykorzystuje 

dodatkowe 

wiadomości 

w praktyce. 

Uczeń: 
1. Wyjaśnia, że przez 

znak krzyża 

wyrażamy wiarę, 

miłość i szacunek do 

Boga. 
2. Wskazuje przykłady 

modlitwy i wyjaśnia, 

dlaczego 

powinniśmy się 

modlić. 
3. Wyjaśnia słowa 

modlitwy Ojcze nasz. 
4. Wymienia sytuacje 

życiowe, kiedy może 

się modlić wspólnie 

z rodziną. 
5. Wyjaśnia, jak można 

się modlić swoimi 

słowami. 
6. Uczeń wyjaśnia 

wartość modlitwy za 

innych. 
7. Wyjaśnia wartość 

modlitwy za 

zmarłych. 
8. Uczeń wyjaśnia 

dlaczego Msza 

Święta jest 

najdoskonalszą 

modlitwą. 

Uczeń: 
1. Wyjaśnia, dlaczego 

znak krzyża jest 

wyrazem wiary w 

Boga. 
2. Wymienia 

najważniejsze formy 

modlitewne. 
3. Wie, jakiej modlitwy 

nauczył nas Jezus 

i wyjaśnia 

okoliczności 

przekazania nam 

modlitwy Ojcze nasz. 
4. Wyjaśnia, dlaczego 

warto modlić się 

razem w rodzinie. 
5. Wyjaśnia, co to jest 

pacierz. 
6. Układa wezwania 

modlitwy błagalnej. 
7. Uczeń wymienia 

tradycje obchodzenia 

Dnia Zadusznego. 
8. Wyjaśnia, że na 

Mszy Świętej Pan 

Jezus jest ukryty pod 

postacią chleba 

i wina. 

Uczeń: 
1. Starannie wykonuje 

znak krzyża. 
2. Wyjaśnia, czym jest 

modlitwa. 
3. Z niewielką pomocą 

nauczyciela potrafi 

powiedzieć modlitwę 

Ojcze nasz. 
4. Opisuje, sposoby 

wspólnej modlitwy 

w rodzinie. 
5. Formułuje proste 

przykłady modlitwy. 
6. Opowiada o 

modlitwie próśb. 
7. Podaje z pamięci 

tekst modlitwy 

Wieczny odpoczynek. 
8. Wymienia przykłady 

możliwego 

zaangażowania 

podczas Mszy 

Świętej. 

Uczeń: 
1. Wymienia miejsca, 

gdzie można 

zobaczyć krzyż. 
2. Wie, że modlitwa jest 

rozmową z Bogiem. 
3. Z pomocą 

nauczyciela mówi 

modlitwę Ojcze nasz, 

ale robi w niej dużo 

błędów. 
4. Opowiada o 

modlitwie w rodzinie. 
5. Opowiada, na czym 

polega praktyka 

codziennej modlitwy. 
6. Podaje przykłady 

wezwań prośby. 
7. Z pomocą 

nauczyciela 

wypowiada modlitwę 

Wieczny odpoczynek. 
8. Podaje inną nazwę 

Mszy Świętej – 

Eucharystia. 

Uczeń: 
1. Nie spełnił kryteriów 

na ocenę 

dopuszczającą. 
2. Nie pracuje podczas 

lekcji. 
3. Nie prowadzi 

ćwiczeń (zeszytu). 
4. Nie potrafi 

opowiedzieć, co to 

jest modlitwa. 
5. Z pomocą 

nauczyciela nie 

potrafi powiedzieć 

modlitwy Ojcze nasz. 
6 Nie potrafi opisać, co 

to jest modlitwa 

prośby. 
7. Nie zna modlitwy 

Wieczny odpoczynek. 
8. Nie potrafi nic 

opowiedzieć o Mszy 

Świętej. 

IV. 
JESTEŚMY DZIEĆMI 
BOŻYMI 

Uczeń: 
1. Posiada wiedzę 

wykraczającą poza 

ocenę bardzo dobrą. 
2. Spełnił kryteria na 

ocenę bardzo dobrą. 
3. Aktywnie posługuje 

się zdobytą wiedzą. 

Uczeń: 
1. Wyjaśnia, czym jest 

Adwent. 
2. Opowiada o 

narodzinach Pana 

Jezusa.. 
3. Opisuje wygląd oraz 

działalność św. Jana 

Chrzciciela. 

Uczeń: 
1. Opowiada o 

zwiastowaniu 

Najświętszej Maryi 

Panny. 
2. Opisuje przebieg 

wieczerzy wigilijnej. 
3. Opowiada o 

spotkaniu Jana 

Uczeń: 
1. Opowiada o 

symbolach Adwentu. 
2. Wymienia postacie, 

które oddawały hołd 

Jezusowi w stajence. 
3. Opisuje chrzest 

Jezusa. 

Uczeń: 
1. Wymienia symbole 

Adwentu. 
2. Z pomocą 

nauczyciela opowiada 

o świętach Bożego 

Narodzenia. 
3. Z pomocą 

nauczyciela opowiada 

Uczeń: 
1. Nie spełnił kryteriów 

na ocenę 

dopuszczającą. 
2. Nie pracuje podczas 

lekcji. 
3. Nie prowadzi 

ćwiczeń (zeszytu). 
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4. Wykorzystuje 

dodatkowe 

wiadomości 

w praktyce. 

4. Wyjaśnia, że chrzest 

jest włączeniem do 

wspólnoty Trójcy 

Świętej. 
5. Wyraża w modlitwie 

wdzięczność Bogu 

za łaski otrzymane 

w czasie chrztu 

świętego. 
6. Wskazuje 

dziecięctwo Boże 

jako skutek chrztu 

świętego. 
7. Uzasadnia, dlaczego 

kościół nazywamy 

domem Bożym. 

Chrzciciela 

z Jezusem nad 

Jordanem. 
4. Opowiada o 

symbolach Osób 

Trójcy Świętej. 
5. Opowiada o 

sakramencie chrztu 

świętego. 
6. . Wymienia dary 

chrztu świętego. 
7. Opisuje ważne 

miejsca w kościele. 

4. Opowiada o Osobach 

Trójcy Świętej. 
5. Wymienia i wyjaśnia 

symbole: wody, 

światła, białej szaty. 
6. Opowiada o miłości 

Boga do wszystkich 

ludzi. 
7. Opowiada, w jaki 

sposób należy 

zachować się w 

kościele. 

o chrzcie Jezusa 

w Jordanie. 
4. Wymienia Osoby 

Trójcy Świętej. 
5. Z pomocą 

nauczyciela opowiada 

o chrzcie świętym. 
6. Opowiada o miłości 

Boga. 
7. Opowiada o kościele. 

4. Nie potrafi 

powiedzieć, czym 

jest chrzest święty. 
5. Nie potrafi 

powiedzieć nic na 

temat Boga w Trójcy 

Świętej. 
6.  Nie potrafi 

opowiedzieć, kiedy 

stajemy się dziećmi 

Bożymi. 
7. Nie wie, jak należy 

zachować się w 

kościele. 

V. 
SŁUCHAMY BOGA 

Uczeń: 
1. Posiada wiedzę 

wykraczającą poza 

ocenę bardzo dobrą. 
2. Spełnił kryteria na 

ocenę bardzo dobrą. 
3. Aktywnie posługuje 

się zdobytą wiedzą. 
4. Wykorzystuje 

dodatkowe 

wiadomości 

w praktyce. 

Uczeń: 
1. Opowiada historię 

Samuela. 
2. Wyjaśnia, że Bóg 

mówi do nas na 

modlitwie. 
3. Uczeń opowiada 

o Biblii jako 

wyjątkowej księdze. 
4. Wyjaśnia, że Bóg 

przekazał ludziom 

przykazania dla ich 

dobra i szczęścia. 
5. Opowiada o 

przykazaniu miłości. 
6. Wyjaśnia, co to jest 

Ewangelia. 
7. Wyjaśnia, że poprzez 

kapłanów Bóg mówi 

do ludzi. 
8. Wyjaśnia, że Słowo 

Boga jest zawarte 

w Ewangelii, w 

pieśniach, w homilii. 

Uczeń: 
1. Tłumaczy, co to 

znaczy słuchać i 

dlaczego należy 

słuchać innych. 
2. Opowiada o życiu 

św. Jadwigi 

Królowej. 
3. Wyjaśnia, czym jest 

Biblia. 
4. .Wyjaśnia czego 

dotyczą Przykazania 

Boże. 
5. Wymienia przykłady 

miłości wobec Boga, 

bliźniego i siebie. 
6. Opowiada o 

Ewangelii czytanej 

podczas Mszy 

Świętej. 
7. Wyjaśnia zadania 

kapłanów w kościele. 
8. Wyjaśnia, w jaki 

sposób możemy 

słuchać słów Boga 

w Ewangelii. 

Uczeń: 
1. . Wyjaśnia, co to 

znaczy być 

posłusznym 
2. Określa postawy 

podczas słuchania 

Boga na modlitwie. 
3. Opowiada o Bogu, 

który mówi do 

człowieka podczas 

modlitwy. 
4. Opowiada o 

przykazaniach 

Bożych. 
5. Ogólnie zna treść 

przykazania miłości. 
6 Potrafi wskazać, 

kiedy podczas Mszy 

Świętej jest czytana 

Ewangelia. 
7. Rozpoznaje, szanuje 

i pozdrawia 

kapłanów. 
8. Wymienia 

podstawowe 

Uczeń: 
1. Wymienia sytuacje, 

w których 

powinniśmy słuchać 

Boga i innych. 
2. Wyjaśnia, dlaczego 

na modlitwie 

słuchamy Boga. 
3. Opowiada o Piśmie 

Świętym. 
4. Opowiada o Bogu, 

który pragnie 

szczęścia ludzi. 
5. Z pomocą 

nauczyciela opowiada 

o przykazaniu 

miłości. 
6. Opowiada, że 

w Ewangelii zawarte 

są wiadomości 

o Panu Jezusie. 
7. Opowiada o 

kapłanach. 
8. Wyjaśnia, że na Mszy 

Świętej słuchamy 

Boga. 

Uczeń: 
1. Nie spełnił kryteriów 

na ocenę 

dopuszczającą. 
2. Nie pracuje podczas 

lekcji. 
3. Nie prowadzi 

ćwiczeń (zeszytu). 
4. Pomimo pomocy 

nauczyciela nie 

potrafi opowiedzieć o 

Biblii. 
5. Nie potrafi 

opowiedzieć o 

przykazaniach. 
6. Nie potrafi nic 

opowiedzieć o 

Ewangelii. 
7. Nie rozpoznaje 

kapłanów. 
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odpowiedzi liturgii 

słowa. 

VI. 
PRZEPRASZAMY 
ZA ZŁO 

Uczeń: 
1. Posiada wiedzę 

wykraczającą poza 

ocenę bardzo dobrą. 
2. Spełnił kryteria na 

ocenę bardzo dobrą. 
3. Aktywnie posługuje 

się zdobytą wiedzą. 
4. Wykorzystuje 

dodatkowe 

wiadomości 

w praktyce. 

Uczeń: 
1. Wyjaśnia, czym jest 

zło. 
2. Opisuje czas 

Wielkiego Postu jako 

okres przemiany 

i czynienia dobra. 
3. Wyjaśnia, że Pan 

Jezus cierpi i 

przyjmuje krzyż dla 

naszego zbawienia. 
4. Wymienia 

przykłady, w jaki 

sposób Pan Jezus 

zachęca nas do walki 

z grzechem. 
5. Określa sumienie 

jako głos Boga, który 

pozwala odróżnić 

dobro od zła. 
6. Opisuje Boga jako 

miłosiernego Ojca. 

Opowiada o 

warunkach 

otrzymania 

przebaczenia. 
7. Wyjaśnia postawę 

wdzięczności wobec 

Jezusa za Jego mękę 

i śmierć. 

Uczeń: 
1. Wyjaśnia, na czym 

polega modlitwa 

przeproszenia. 
2. . Opowiada o 

uczynkach 

miłosierdzia. 
3. Opisuje miłość 

Jezusa do ludzi na 

przykładzie wybranej 

stacji drogi 

krzyżowej. 
4. Opowiada o 

wyrzeczeniu się 

grzechu. 
5. Wie, że trzeba 

wsłuchiwać się w 

głos sumienia. 
6. Wyjaśnia, że w akcie 

pokuty przepraszamy 

Boga za grzechy. 
7. Opowiada o 

wydarzeniach 

Wielkiego Piątku. 

Uczeń: 
1. Opowiada o różnicy 

między dobrem 

a złem. 
2. Wie, co to jest 

Wielki Post. 
3. Opowiada o drodze 

krzyżowej Jezusa. 
4. Wyjaśnia, dlaczego 

należy unikać 

grzechu. 
5. Opowiada, jak 

poznajemy głos 

sumienia. 
6. Zna Akt żalu i potrafi 

go powiedzieć z 

niewielką pomocą 

nauczyciela. 
7. Opowiada o śmierci 

Pana Jezusa. 

Uczeń: 
1. Wyjaśnia, co to jest 

zły uczynek. 
2. Podaje przykłady 

uczynków 

miłosierdzia. 
3. Wymienia kilka stacji 

drogi krzyżowej. 
4. Podaje przykłady 

walki z grzechem. 
5. Wie, co to jest 

sumienie. 
6. Opowiada o 

przypowieści o synu 

marnotrawnym. 
7. Wymienia sposoby 

okazywania 

wdzięczności Panu 

Jezusowi. 

Uczeń: 
1. Nie spełnił kryteriów 

na ocenę 

dopuszczającą. 
2. Nie pracuje podczas 

lekcji. 
3. Nie prowadzi 

ćwiczeń (zeszytu). 
4. Nie potrafi rozróżnić 

dobrych od złych 

uczynków. 
5. Z pomocą 

nauczyciela nie 

potrafi opowiedzieć o 

sumieniu. 
6. Nie potrafi przy 

pomocy nauczyciela 

powiedzieć Aktu 

żalu. 
7. Nie potrafi nic 

opowiedzieć o 

śmierci Pana Jezusa. 
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VII. 
RADUJEMY SIĘ 
Z OBECNOŚCI PANA 
JEZUSA 

Uczeń: 
1. Posiada wiedzę 

wykraczającą poza 

ocenę bardzo dobrą. 
2. Spełnił kryteria na 

ocenę bardzo dobrą. 
3. Aktywnie posługuje 

się zdobytą wiedzą. 
4. Wykorzystuje 

dodatkowe 

wiadomości 

w praktyce. 

Uczeń: 
1. Opowiada, że w 

poranek wielkanocny 

Zmartwychwstały 

Jezus pokonał 

śmierć. 
2. Wyjaśnia, dlaczego 

Pan Jezus jest 

nazwany Barankiem 

Paschalnym. 
3. Wyjaśnia, że w 

kościele spotykamy 

się z Jezusem 

Zmartwychwstałym. 
4. Opowiada, że Jezus 

jest obecny w 

Eucharystii. 
5. Opowiada o Duchu 

Świętym, który 

oświeca i umacnia 

ludzi w wierze. 

Uczeń: 
1. Opowiada o 

wydarzeniach 

związanych ze 

zmartwychwstaniem 

Pana Jezusa. 
2. Wskazuje symbole 

wielkanocne 

(baranek, paschał, 

jajko) i wyjaśnia ich 

znaczenie. 
3. Wyjaśnia, jakie 

znaczenie ma wiara 

w zmartwychwstanie 

Pana Jezusa. 
4. Uczeń wyjaśnia 

wyrażenia: „Chleb 

z nieba”, „Hostia”. 
5 Opowiada o 

wydarzeniu 

zastąpienia Ducha 

Świętego na 

Apostołów. 

Uczeń: 
1. Charakteryzuje 

pojęcie „Wielkanoc”. 
2. Wyjaśnia znaczenie 

słowa „Alleluja”. 
3. Opowiada o 

spotkaniach, 

zmartwychwstałego 

Jezusa z uczniami. 
4. Opowiada, jak 

można przygotować 

się do Pierwszej 

Komunii Świętej. 
5. Wyjaśnia symbole 

Ducha Świętego 

(biała gołębica, 

płomień, wiatr). 

Uczeń: 
1. Z pomocą 

nauczyciela opisuje 

święta wielkanocne. 
2. Wymienia symbole 

wielkanocne: 

baranek, jajko, 

paschał. 
3. Opowiada, że 

zmartwychwstały 

Jezus przynosi 

radość. 
4. Opowiada o różnicy 

zwykłego chleba 

i Chleba z nieba. 
5. Wymienia symbole 

Ducha Świętego 

(biała gołębica, 

płomień, wiatr). 

Uczeń: 
1. Nie spełnił kryteriów 

na ocenę 

dopuszczającą. 
2. Nie pracuje podczas 

lekcji. 
3. Nie prowadzi 

ćwiczeń (zeszytu). 
4. Nie potrafi wymienić 

symboli 

wielkanocnych 
5. Nie potrafi z pomocą 

nauczyciela 

opowiedzieć o 

chlebie 

eucharystycznym. 
6. Nie potrafi 

opowiedzieć o 

zesłaniu Ducha 

Świętego. 

VIII. 
KATECHEZY 
OKOLICZNOŚCIOW
E 

Uczeń: 
1. Posiada wiedzę 

wykraczającą poza 

ocenę bardzo dobrą. 
2. Spełnił kryteria na 

ocenę bardzo dobrą. 
3. Aktywnie posługuje 

się zdobytą wiedzą. 
4. Wykorzystuje 

dodatkowe 

wiadomości 

w praktyce. 

Uczeń: 
1. Opowiada o 

relacjach 

koleżeńskich Karola 

Wojtyły 

z dzieciństwa. 
2. Opowiada o historii 

życia Jezusa i Maryi 

w tajemnicach 

Różańca Świętego. 
3. Wyjaśnia, dlaczego 

Maryję nazywamy 

naszą Matką. 
4. Opowiada o 

wybranych świętych. 
5. Opowiada o święcie 

odzyskania 

niepodległości. 

Uczeń: 
1. wyjaśnia, dlaczego 

należy wspierać 

i modlić się za 

kolegów, i koleżanki. 
2. Wyjaśnia, dlaczego 

należy modlić się na 

różańcu. 
3. Opowiada o Maryi 

jako Matce Jezusa. 
4. Wyjaśnia, kim jest 

patron. 
5. Opowiada o 

symbolach 

narodowych. 
6. Opowiada, jak 

możemy naśladować 

św. Mikołaja. 

Uczeń: 
1. Wymienia przykłady 

pozytywnych 

relacjach 

koleżeńskich. 
2. Wymienia modlitwy, 

które odmawia się 

podczas różańca. 
3. Opowiada o 

wizerunku Czarnej 

Madonny – Królowej 

Polski. 
4. Wymienia 

poznanych patronów. 
5. Wyjaśnia, dlaczego 

należy modlić się za 

ojczyznę. 
6. Wymienia elementy 

stroju św. Mikołaja. 

Uczeń: 
1. Opowiada o 

przyjaźni. 
2. Z pomocą 

nauczyciela 

prezentuje modlitwę 

Zdrowaś Maryjo. 
3. Opowiada o Maryi 

jako matce. 
4. Z pomocą 

nauczyciela opowiada 

o patronach klasy 

pierwszej. 
5. Wymienia symbole 

narodowe. 
6. Opowiada o św. 

Mikołaju. 
7. Wymienia kilka 

kolęd. 

Uczeń: 
1. Nie spełnił kryteriów 

na ocenę 

dopuszczającą. 
2. Nie pracuje podczas 

lekcji. 
3. Nie prowadzi 

ćwiczeń (zeszytu). 
4. Nie wie, co to jest 

Boże Narodzenie. 
5. Nie zna żadnej 

kolędy. 
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6. Opisuje, w jaki 

sposób św. Mikołaj 

pomagał biednym i 

potrzebującym. 
7. Opowiada o 

wydarzeniach 

związanych 

z narodzeniem 

Jezusa Chrystusa. 
8. Wyjaśnia, że Jezus 

jest Królem. 

7. Opowiada o świętach 

Bożego Narodzenia. 
8. Opowiada o 

wydarzeniach 

Niedzieli Palmowej. 

7. Potrafi zaśpiewać 

wspólnie kilka kolęd. 
8. Wyjaśnia symbolikę 

palmy wielkanocnej. 

8. Opowiada o 

uroczystości Niedzieli 

Palmowej. 

 
 9. Wyjaśnia, dlaczego 

Maryja została 

królową nieba i 

ziemi. 
10. Wyjaśnia, dlaczego 

mamie należy się 

miłość i szacunek. 
11. Wyjaśnia, że pod 

postaciami 

eucharystycznymi – 

chleba i wina jest 

obecny Pan Jezus. 
12. Opowiada o życiu 

św. Jadwigi i św. 

Kazimierza. 
13. Wyjaśnia, dlaczego 

i jak można okazać 

wdzięczność Panu 

Bogu i bliźnim. 

9. Opisuje Maryję jako 

Królową nieba 

i ziemi. 
10. Opowiada o roli 

mamy w życiu 

dziecka. 
11. Przedstawia 

sposoby oddawania 

czci i miłości Panu 

Jezusowi w 

Najświętszym 

Sakramencie. 
12. Wymienia cnoty św. 

Jadwigi i św. 

Kazimierza. 
13. Opowiada o 

przykładach 

obecności Pana 

Boga w świecie. 

9. Wymienia wybrane 

wezwania Litanii 

loretańskiej. 
10. Wymienia zadania 

mamy. 
11. Opowiada o 

obchodach 

uroczystości Bożego 

Ciała. 
12. Wyjaśnia, w jaki 

sposób może 

naśladować swoich 

patronów. 
13. Wyjaśnia, w jaki 

sposób dziękujemy 

Bogu i 

nauczycielom za rok 

szkolny. 

6. Z pomocą 

nauczyciela opowiada 

o Maryi jako 

królowej. 
10. Opowiada o mamie. 
11. Opowiada o procesji 

Bożego Ciała. 
12. Opowiada o 

patronach klasy 

pierwszej. 
13. Opowiada o 

wakacjach. 

 

 

 



Wymagania edukacyjne z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej 

Rozdział 
 

Celujący 
 

Bardzo dobry 
 

Dobry 
 

Dostateczny 
 

Dopuszczający 
 

Niedostateczny 

 

I. 

Bóg mówi do nas 

Uczeń: 

1. Posiada wiedzę 

wykraczającą poza 

wymagania na ocenę 

bardzo dobrą. 

2. Spełnił kryteria na ocenę 

bardzo dobrą. 

3. Aktywnie posługuje się 

zdobytą wiedzą. 

4. Wykorzystuje dodatkowe 

wiadomości w praktyce. 

Uczeń: 

1. Wyjaśnia, dlaczego Pan 

Jezus pragnie się spotykać 

z ludźmi na katechezie i w 

kościele. 

2. Wie, że Bóg jest 

miłującym Ojcem i 

tłumaczy, co to znaczy 

zachwycić się Bogiem. 

3. Zna i opowiada, dlaczego 

warto naśladować bł. 

Anielę Salawę w służbie 

innym. 

4. Wyjaśnia, w jaki sposób w 

Piśmie Świętym 

odkrywamy Słowo Boże. 

5. Tłumaczy, kim są i jakie 

mają zadania przewodnicy 

w drodze do nieba. 

Uczeń: 

1. Tłumaczy, co oznacza, 

modlitwa w życiu 

człowieka. 

2. Opowiada o miłości Boga 

i potrzebie spotykania się 

z Nim na modlitwie. 

3. Opisuje życie bł. Anieli 

Salawy – patronki roku, 

zna wykonywaną przez 

nią pracę. 

4. Omawia wybrane historie 

biblijne ukazane w 

literaturze, sztuce, 

muzyce, malarstwie. 

5.  Wyjaśnia, w jaki sposób 

słuchać tych, którzy 

pomagają w poznaniu 

Boga. 

Uczeń: 

1. Wie, że na katechezie Pan 

Jezus pragnie się spotykać 

z uczniami. 

2.Wie, czym jest pacierz w 

życiu dziecka Bożego. 

3. Wymienia podstawowe 

informacje o bł. Anieli 

Salawie – patronce roku. 

4. Wie, że czytanie Pisma 

Świętego jest pomocą w 

poznaniu Boga. 

5. Wyjaśnia, na czym polega 

szacunek wobec rodziców, 

wychowawców, 

kapłanów. 

Uczeń: 

1. Opowiada, jak należy 

zachowywać się na 

katechezie. 

2. Wie, że na modlitwie 

spotykamy się z 

miłującym Bogiem 

3. Wie, że patronką klasy 

drugiej jest bł. Aniela 

Salawa. 

4. Wyjaśnia, w jaki sposób 

należy okazać szacunek 

osobom głoszącym Słowo 

Boże. 

5. Wymienia zadania 

kapłanów. 

Uczeń: 

1. Nie spełnił kryteriów na 

ocenę dopuszczającą. 

2. Nie pracuje podczas 

lekcji. 

3. Nie prowadzi ćwiczeń 

(zeszytu). 

4. Nie wie, kto jest patronem 

roku. 

5. Nie wie, że na modlitwie 

spotykamy się z Bogiem. 

II. 

Ludzie, którzy 

odpowiedzieli Bogu 

Uczeń: 

1. Posiada wiedzę 

wykraczającą poza ocenę 

bardzo dobrą. 

2. Spełnił kryteria na ocenę 

bardzo dobrą. 

3. Aktywnie posługuje się 

zdobytą wiedzą. 

4. Wykorzystuje dodatkowe 

wiadomości w praktyce. 

Uczeń: 

1. Wyjaśnia, na przykładzie 

biblijnej postaci Noego, 

na czym polega 

posłuszeństwo Bogu. 

2. Wyjaśnia na przykładzie 

historii Abrahama, na 

czym polega zaufanie 

Bogu. 

3. Wyjaśnia, co to znaczy 

wierzyć w Boga tak jak 

Mojżesz. 

4. Wyjaśnia, co to znaczy 

wsłuchiwać się w głos 

Boga tak jak Samuel. 

5. Wyjaśnia na przykładzie 

Daniela, czym jest miłość 

i wierność prawu Bożemu. 

6. Opowiada o powołaniu 

Jonasza i wyjaśnia, na 

czym polega odwaga w 

wyznawaniu wiary. 

7. Wie, że modlitwa 

różańcowa przybliża do 

Uczeń: 

1. Opowiada biblijną historię 

Noego i potopu, wie, co to 

znaczy słuchać Boga. 

2. Wie, kim był Abraham i 

dlaczego był posłuszny 

Bogu. 

3. Opowiada, w jaki sposób 

Mojżesz wypełniał wolę 

Pana Boga. 

4. Opowiada, w jaki sposób 

Samuel rozpoznał głos 

Boga. 

5. Wie, kim jest prorok 

Daniel, na czym polega 

jego zaufanie Bogu. 

6. Wskazuje na Jonasza i 

jego konsekwencje 

ucieczki przed Bogiem. 

7. Wskazuje na modlitwę 

różańcową jako spotkanie 

z Jezusem i Maryją. 

8. Zna tajemnice różańca, 

wie, że jest to szczególne 

Uczeń: 

1. Wskazuje na Noego i jego 

rodzinę jako wzór 

posłuszeństwa Bogu. 

2. Opowiada, co to znaczy 

ufać Bogu w codziennym 

życiu. 

3. Wskazuje Mojżesza jako 

człowieka wypełniającego 

wolę Bożą. 

4. Wskazuje na Samuela 

słuchającego głosu Boga 

na modlitwie. 

5. Rozumie, na czym polega 

zaufanie Bogu w 

trudnościach. 

6. Zna historię o Jonaszu i 

jego powołaniu. 

7. Wyjaśnia, dlaczego 

wspólnie modlimy się na 

różańcu. 

8. Wie, jak należy odmawiać 

różaniec. 

Uczeń: 

1. Zna historię Noego i 

potopu. 

2. Wskazuje na Abrahama 

jako człowieka ufającego i 

posłusznego. 

3. Wie, na czym polegała 

odwaga Mojżesza. 

4. Wie, co robił Samuel u 

Hellego. 

5. Opowiada historię Daniela 

w jaskini lwów. 

6. Wie, dlaczego nie należy 

uciekać przed Bogiem. 

7. Wymienia modlitwy 

odmawiane podczas 

różańca. 

8. Z pomocą nauczyciela 

wymienia modlitwy i 

omawia wybrane 

tajemnice różańcowe. 

Uczeń: 

1. Nie spełnił kryteriów na 

ocenę dopuszczającą. 

2. Nie pracuje podczas 

lekcji. 

3. Nie prowadzi ćwiczeń 

(zeszytu). 

4. Nie wie nic o ludziach, 

którzy odpowiedzieli na 

wezwanie Boga. 

5. Nie zna tytułów modlitw 

omawianych na 

nabożeństwach 

różańcowych. 



Jezusa i pomaga w 

przygotowaniu do 

spotkania z Nim w 

Eucharystii. 

8. Wyjaśnia, dlaczego 

chrześcijanie odmawiają 

różaniec. 

spotkanie z Maryją i 

Jezusem. 

III. 

Jezus uczy nas 

rozmawiać z Ojcem 

Uczeń: 

1. Posiada wiedzę 

wykraczającą poza ocenę 

bardzo dobrą. 

2. Spełnił kryteria na ocenę 

bardzo dobrą. 

3. Aktywnie posługuje się 

zdobytą wiedzą. 

4. Wykorzystuje dodatkowe 

wiadomości w praktyce. 

Uczeń: 

1. Wyjaśnia pojęcie Abba i 

okoliczności powstania 

modlitwy Ojcze nasz. 

2. Wskazuje i wyjaśnia 

prawdy o świętości 

imienia Boga w modlitwie 

Ojcze nasz. 

3. Wyjaśnia i wie, co to jest 

Królestwo Boże i jak żyć 

zasadami Królestwa 

Bożego. 

4. Zna sposoby odkrywania 

woli Bożej w codziennym 

życiu. 

5. Wyjaśnia, na czym polega 

brak pożywienia w 

świecie i potrzeba 

dzielenia się. 

6. Wskazuje na potrzebę 

przebaczenia, wyjaśnia, na 

czym polega przebaczenie 

Boga i ludzi. 

7. Wyjaśnia pojęcie pokusa i 

jego źródło, wymienia 

sposoby walki z 

pokusami. 

8. Wyjaśnia pojęcia: 

zbawienie, niebo, 

wieczność. 

Uczeń: 

1. Wie, że Pan Jezus nauczył 

nas Modlitwy Pańskiej. 

2. Wyjaśnia, dlaczego imię 

Boga jest święte. 

3.Wyjaśnia, czym jest 

Królestwo Boże na ziemi. 

4. Wie, jak rozpoznać wolę 

Bożą i wypełniać ją w 

życiu. 

5. Wyjaśnia znaczenie 

pokarmu w codziennym 

życiu i potrafi modlić się 

za ludzi głodujących. 

6. Wyjaśnia, że Bóg 

przebacza nam winy i uczy 

przebaczania. 

7. Wie, czym jest pokusa i 

wyjaśnia, na czym polega 

Boża pomoc w 

przezwyciężaniu zła. 

8. Opowiada, na czym 

polega zbawienie ludzi. 

Uczeń: 

1. Wie, dlaczego codziennie 

odmawia się modlitwę 

Ojcze nasz. 

2. Wie, w jaki sposób na 

modlitwie chwalić imię 

Boga. 

3. Opowiada, jak troszczyć 

się o Królestwo Boże na 

ziemi. 

4. Opowiada o poznawaniu 

woli Bożej w życiu. 

5. Wie, co to znaczy 

szanować pokarm, a 

zwłaszcza chleb. 

6. Rozumie, że warunkiem 

otrzymania przebaczenia 

od Boga jest przebaczenie 

innym. 

7. Zna sposoby walki z 

pokusami i wie, na czym 

polega przezwyciężanie 

słabości. 

8. Wie, że trzeba się 

troszczyć o zbawienie 

swoje i wszystkich ludzi. 

Uczeń: 

1. Wie, że Modlitwa Pańska 

jest najpiękniejszą 

rozmową z Bogiem. 

2. Zna i wymienia postawy 

na modlitwie. 

3. Wie, że Królestwo Boże 

jest na ziemi i w niebie. 

4. Wskazuje na pragnienia 

ludzi w wypełnieniu woli 

Bożej. 

5. Opowiada, jak być 

wdzięcznym za pokarm. 

6. Wie, że na modlitwie 

przepraszamy za zło, 

rozumie, co to znaczy 

przebaczyć. 

7. Rozumie, czym jest 

pokusa 

8. Wie, że Bóg pragnie 

wszystkich zbawić. 

Uczeń: 

1. Nie spełnił kryteriów na 

ocenę dopuszczającą. 

2. Nie pracuje podczas 

lekcji. 

3. Nie prowadzi ćwiczeń 

(zeszytu). 

4. Nie wie, co to jest 

Modlitwa Pańska. 

5. Z pomocą nauczyciela nie 

potrafi powiedzieć i 

wyjaśnić modlitwy Ojcze 

nasz. 

IV. 

My odpowiadamy 

Bogu 

Uczeń: 

1. Posiada wiedzę 

wykraczającą poza ocenę 

bardzo dobrą. 

2. Spełnił kryteria na ocenę 

bardzo dobrą. 

3. Aktywnie posługuje się 

zdobytą wiedzą. 

4. Wykorzystuje dodatkowe 

wiadomości w praktyce. 

Uczeń: 

1. Wyjaśnia, na czym 

polegała zgoda Maryi i jej 

posłuszeństwo wobec 

Boga. 

2. Wskazuje na Jana 

Chrzciciela wzywającego 

do nawrócenia. 

3. Na podstawie 

przypowieści o siewcy 

wyjaśnia, na czym polega 

Uczeń: 

1. Wyjaśnia znaczenia: 

adwentu i postanowień 

adwentowych, opowiada o 

roratach. 

2. Opowiada o misji Jana 

Chrzciciela. 

3. Wyjaśnia ogólnie 

symbolikę obrazów w 

przypowieści o siewcy. 

Uczeń: 

1. Rozumie potrzebę 

podejmowania 

postanowień 

adwentowych i 

uczestnictwa w roratach. 

2. Wyjaśnia, na czym polega 

przygotowanie serca na 

przyjęcie Jezusa w 

tajemnicy Narodzenia. 

Uczeń: 

1. Wie, dlaczego podejmuje 

się postanowienia 

adwentowe. 

2. Wie, czym jest 

wyrzeczenie adwentowe. 

3. Zna przypowieść o 

siewcy. 

4. Wskazuje na potrzebę 

zjednoczenia z Bogiem na 

Mszy Świętej. 

Uczeń: 

1. Nie spełnił kryteriów na 

ocenę dopuszczającą. 

2. Nie pracuje podczas 

lekcji. 

3. Nie prowadzi ćwiczeń 

(zeszytu). 

4. Nie wie, co to jest Fiat 

Maryi 

5. Nie wie, jak można 

życiem odpowiedzieć 



kiełkowanie Słowa 

Bożego. 

4. Wie, że na Mszy Świętej 

jednoczymy się z Bogiem, 

aniołami i świętymi. 

5. Tłumaczy, że Jezus 

Chrystus Król powtórnie 

przyjdzie na ziemię, wie, 

czym jest sąd ostateczny. 

4. Wie, że na Mszy Świętej 

Bóg spotyka się z każdym 

człowiekiem. 

5. Opowiada o powtórnym 

przyjściu Jezusa Króla na 

ziemię. 

3. Wie, jakie jest znaczenie 

przypowieści o siewcy. 

4. Opowiada, że obecność na 

Mszy Świętej przybliża do 

Jezusa. 

5. Wyjaśnia, w jaki sposób 

trzeba przygotować się na 

przyjście Jezusa Króla. 

5. Wie, że Pan Jezus 

powtórnie przyjdzie w 

chwale. 

Bogu za jego przyjście na 

ziemię. 

V. 

Dziękujemy Bogu 

Uczeń: 

1. Posiada wiedzę 

wykraczającą poza ocenę 

bardzo dobrą. 

2. Spełnił kryteria na ocenę 

bardzo dobrą. 

3. Aktywnie posługuje się 

zdobytą wiedzą. 

4. Wykorzystuje dodatkowe 

wiadomości w praktyce. 

Uczeń: 

1. Wyjaśnia okoliczności 

narodzin Jezusa w 

Betlejem, wie, jak 

dziękować Bogu za dar 

Bożego Narodzenia. 

2. Wyjaśnia, czym jest 

świętowanie narodzin 

Jezusa w rodzinie 

chrześcijańskiej i 

dziękowanie za bliskość 

Boga. 

3. Opisuje życie Świętej 

Rodziny i wyjaśnia, jak 

naśladować miłość Jezusa, 

do Maryi i Józefa. 

4. Opisuje życie Świętej 

Rodziny i wyjaśnia, jak 

naśladować miłość Jezusa, 

do Maryi i Józefa. 

5. Wymienia i wyjaśnia 

znaczenie darów 

złożonych Jezusowi przez 

mędrców. 

6. Wyjaśnia i wymienia 

sposoby wdzięczności 

Bogu i innym. 

Uczeń: 

1. Zna historię narodzin 

Jezusa w Betlejem i 

okazuje wdzięczność 

Bogu w prezentowaniu 

znanych kolęd. 

2. Opowiada o tradycjach 

świętowania Wigilii i 

Bożego Narodzenia w 

rodzinie chrześcijańskiej. 

3. Wie, że Bóg obecny jest w 

rodzinie chrześcijańskiej, 

wskazuje na troskę i 

opiekę w rodzinie. 

4. Wie, jak świętować 

Objawienie Pańskie w 

domu i wspólnocie 

Kościoła. 

5. Zna sposoby okazywania 

wdzięczności Bogu i 

ludziom. 

Uczeń: 

1. Wie, że treści kolęd 

przybliżają prawdę o 

Bożym Narodzeniu. 

2. Opisuje Święta Bożego 

Narodzenia jako czas 

chrześcijańskiej radości. 

3. Wymienia Świętą Rodzinę 

jako przykład dla rodziny 

chrześcijańskiej. 

4. Wie, czym jest 

uroczystość Objawienia 

Pańskiego. 

5. Wymienia postawy 

wdzięczności Bogu i 

ludziom. 

Uczeń: 

1. Rozumie, że w śpiewie 

kolęd dziękujemy 

Jezusowi za Jego miłość 

do ludzi. 

2. Wie, jak poprzez śpiew 

kolęd wyrazić Bogu 

radość i wdzięczność. 

3. Opowiada o życiu Świętej 

Rodziny w Nazarecie. 

4. Zna historię mędrców ze 

wschodu. 

5. Wie, w jaki sposób 

dziękować innym. 

Uczeń: 

1. Nie spełnił kryteriów na 

ocenę dopuszczającą. 

2. Nie pracuje podczas 

lekcji. 

3. Nie prowadzi ćwiczeń 

(zeszytu). 

4. Nie potrafi powiedzieć, 

czym jest chrzest święty. 

5.  Nie zna sposobów 

wyrażania wdzięczności 

Bogu i bliźnim. 

6. Nie zna tradycji 

świętowania Wigilii 

Bożego Narodzenia. 

VI. 

Jezus obecny wśród 

ludzi 

Uczeń: 

1. Posiada wiedzę 

wykraczającą poza ocenę 

bardzo dobrą. 

2. Spełnił kryteria na ocenę 

bardzo dobrą. 

3. Aktywnie posługuje się 

zdobytą wiedzą. 

4. Wykorzystuje dodatkowe 

wiadomości w praktyce. 

Uczeń: 

1. Wyjaśnia na przykładzie 

dzieciństwa Jezusa, czym 

jest posłuszeństwo i 

pomoc najbliższym 

2. Wyjaśnia, na czym polega 

zawierzenie Jezusowi i 

Maryi w życiu. 

3. Zna historię powołania 

uczniów Jezusa i wyjaśnia 

zadania uczniów, wie, co 

Uczeń: 

1. Zna historię 

pielgrzymowania Świętej 

Rodziny do świątyni w 

Jerozolimie. 

2. Opowiada o początkach 

działalności Jezusa i 

cudzie w Kanie 

Galilejskiej. 

3. Opowiada o powianiu 

uczniów Jezusa, zna 

imiona Apostołów. 

Uczeń: 

1. Wie, że od Jezusa uczymy 

się pomagać innym. 

2. Wie, że Maryja i Jezus 

troszczą się o dobro i 

szczęście ludzi. 

3. Wie, co to jest powołanie i 

wymienia zadania 

uczniów. 

4. Wie, że w przypowieści o 

ziarnku gorczycy Pan 

Uczeń: 

1. Opowiada o dzieciństwie 

Jezusa w Nazarecie 

2. Zna wydarzenie w Kanie 

Galilejskiej 

3. Wie, że Pan Jezus 

gromadzi uczniów. 

4. Zna przypowieść o 

ziarnku gorczycy. 

3. Zna historię rozmnożenia 

chleba. 

Uczeń: 

1. Nie spełnił kryteriów na 

ocenę dopuszczającą. 

2. Nie pracuje podczas 

lekcji. 

3. Nie prowadzi ćwiczeń 

(zeszytu). 

4. Nie wie nic o dzieciństwie 

Jezusa w Nazarecie 

5. Nie wie, co to znaczy 

słuchać Boga i pomagać 

innym. 



to znaczy być uczniem 

Jezusa. 

4. Wyjaśnia, dlaczego Jezus 

nauczał o Królestwie 

Bożym w 

przypowieściach, wie, w 

jaki sposób należy się 

troszczyć o rozwój wiary. 

5. Opisuje cud rozmnożenia 

chleba i wie, że Pan Jezus 

daje w Eucharystii pokarm 

na życie wieczne. 

4. Opisuje znaczenie 

przypowieści o ziarnku 

gorczycy, wie, jak 

poznawać Boga i rozwijać 

wiarę. 

5. Opowiada o cudownym 

rozmnożeniu chleba i wie, 

że jest zapowiedzią 

Eucharystii. 

Jezus uczy o Królestwie 

Bożym. 

3. Wyjaśnia, w jaki sposób 

Pan Bóg troszczy się o 

życie człowieka, 

wymienia cuda Jezusa. 

VII. 

Eucharystia 

dziękczynieniem 

Uczeń: 

1. Posiada wiedzę 

wykraczającą poza ocenę 

bardzo dobrą. 

2. Spełnił kryteria na ocenę 

bardzo dobrą. 

3. Aktywnie posługuje się 

zdobytą wiedzą. 

4. Wykorzystuje dodatkowe 

wiadomości w praktyce. 

Uczeń: 

1. Wyjaśnia, dlaczego Jezus 

zaprasza wszystkich na 

ucztę Eucharystyczną. 

2. Wie, że Jezus jest obecny 

w Najświętszym 

Sakramencie i kiedy Pan 

Jezus ustanowił sakrament 

Eucharystii. 

3. Wie, że Eucharystia jest 

największym wyrazem 

miłości Boga, wie, jak 

dziękować Bogu za Jego 

miłość. 

4. Wyjaśnia znaczenie wiary 

w przeżywaniu Mszy 

Świętej. 

5. Wie, czym jest modlitwa 

uwielbienia i adoracja. 

Uczeń: 

1. Opowiada o niedzielnej 

Eucharystii i zna 

opowiadanie o uczcie 

Królewskiej 

2. Opisuje moment 

ustanowienia Eucharystii 

w czasie Ostatniej 

Wieczerzy 

3. Wyjaśnia, na czym polega 

miłość Boga 

przejawiająca się w 

Eucharystii. 

4. Wie, co to znaczy 

wierzyć, rozumie 

znaczenie wiary w 

przeżywaniu Eucharystii. 

5. Wyjaśnia, czym jest 

adoracja Najświętszego 

Sakramentu. 

Uczeń: 

1. Rozumie, czym jest 

pragnienie chrześcijanina 

uczestniczenia w uczcie 

Eucharystycznej. 

2. Wie, że Pan Jezus jest 

obecny pod postacią 

chleba i wina i w 

najświętszym 

Sakramencie. 

3. Podaje przykłady 

wdzięczności Bogu za dar 

Eucharystii. 

4. Wyjaśnia, czym jest wiara 

w życiu dziecka Bożego. 

5. Wyjaśnia, w jaki sposób w 

czasie Mszy Świętej 

wielbimy Boga. 

Uczeń: 

1. Zna przypowieść o uczcie. 

2. Opowiada, kiedy 

spotykamy się z Jezusem 

3. Wie, że Bóg kocha ludzi i 

pragnie z nimi przebywać. 

4. Wie, że trzeba rozwijać 

wiarę. 

5. Zna podstawowe 

modlitwy uwielbienia 

Boga. 

Uczeń: 

1. Nie spełnił kryteriów na 

ocenę dopuszczającą. 

2. Nie pracuje podczas 

lekcji. 

3. Nie prowadzi ćwiczeń 

(zeszytu). 

4. Nie wie, że Jezus jest 

obecny pod postacią 

chleba i wina. 

5. Z pomocą nauczyciela 

wyjaśnia, co to znaczy 

wierzyć w Jezusa. 

VIII. 

Nasze odejścia i 

powroty 

Uczeń: 

1. Posiada wiedzę 

wykraczającą poza ocenę 

bardzo dobrą. 

2. Spełnił kryteria na ocenę 

bardzo dobrą. 

3. Aktywnie posługuje się 

zdobytą wiedzą. 

4. Wykorzystuje dodatkowe 

wiadomości w praktyce. 

Uczeń: 

1. Wyjaśnia pojęcia; pokuta, 

nawrócenie, czyny 

pokutne, wie, czym jest 

Wielki Post. 

2.Wyjaśnia, na czym 

polegało szczęście 

pierwszych ludzi w raju. 

3.Wyjaśnia przyczynę utratę 

raju, wie, czym jest 

grzech. 

4. Opowiada i wyjaśnia 

skutki nieposłuszeństwa 

pierwszych ludzi i grzech 

pierworodny. 

Uczeń: 

1. Wie, dlaczego człowiek 

podejmuje wysiłek 

czynów pokutnych. 

2. Wyjaśnia, co to znaczy, że 

Pan Bóg kocha człowieka 

i ofiaruje mu szczęście. 

3. Wie, że szatan jest 

źródłem zła i grzechu 

4. Wie, że grzech 

pierworodny jest skutkiem 

nieposłuszeństwa 

5. Zna grzechy główne i 

wyjaśnia, na czym polega 

zaufanie Bogu. 

Uczeń: 

1. Wyjaśnia, że Wielki Post 

jest czasem pokuty i 

nawrócenia. 

2. Zna biblijny opis raju i 

wymienia imiona 

pierwszych ludzi. 

3. Wyjaśnia, w jaki sposób 

należy podjąć walkę ze 

złem i grzechem. 

4. Zna skutki grzechu 

pierwszych ludzi. 

5. Opowiada o sposobach 

pokonywania pokus i 

słabości 

Uczeń: 

1. Wie, że trzeba 

podejmować wyrzeczenia 

i postanowienia 

wielkopostne. 

2. Wskazuje na potrzebę 

wdzięczności Bogu za 

Jego miłość. 

3. Wie, że należy modlić się 

i podjąć walkę z grzechem 

4. Wskazuje na obowiązek 

posłuszeństwa rodzicom 

wychowawcom. 

5. Rozumie potrzebę 

pomocy Boga w 

przezwyciężaniu pokus 

Uczeń: 

1. Nie spełnił kryteriów na 

ocenę dopuszczającą. 

2. Nie pracuje podczas 

lekcji. 

3. Nie prowadzi ćwiczeń 

(zeszytu). 

4. Nie wie, czym jest 

sakrament pokuty i 

pojednania. 

5. Nie wie, czym jest 

sumienie i grzech. 



5. Wymienia grzechy 

główne i wie, że niszczą 

one miłość. 

6. Wyjaśnia pojęcie 

nawrócenie i historię 

nawrócenia Zacheusza. 

6. Zna pojęcie nawrócenie i 

wie, jak naprawić 

wyrządzone krzywdy. 

6. Wie, że spotkanie z 

Jezusem przemienia życie. 

7. Wie, że w sakramencie 

pokuty Jezus przebacza 

grzechy. 

6. Rozumie, w jaki sposób 

naprawić wyrządzone 

krzywdy. 

  7. Wie, co to jest sakrament 

pokuty i pojednania, 

wyjaśnia, czym jest Boże 

przebaczenie. 

8. Potrafi wyjaśnić pojęcie 

sumienia i w jaki sposób 

człowiek odróżnia dobro 

od zła. 

9. Wyjaśnia na przykładzie 

przypowieści o dobrym 

Pasterzu, na czym polega 

Boże przebaczenie. 

7. Wie, że Bóg w 

sakramencie pokuty i 

pojednania przebacza 

grzechy. 

8. Wie, że przez sumienie 

Bóg przemawia do 

człowieka i wyjaśnia, jak 

rozpoznać głos sumienia. 

9. Opowiada, w jaki sposób 

Pan Jezus dobry Pasterz 

troszczy się o ludzi i 

dlaczego pragnie ich 

nawrócenia. 

8. Wie, że sumienie jest 

dobrym doradcą w życiu i 

że należy słuchać jego 

głosu. 

9. Wie, że Pan Jezus Dobry 

Pasterz troszczy się o 

wszystkich ludzi. 

7. Wie, że Bóg przebacza 

grzechy w sakramencie 

pokuty i pojednania. 

8. Wie, że człowiek posiada 

sumienie. 

9. Opowiada o Panu Jezusie 

jako Dobrym Pasterzu. 

 

IX. 

Niezwykłe dary 

otrzymane od Boga 

Uczeń: 

1. Posiada wiedzę 

wykraczającą poza ocenę 

bardzo dobrą. 

2. Spełnił kryteria na ocenę 

bardzo dobrą. 

3. Aktywnie posługuje się 

zdobytą wiedzą. 

4. Wykorzystuje dodatkowe 

wiadomości w praktyce. 

Uczeń: 

1. Wyjaśnia znaczenie 

Sakramentu Eucharystii i 

Kapłaństwa, wie, że Jezus 

zgromadził w 

Wieczerniku swoich 

uczniów. 

2. Wyjaśnia, co to znaczy, że 

Jezus z miłości do 

człowieka przyjmuje 

cierpienie i krzyż i 

ofiarowuje swoje życie dla 

zbawienia świata. 

3. Wie, że poprzez 

zmartwychwstanie Jezus 

pokonał szatana, śmierć i 

dał życie wieczne. 

4. Wyjaśnia, dlaczego w 

każdą niedzielę 

wspominamy 

Zmartwychwstanie 

Jezusa. 

5. Wymienia i rozumie 

znaczenie sakramentów 

świętych, wie, że 

uświęcają one życie i 

jednoczą z Bogiem. 

Uczeń: 

1. Wie, że w Wieczerniku 

podczas Ostatniej 

Wieczerzy Jezus 

ustanowił sakrament 

Eucharystii i Kapłaństwa. 

2. Zna wydarzenia męki i 

śmierci Jezusa, wyjaśnia, 

co to jest adoracja krzyża. 

3. Zna symbolikę pustego 

grobu i wie, w jaki sposób 

Jezus dał nam zbawienie. 

4. Wie, że niedziela jest 

pamiątką 

Zmartwychwstania 

Jezusa. 

5. Wyjaśnia, dlaczego w 

sakramentach spotykamy 

się z Bogiem. 

Uczeń: 

1. Wie, że Jezus jest obecny 

w sakramencie 

Eucharystii i Kapłaństwa. 

2. Opowiada o wydarzeniach 

Wielkiego Piątku. 

3. Opowiada, na czym 

polega radosne 

przeżywanie świąt 

wielkanocnych. 

4. Wie, że w każdą niedzielę 

spotykamy się z Jezusem 

Zmartwychwstałym. 

5. Zna sakramenty święte i 

wie, od kogo je 

otrzymaliśmy. 

Uczeń: 

1. Opowiada o Ostatniej 

Wieczerzy. 

2. Wie, że Pan Jezus umarł 

na krzyżu w Wielki Piątek 

3. Wie o zmartwychwstaniu 

Jezusa. 

4. Opowiada, dlaczego w 

niedzielę należy 

uczestniczyć we Mszy 

Świętej. 

5. Wie, że jest siedem 

sakramentów świętych.  

Uczeń: 

1. Nie spełnił kryteriów na 

ocenę dopuszczającą. 

2. Nie pracuje podczas 

lekcji. 

3. Nie prowadzi ćwiczeń 

(zeszytu). 

4. Nie potrafi powiedzieć o 

Zmartwychwstaniu Jezusa 

5. Nawet z pomocą 

nauczyciela nie potrafi 

wymienić sakramentów 

świętych. 



X. 

Dzielimy się tym, co 

otrzymaliśmy 

Uczeń: 

1. Posiada wiedzę 

wykraczającą poza ocenę 

bardzo dobrą. 

2. Spełnił kryteria na ocenę 

bardzo dobrą. 

3. Aktywnie posługuje się 

zdobytą wiedzą. 

4. Wykorzystuje dodatkowe 

wiadomości w praktyce. 

Uczeń: 

1. Wyjaśnia, na przykładzie 

miłosiernego 

samarytanina, w jaki 

sposób Bóg okazuje 

ludziom swoje 

miłosierdzie. 

2. Wie, że poprzez uczynki 

miłosierdzia okazujemy 

dobroć i miłość Bogu i 

ludziom. 

3. Wie, że wspólnota 

parafialna pomaga w 

odkrywaniu i spotykaniu 

Boga. 

4. Opowiada, w jaki sposób 

Pan Jezus posyła swoich 

uczniów na cały świat. 

5. Uzasadnia, jak za 

przykładem Anieli Salawy 

należy bezinteresownie 

nieść pomoc innym. 

Uczeń: 

1.  Zna przypowieść o 

miłosiernym 

samarytaninie i wyjaśnia, 

na czym polega pomoc i 

troska o innych. 

2. Wymienia uczynki 

miłosierdzia i opowiada, 

jak można pomagać 

innym. 

3. Wie, na czym polega 

obecność w parafii, 

wymienia i opowiada o 

posługach w kościele. 

4. Wie, że należy nieść 

pomoc materialną i 

duchową misjonarzom 

5. Opisuje powołania i 

zawody, w których ludzie 

poświęcają swój czas 

innym. 

Uczeń: 

1. Opowiada przypowieść o 

miłosiernym 

samarytaninie, wymienia 

postawy wobec 

potrzebujących. 

2. Zna wybrane uczynki 

miłosierdzia. 

3. Opowiada, jak w kościele 

pomagać, zna różne formy 

życia w parafii. 

4. Opowiada o misjach i 

posłannictwie misjonarzy. 

5. Opowiada o pracy 

służebnej Anieli Salawy. 

Uczeń: 

1. Wie, że Bóg pragnie, 

abyśmy pomagali innym, 

nie przechodzili obojętnie 

wobec czyjejś krzywdy. 

2. Wie, jak pomagać innym 

w potrzebie. 

3. Wie, że w kościele są 

różne posługi. 

4. Wie, w jaki sposób 

pomagać misjom. 

5. Wie, że Aniela Salawa 

pomagała innym. 

Uczeń: 

1. Nie spełnił kryteriów na 

ocenę dopuszczającą. 

2. Nie pracuje podczas 

lekcji. 

3. Nie prowadzi ćwiczeń 

(zeszytu). 

4. Nie wie, czym jest 

wspólnota parafialna. 

XI. 

Z rodziną Bożą 

odpowiadam Bogu 

Uczeń: 

1. Posiada wiedzę 

wykraczającą poza ocenę 

bardzo dobrą. 

2. Spełnił kryteria na ocenę 

bardzo dobrą. 

3. Aktywnie posługuje się 

zdobytą wiedzą. 

4. Wykorzystuje dodatkowe 

wiadomości w praktyce. 

1. Ukazuje Lolka, jako 

przykład w podejmowaniu 

posług w kościele i 

codziennej modlitwy. 

2. Opisuje wybrane postaci 

świętych, wyjaśnia, na 

czym polega modlitwa za 

zmarłych. 

3. Opowiada o męce Pana 

Jezusa ukazanej w 

stacjach drogi krzyżowej. 

4. Zna i wymienia tytuły 

Maryi, wie, na czym 

polega oddawanie czci 

Maryi jako Królowej 

Polski i świata. 

5. Wyjaśnia i wie, w jaki 

sposób adorować Jezusa 

obecnego w Najświętszym 

Sakramencie. 

1. Opisuje Lolka jako 

ministranta służącego do 

Mszy Świętej i na 

modlitwie. 

2. Wie, że Pan Jezus obdarza 

życiem wiecznym. 

3. Wyjaśnia, dlaczego razem 

z Jezusem pokonujemy 

trudy i słabości. 

4. Wyjaśnia, dlaczego w 

maju są nabożeństwa 

majowe. 

5. Wie, że Jezus w 

Najświętszym 

Sakramencie przychodzi 

do nas, aby nam 

błogosławić. 

1. Wie, jakie posługi 

wypełniał Lolek w 

kościele. 

2. Wymienia i odróżnia 

uroczystość Wszystkich 

Świętych i Dzień 

Zaduszny. 

3. Opowiada o wybranych 

stacjach drogi krzyżowej. 

4. Wie, że Maryja jest 

Królową Polski. 

5. Wie, jak wyraża się wiarę 

i oddaje cześć Jezusowi 

podczas procesji Bożego 

Ciała. 

1. Wie, że Lolek często 

modlił się i był 

ministrantem. 

2. Opowiada o uroczystości 

Wszystkich Świętych. 

3. Wie, że na drodze 

krzyżowej spotykamy się 

z Jezusem. 

4. Wie, że maj jest 

miesiącem kultu Maryi. 

5. Opowiada o procesji 

Bożego Ciała. 

Uczeń: 

1. Nie spełnił kryteriów na 

ocenę dopuszczającą. 

2. Nie pracuje podczas 

lekcji. 

3. Nie prowadzi ćwiczeń 

(zeszytu). 

4. Nie potrafi wymienić 

kilku świętych. 

5. Nie wie nic o adoracji 

Jezusa. 

 

 



Wymagania edukacyjne z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej 

ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY 

I. 

Jezus nas zaprasza 
Uczeń: 

1. Posiada wiedzę 

wykraczającą poza 

wymagania na ocenę 

bardzo dobrą. 

2. Spełnił kryteria na 

ocenę bardzo dobrą. 

3. Aktywnie posługuje się 

zdobytą wiedzą. 

4. Wykorzystuje 

dodatkowe wiadomości 

w praktyce. 

Uczeń: 

1. Wyjaśnia, dlaczego w 

Komunii Świętej 

najpełniej jednoczymy 

się z Jezusem i jak 

pogłębiać przyjaźń z 

Jezusem. 

2. Wskazuje przykłady 

przyjaciół Jezusa i wie, 

w jaki sposób ich 

naśladować. 

3. Wyjaśnia prawdę o 

Niepokalanym Poczęciu 

Najświętszej Maryi 

Panny i na czym polega 

posłuszeństwo Bogu na 

wzór Maryi. Zna 

historię cudownego 

medalika. 

4. Wyjaśnia, na czym 

polegała realizacja 

miłości Boga i bliźniego 

w życiu św. Brata 

Alberta. 

5. Wyjaśnia na czym 

polega różnica między 

chlebem powszednim a 

Chlebem 

Eucharystycznym. 

Uczeń: 

1. Tłumaczy, co to znaczy, 

że Jezus daje nam 

pokarm na życie 

wieczne i na czym 

polega przyjaźń z Nim. 

2. Wymienia przyjaciół 

Jezusa i opowiada, jak 

oni wypełniają Jego 

naukę. 

3. Tłumaczy, co to znaczy, 

że Maryja jest wolna od 

skazy grzechu 

pierworodnego. 

4. Opowiada o życiu św. 

Brata Alberta i jego 

realizacji przykazania 

miłości bliźniego. 

5. Opowiada o znaczeniu 

chleba codziennego i 

Chleba 

Eucharystycznego. 

Uczeń: 

1. Wie, że Komunia 

Święta jest jednym z 

najpiękniejszych 

wydarzeń w życiu 

człowieka. 

2. Wie, że wypełniając 

naukę Jezusa, stajemy 

sie Jego przyjaciółmi. 

3. Wyjaśnia, dlaczego 

Maryja jest dla nas 

najlepszym wzorem do 

naśladowania. 

4. Zna postać św. Brata 

Alberta i wie, że św. 

Brat Albert jest 

przyjacielem Jezusa. 

5. Szanuje pokarm i potrafi 

odróżnić chleb 

powszedni od Chleba 

Eucharystycznego. 

Uczeń: 

1. Wie, że na katechezie, w 

przygotowujemy się do 

spotkania z Jezusem w 

Komunii Świętej. 

2. Wie, że przyjaciele 

Jezusa wypełniają Jego 

naukę. 

3. Opowiada o 

uroczystości 

Niepokalanego 

Poczęcia. 

4. Wie, że patronem klasy 

trzeciej jest św. Brat 

Albert. 

5. Wie, że chleb 

powszedni różni się od 

Chleba 

Eucharystycznego. 

Uczeń: 

1. Nie spełnił kryteriów na 

ocenę dopuszczającą. 

2. Nie pracuje podczas 

lekcji. 

3. Nie prowadzi ćwiczeń 

(zeszytu). 

4. Nie wie, kto jest 

patronem roku. 

5. Nie potrafi wymienić 

pozdrowień 

chrześcijańskich. 

II. 

Drogowskazy do nieba 

Uczeń: 

1. Posiada wiedzę 

wykraczającą poza 

ocenę bardzo dobrą. 

2. Spełnił kryteria na 

ocenę bardzo dobrą. 

3. Aktywnie posługuje się 

zdobytą wiedzą. 

4. Wykorzystuje 

dodatkowe wiadomości 

w praktyce. 

Uczeń: 

1. Opowiada historię 

otrzymania przykazań 

Bożych jako 

drogowskazów do nieba 

i wyjaśnia pojęcie: 

dekalog. 

2. Wyjaśnia, dlaczego Bóg 

ma być na pierwszym 

miejscu w życiu 

człowieka oraz czym 

jest postawa wiary i 

zaufania. 

Uczeń: 

1. Wie, dlaczego Dziesięć 

Przykazań Bożych jest 

drogowskazami w 

drodze do nieba 

2. Wyjaśnia, na czym 

polega mądrość i 

wielkość Boga, 

wymienia grzechy 

przeciw pierwszemu 

przykazaniu. 

3. Wyjaśnia, co to znaczy 

ze czcią wymawiać 

imiona święte, 

Uczeń: 

1. Wie, że przykazania 

wskazują, jak 

postępować i pomagają 

w drodze do nieba 

2. Rozumie i wyjaśnia 

treść pierwszego 

przykazania. 

3. Rozumie i wyjaśnia 

treść drugiego 

przykazania. 

4. Rozumie i wyjaśnia 

treść trzeciego 

przykazania. 

Uczeń: 

1. Wie, że jest dziesięć 

Przykazań Bożych. 

2. Zna treść pierwszego 

przykazania. 

3. Zna treść drugiego 

przykazania. 

4. Zna treść trzeciego 

przykazania. 

5. Zna treść czwartego 

przykazania. 

6. Zna treść piątego 

przykazania. 

Uczeń: 

1. Nie spełnił kryteriów na 

ocenę dopuszczającą. 

2. Nie pracuje podczas 

lekcji. 

3. Nie prowadzi ćwiczeń 

(zeszytu). 

4. Nie wie, w jaki sposób 

można wielbić Boga. 

5. Z pomocą nauczyciela 

nie potrafi powiedzieć 

modlitwy Aniele Boży. 
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3. Potrafi wyjaśnić, 

dlaczego imiona święte 

wymawiamy z czcią, 

potrafi modlić się 

swoimi słowami i zna 

akty strzeliste. 

4. Wyjaśnia, na czym 

polega pobożne 

uczestnictwo na 

niedzielnej Eucharystii, 

na czym polega radość i 

świętowanie niedzieli z 

najbliższymi. 

5. Wie, dlaczego Pan Bóg 

daje nam rodziców, 

wyjaśnia pojęcie: 

szacunek i opowiada, 

jak należy szanować 

rodziców. 

6. Wyjaśnia na czym 

polega, wartość życia 

ludzkiego i jak 

troszczyć się o życie i 

zdrowie, wyraża Bogu 

wdzięczność za życie. 

7. Wyjaśnia, na czym 

polega troska o czystość 

myśli i uczynków. Wie, 

jak dbać o czystość 

ciała, serca i myśli. 

8. Wyjaśnia, co to znaczy, 

że Pan Bóg pragnie, 

abyśmy dbali o rzeczy 

własne i cudze oraz 

dzielili się tym, co 

posiadamy. 

9. Wie, że Pan Bóg jest 

wszechwiedzący i że 

mówiąc prawdę, 

budujemy przyjaźń. 

10. Wyjaśnia, czym są 

dobre i złe pragnienia 

ludzi, wyjaśnia pojęcie: 

zazdrość. 

wymienia grzechy 

przeciw drugiemu 

przykazaniu. 

4. Opowiada o spotkaniu z 

Bogiem na niedzielnej 

Mszy Świętej, 

wymienia grzechy 

przeciw trzeciemu 

przykazaniu. 

5. Opisuje, na czym polega 

posłuszeństwo 

rodzicom, wymienia 

grzechy przeciw 

czwartemu przykazaniu. 

6. Wie, w jaki sposób dbać 

o zdrowie i szanować 

życie, wymienia 

grzechy przeciw 

piątemu, przykazaniu. 

7. Opowiada dlaczego 

czystość serca i myśli 

jest źródłem radości w 

rodzinie, wymienia 

grzechy przeciw 

szóstemu przykazaniu. 

8. Wymienia zasady 

korzystania z rzeczy 

wspólnych, wymienia 

grzechy przeciw 

siódmemu przykazaniu. 

9. Wie, na czym polega 

prawdomówność, 

wymienia grzechy 

przeciw ósmemu 

przykazaniu. 

10. Rozumie, co to znaczy 

przeciwstawić się 

zazdrości, wymienia 

grzechy przeciw 

dziewiątemu i 

dziesiątemu 

przykazaniu. 

5. Rozumie i wyjaśnia 

treść czwartego 

przykazania. 

6. Rozumie i wyjaśnia 

treść piątego 

przykazania. 

7. Rozumie i wyjaśnia 

treść szóstego 

przykazania. 

8. Rozumie i wyjaśnia 

treść siódmego 

przykazania. 

9. Rozumie i wyjaśnia 

treść ósmego 

przykazania. 

10. Rozumie i wyjaśnia 

treść dziewiątego i 

dziesiątego 

przykazania. 

7. Zna treść szóstego 

przykazania. 

8. Zna treść siódmego 

przykazania. 

9. Zna treść ósmego 

przykazania. 

10. Zna treść dziewiątego i 

dziesiątego 

przykazania. 
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III. 

W jedności z Bogiem i 

ludźmi 

Uczeń: 

1. Posiada wiedzę 

wykraczającą poza 

ocenę bardzo dobrą. 

2. Spełnił kryteria na 

ocenę bardzo dobrą. 

3. Aktywnie posługuje się 

zdobytą wiedzą. 

4. Wykorzystuje 

dodatkowe wiadomości 

w praktyce. 

Uczeń: 

1. Wskazuje na 

przykazania miłości 

jako najważniejsze 

prawo Boże i wie, jak je 

realizować w 

codziennym życiu. 

2. Zna przykazania 

kościelne, wyjaśnia, 

dlaczego przykazania 

kościelne pomagają 

zbliżać się do Boga. 

3. Wie, na czym polega 

niebezpieczeństwo 

związane z 

zaniedbaniem życia 

sakramentalnego, 

wyjaśnia dlaczego 

należy systematycznie 

przystępować do 

sakramentów. 

4. Wyjaśnia pojęcia: post, 

post eucharystyczny, 

zna rodzaje postów i ich 

znaczenie, wie, kiedy i 

dlaczego należy pościć. 

Uczeń: 

1. Wyjaśnia, na czym 

polega realizacja 

przykazań miłości w 

codziennym życiu. 

2. Wie, że przykazania 

kościelne są pomocą w 

realizacji Dziesięciu 

Przykazań. 

3. Wie, jakie są owoce 

regularnego 

przystępowania do 

spowiedzi i komunii św. 

4. Wie, dlaczego i kogo 

obowiązuje post, 

wyjaśnia treść 

czwartego i piątego 

przykazania 

kościelnego. 

Uczeń: 

1. Rozumie i wyjaśnia 

treść przykazań miłości. 

2. Wyjaśnia, co to znaczy 

obowiązek 

uczestniczenia w 

niedzielnej Eucharystii. 

3. Wyjaśnia treść drugiego 

i trzeciego przykazania 

kościelnego. 

4. Opowiada o 

podejmowaniu postu w 

różnych intencjach i jak 

wypełnić czwarte i piąte 

przykazanie kościelne. 

Uczeń: 

1. Zna przykazania 

miłości. 

2. Zna treść pierwszego 

przykazania 

kościelnego. 

3. Opowiada, dlaczego 

powinno się 

systematycznie 

przystępować do 

spowiedzi i komunii św. 

4. Wie, że przykazania 

kościelne zachęcają do 

podejmowania postu. 

Uczeń: 

1. Nie spełnił kryteriów na 

ocenę dopuszczającą. 

2. Nie pracuje podczas 

lekcji. 

3. Nie prowadzi ćwiczeń 

(zeszytu). 

4. Nie wie, co to jest 

modlitwa. 

5. Z pomocą nauczyciela 

nie potrafi powiedzieć 

modlitwy Ojcze nasz. 

IV. 

Przychodzimy na Ucztę 

Pana 

Uczeń: 

1. Posiada wiedzę 

wykraczającą poza 

ocenę bardzo dobrą. 

2. Spełnił kryteria na 

ocenę bardzo dobrą. 

3. Aktywnie posługuje się 

zdobytą wiedzą. 

4. Wykorzystuje 

dodatkowe wiadomości 

w praktyce. 

Uczeń: 

1. Wyjaśnia, obrzędy 

wstępne Mszy św., wie, 

że pomagają one w 

spotkaniu z Bogiem i 

przyjęciu Pana Jezusa. 

2. Tłumaczy, że Bóg jest 

obecny w swoim Ludzie 

we Wspólnocie 

Kościoła, wie, jak 

odnaleźć swoje miejsce 

i zadania w Kościele. 

3. Wskazuje na akt pokuty, 

który pomaga 

uświadomić zło, 

wyjaśnia, co to znaczy 

zgrzeszyć: myślą, 

mową, uczynkiem i 

zaniedbaniem. 

Uczeń: 

1. Opisuje, jak należy 

przygotować się na 

spotkanie w Panem 

Bogiem. 

2. Wie, że Pan Jezus jest 

obecny w zgromadzeniu 

liturgicznym i tłumaczy, 

na czym polega aktywne 

uczestnictwo. 

3. Wymienia grzechy 

popełnione myślą, 

mową uczynkiem i 

zaniedbaniem 

4. Tłumaczy, na czym 

polega wspólne 

oddawanie czci Bogu 

śpiewem i modlitwą. 

Uczeń: 

1. Wyjaśnia, jak należy 

zachowywać się w 

kościele. 

2. Opisuje, na czym polega 

udział w liturgii. 

3. Tłumaczy, że akt pokuty 

wprowadza do 

sakramentu pokuty i 

pojednania. 

4. Opowiada o treści 

hymnu Gloria In 

excelsis Deo. 

5. Rozumie znaczenie 

odpowiednich gestów i 

postaw w czasie Mszy 

Świętej. 

Uczeń: 

1. Wymienia 

pozdrowienia 

chrześcijańskie. 

2. Opowiada o wspólnej 

modlitwie. 

3. Rozumie, czym jest akt 

pokuty na Mszy Św. 

4. Wie, w jaki sposób 

wspólnie uwielbiać 

Boga. 

5. Wie, że podczas liturgii 

eucharystycznej 

obowiązują 

odpowiednie postawy i 

gesty. 

Uczeń: 

1. Nie spełnił kryteriów na 

ocenę dopuszczającą. 

2. Nie pracuje podczas 

lekcji. 

3. Nie prowadzi ćwiczeń 

(zeszytu). 

4. Nie wie, co to jest Boże 

Narodzenie. 

5. Nie zna żadnej kolędy. 
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4. Wyjaśnia pochodzenie 

słowa: gloria, wie, że 

jest to hymn chwały 

ludzi i aniołów. 

5. Wie, że postawy i gesty 

wykonywane na Mszy 

Świętej są wyrazem 

modlitwy i wiary. 

5. Wyjaśnia postawy i 

gesty wykonywane na 

Mszy Świętej. 

V. 

Spotkanie z Jezusem 

przy Stole Słowa Bożego 

Uczeń: 

1. Posiada wiedzę 

wykraczającą poza 

ocenę bardzo dobrą. 

2. Spełnił kryteria na 

ocenę bardzo dobrą. 

3. Aktywnie posługuje się 

zdobytą wiedzą. 

4. Wykorzystuje 

dodatkowe wiadomości 

w praktyce. 

Uczeń: 

1. Wyjaśnia, na czym 

polega odkrywanie 

Słowa Bożego w życiu 

chrześcijanina i jak 

okazywać cześć i 

szacunek wobec Słowa 

Bożego. 

2. Wymienia i wyjaśnia 

poszczególne elementy 

liturgii słowa, zna 

postawy i odpowiedzi. 

3. Wyjaśnia, że Ewangelia 

jako Słowo Boga jest 

skierowane do 

wszystkich ludzi. Zna 

historię spotkania 

uczniów z Jezusem w 

drodze do Emaus. 

4. Wyjaśnia, w jaki sposób 

wspólnota Kościoła 

wyznaje wiarę w Boga i 

na czym polega 

świadectwo wiary 

chrześcijanina. 

5. Wie, że modlitwa 

wiernych jest modlitwą 

całego Kościoła. 

Uczeń: 

1. Wie, że Jezus wyjaśnia 

prawdę o swoim Bogu w 

swoim Słowie. 

2. Wie, że Jezus ukazuje 

prawdę o Bogu w 

liturgii słowa. 

3. Podaje przykłady słów 

Pana Jezusa w 

Ewangelii do ludzi, wie 

na czym polega 

kierowanie się słowami 

Jezusa w życiu. 

4. Zna treść wyznania 

wiary i wyjaśnia, w jaki 

sposób chrześcijanie 

wyznają wiarę. 

5. Wie, że w modlitwie 

wiernych przedstawimy 

prośby i pamiętamy o 

innych. 

Uczeń: 

1. Wie, że Jezusa 

poznajemy w Słowie 

Bożym. 

2. Opowiada, w jaki 

sposób kapłani 

pomagają zrozumieć 

Słowo Boże. 

3. Wie, dlaczego 

chrześcijanin powinien 

wsłuchiwać się i czytać 

Ewangelię. 

4. Wie, że wyznanie wiary 

jest odpowiedzią na 

usłyszane Słowo. 

5. Podaje przykłady 

modlitwy za innych. 

Uczeń: 

1. Wie, Słowo Boże jest 

obecne w życiu 

człowieka. 

2. Wie, że w czasie liturgii 

słowa słuchamy Boga. 

3. Rozumie, na czym 

polega uważne 

słuchanie Ewangelii. 

4. Wie, że wyznanie wiary 

jest przyznaniem do 

Boga. 

5. Wie, że w czasie 

modlitwy wiernych 

modlimy się za innych. 

Uczeń: 

1. Nie spełnił kryteriów na 

ocenę dopuszczającą. 

2. Nie pracuje podczas 

lekcji. 

3. Nie prowadzi ćwiczeń 

(zeszytu). 

4. Nie potrafi powiedzieć, 

czym jest chrzest 

święty. 

5. Nie wie, że od chrztu 

świętego stajemy się 

dziećmi Bożymi. 

6. Nie wie, jak należy 

zachować się w 

kościele. 

VI. 

Panu Jezusowi 

powierzamy nasze 

nieprawości 

Uczeń: 

1. Posiada wiedzę 

wykraczającą poza 

ocenę bardzo dobrą. 

2. Spełnił kryteria na 

ocenę bardzo dobrą. 

3. Aktywnie posługuje się 

zdobytą wiedzą. 

Uczeń: 

1. Wyjaśnia pojęcie: 

grzech, wie, dlaczego 

grzech oddziela 

człowieka od Boga. 

2. Wyjaśnia, na czym 

polega popełnienie 

grzechu ciężkiego i 

lekkiego. 

Uczeń: 

1. Podaje rodzaje i 

okoliczności grzechu 

2. Wie, czym jest grzech 

lekki i grzech ciężki. 

3. Wyjaśnia, czym jest 

sakrament pokuty, 

odpuszczenie win i 

przebaczenie grzechów. 

Uczeń: 

1. Rozróżnia grzechy 

ciężkie i lekkie. 

2. Rozpoznaje grzechy 

lekkie od ciężkich. 

3. Wie, że Bóg zawsze 

pragnie przebaczyć 

wszystkie grzechy 

człowiekowi. 

Uczeń: 

1. Wie, co to jest grzech. 

2. Rozumie, na czym 

polega grzech. 

3. Potrafi wyznać swoje 

grzechy w konfesjonale. 

4. Wie, że trzeba modlić 

się za kapłanów. 

Uczeń: 

1. Nie spełnił kryteriów na 

ocenę dopuszczającą. 

2. Nie pracuje podczas 

lekcji. 

3. Nie prowadzi ćwiczeń 

(zeszytu). 

4. Nie wie, co to jest 

pacierz. 
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4. Wykorzystuje 

dodatkowe wiadomości 

w praktyce. 

3. Opowiada, na czym 

polega prawda o 

kochającym i 

miłosiernym Bogu, 

czym jest miłosierdzie 

Boże. 

4. Wie, że kapłani są 

pośrednikami Jezusa, 

którzy jednoczą nas z 

Bogiem Ojcem, wie, na 

czym polega tajemnica 

spowiedzi, 

5. Wyjaśnia, dlaczego do 

sakramentu pokuty 

potrzebna jest 

znajomość warunków 

dobrej spowiedzi 

6. Wyjaśnia, na czym 

polega żal za grzechy, 

rozróżnia żal doskonały 

i mniej doskonały. 

7. Wyjaśnia, czym jest 

postanowienie poprawy 

i co ma na celu. 

8. Wyjaśnia, czym jest 

rozgrzeszenie i co to 

znaczy, że otrzymujemy 

łaskę uświęcającą. 

9. Opisuje, na czym polega 

zadośćuczynienie Bogu 

i bliźniemu i jak 

naprawić popełnione 

krzywdy bliźnim. 

4. Zna okoliczności 

ustanowienia 

sakramentu kapłaństwa. 

5. Zna warunki spowiedzi, 

wie, jak zrobić rachunek 

sumienia. 

6. Tłumaczy, czym jest żal 

za grzechy, wie, że 

grzech jest złem 

uczynionym Panu Bogu. 

7. Wyjaśnia, w jaki sposób 

podejmować mocne 

postanowienie poprawy 

i na czym polega praca 

nad sobą. 

8. Zna formułę spowiedzi, 

wie, na czym polega 

wyznawanie grzechów. 

9. Wie, że należy starannie 

wypełnić otrzymaną 

pokutę i okazać Bogu 

wdzięczność. 

4. Opowiada o kapłanach 

jako pośrednikach 

między Bogiem a 

ludźmi. 

5. Rozumie warunki 

dobrej spowiedzi 

6. Rozpoznaje żal 

doskonały od mniej 

doskonałego. 

7. Tłumaczy, dlaczego 

należy unikać okazji, 

które prowadzą do 

grzechu. 

8. Opowiada, czym jest 

szczere wyznanie 

grzechów. 

9. Rozumie, na czym 

polega 

zadośćuczynienie Bogu 

i bliźniemu. 

5. Potrafi dobrze 

przygotować się do 

spowiedzi. 

6. Wie, czym jest żal za 

grzechy. 

7. Wie, że Pan Bóg 

pomaga nam w walce z 

grzechem. 

8. Wie, że szczera 

spowiedź jest 

warunkiem otrzymania 

rozgrzeszenia. 

9. Wie, że Bóg miłosierny 

odpuszcza grzechy w 

sakramencie pokuty. 

5. Nie wie, co to znaczy 

słuchać Boga. 

VII. 

Spotkanie z Jezusem 

przy Stole Chleba 

Uczeń: 

1. Posiada wiedzę 

wykraczającą poza 

ocenę bardzo dobrą. 

2. Spełnił kryteria na 

ocenę bardzo dobrą. 

3. Aktywnie posługuje się 

zdobytą wiedzą. 

4. Wykorzystuje 

dodatkowe wiadomości 

w praktyce. 

Uczeń: 

1. Wyjaśnia znaczenie 

darów duchowych i 

materialnych podczas 

Mszy Świętej. 

2. Opisuje, czym jest 

ofiara Jezusa, wyjaśnia 

sens ofiary i rozumie, na 

czym polega 

ofiarowanie razem z 

Jezusem swojego życia 

Bogu. 

Uczeń: 

1. Wyjaśnia, w jaki sposób 

i dlaczego 

uczestniczymy w 

procesji z darami. 

2. Potrafi wyjaśnić w jaki 

sposób powierzać Bogu 

swoje troski i radości w 

czasie Mszy Świętej. 

3. Wyjaśnia rolę wiary w 

rzeczywistą obecność 

Jezusa w Najświętszym 

Sakramencie 

Uczeń: 

1. Opowiada o darach 

ofiarnych składanych 

podczas Mszy Świętej. 

2. Wie, że podczas Mszy 

Świętej możemy 

ofiarować swoje życie. 

3. Opowiada, że po 

Przeistoczeniu Jezus 

jest obecny w 

Eucharystii. 

4. Wyjaśnia, dlaczego 

często należy 

Uczeń: 

1. Wie, podczas Mszy św. 

składane są dary chleba 

i wina. 

2. Wie, jak powierzać 

Bogu troski i radości i 

ofiarować je Bogu. 

3. Wie, że Jezus jest 

obecny pod postacią 

chleba i wina. 

4. Wie, że podczas 

Ostatniej Wieczerzy 

Uczeń: 

1. Nie spełnił kryteriów na 

ocenę dopuszczającą. 

2. Nie pracuje podczas 

lekcji. 

3. Nie prowadzi ćwiczeń 

(zeszytu). 

4. Nie potrafi rozróżnić 

dobrych od złych 

uczynków. 

5. Z pomocą nauczyciela 

nie potrafi powiedzieć 

Aktu żalu. 
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3. Wyjaśnia, czym jest 

Przeistoczenie i na czym 

polega prawdziwa 

obecność Jezusa w 

Najświętszym 

Sakramencie. 

4. Wyjaśnia, dlaczego 

Najświętszy Sakrament 

jest pokarmem na życie 

wieczne. 

5. Wyjaśnia, dlaczego 

Eucharystia jest 

największym darem 

Boga. 

4. Wie, że karmiąc się 

Ciałem Pana Jezusa 

umacniamy wiarę, 

ożywiamy duszę i 

uświęcamy życie. 

5. Potrafi wyrazić 

wdzięczność Bogu za 

dar Eucharystii. 

uczestniczyć w 

Eucharystii i 

przystępować do 

Komunii Świętej. 

5. Opowiada o Eucharystii 

jako darze kochającego 

Boga. 

została odprawiona 

pierwsza Msza Święta. 

5. Wie, że za Najświętszy 

Sakrament dziękujemy 

Bogu. 

VIII. 

W pełni uczestniczymy 

w Uczcie 

Eucharystycznej 

Uczeń: 

1. Posiada wiedzę 

wykraczającą poza 

ocenę bardzo dobrą. 

2. Spełnił kryteria na 

ocenę bardzo dobrą. 

3. Aktywnie posługuje się 

zdobytą wiedzą. 

4. Wykorzystuje 

dodatkowe wiadomości 

w praktyce. 

Uczeń: 

1. Opowiada, że Modlitwa 

Pańska jednoczy 

Wspólnotę Kościoła, 

wyjaśnia potrzebę 

modlitwy o jedność i 

pokój. 

2. Wyjaśnia, na czym 

polega zjednoczenie z 

Panem Jezusem w 

Komunii Świętej i jak 

pielęgnować w sobie 

łaskę uświęcającą. 

3. Wie, że Bóg jest 

źródłem naszej 

świętości, rozumie 

znaczenie adoracji 

Jezusa w Najświętszym 

Sakramencie. 

4. Wyjaśnia co to znaczy, 

że Bóg nam błogosławi, 

wyjaśnia pojęcie: 

błogosławieństwo. 

5. Wyjaśnia znaczenie 

przeżywania 

uroczystości w rodzinie 

i w kościele, wymienia 

najważniejsze święta w 

roku liturgicznym. 

Uczeń: 

1. Wyjaśnia znaczenie 

Modlitwy Pańskiej i 

potrzebę modlitwy o 

jedność w Kościele i 

świecie. 

2. Wie, że przyjmując 

Komunię Świętą, 

najpełniej jednoczymy 

się z Jezusem, wyjaśnia 

pojęcie: łaska 

uświęcająca. 

3. Opowiada o owocach 

przyjętej Komunii 

Świętej, wie jak 

pielęgnować świętość w 

życiu. 

4.Opowiada o znaczeniu 

błogosławieństwa w 

życiu chrześcijanina. 

5.Opowiada, w jaki sposób 

spotkania z Bogiem i w 

kościele jednoczą 

rodzinę i wzmacniają 

wzajemną miłość. 

Uczeń: 

1. Wyjaśnia, na czym 

polega jedność w życiu 

ludzi. 

2. Potrafi wyjaśnić 

dlaczego często należy 

przyjmować Pana 

Jezusa w Komunii 

Świętej. 

3. Wymienia sposoby 

modlitwy i adoracji 

Jezusa w Najświętszym 

sakramencie. 

4. Wie i rozumie czym jest 

błogosławieństwo. 

5. Wie, że w czasie 

uroczystości rodzinnych 

gromadzimy się w domu 

i w kościele. 

Uczeń: 

1. Wie, że trzeba się 

modlić o jedność i 

pokój. 

2. Wie, że Pana Jezusa 

przyjmujemy w stanie 

łaski uświęcającej 

3. Rozumie, na czym 

okazywanie miłości 

Panu Jezusowi w 

Najświętszym 

Sakramencie. 

4. Wie, że Bóg nam 

błogosławi. 

5. Opowiada o 

uroczystościach 

rodzinnych i 

kościelnych. 

Uczeń: 

1. Nie spełnił kryteriów na 

ocenę dopuszczającą. 

2. Nie pracuje podczas 

lekcji. 

3. Nie prowadzi ćwiczeń 

(zeszytu). 

4. Nie potrafi wymienić 

symboli wielkanocnych. 
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IX. 

Moja modlitwa 

Uczeń: 

1. Posiada wiedzę 

wykraczającą poza 

ocenę bardzo dobrą. 

2. Spełnił kryteria na 

ocenę bardzo dobrą. 

3. Aktywnie posługuje się 

zdobytą wiedzą. 

4. Wykorzystuje 

dodatkowe wiadomości 

w praktyce. 

Uczeń: 

1. Wie, dlaczego 

uczestniczymy w 

mszach oktawy 

Pierwszej Komunii 

świętej, wyjaśnia, czym 

jest biały tydzień. 

Wyjaśnia sens Litanii 

Loretańskiej. 

2. Tłumaczy, że w 

modlitwie spotykamy 

się z Bogiem, który 

słucha, zna wszystkie 

troski i radości. 

3. Wie, że w modlitwie 

przeproszenia 

doświadczamy Bożej 

miłości i przebaczenia. 

4. Wie, czym jest 

wytrwała modlitwa, na 

czym polega ufność na 

modlitwie. 

5. Wie, że na Eucharystii 

najlepiej wyrażamy 

Bogu naszą 

wdzięczność, wyjaśnia 

czym jest 

dziękczynienie po 

Komunii Świętej. 

Uczeń: 

1. Wie, że podczas Białego 

Tygodnia dziękujemy 

za wszelkie łaski, jakie 

otrzymaliśmy w czasie 

Pierwszej Komunii 

Świętej. 

2. Wie, czym jest 

modlitwa chrześcijanina 

i czym jest osobista 

modlitwa. 

3. Wymienia przykłady 

modlitwy przebłagalnej. 

4. Wymienia przykłady 

modlitwy prośby. 

5. Wie, że modlitwą 

dziękczynną jest 

modlitwa Psalmami, 

potrafi nimi dziękować 

Panu Bogu za 

otrzymane łaski. 

Uczeń: 

1. Wie, że Msza Święta 

jest wyrazem naszej 

miłości do Pana Jezusa. 

2. Dziękuję Bogu za łaski 

otrzymane podczas 

modlitwy. 

3. Wie, dlaczego 

przepraszamy Boga na 

modlitwie. 

4. Rozumie, dlaczego 

prosimy Boga na 

modlitwie. 

5. Potrafi wyrażać 

wdzięczność Bogu na 

modlitwie i podczas 

Eucharystii. 

Uczeń: 

1. Zna kilka wezwań z 

Litanii Loretańskiej. 

2. Wie, że Bóg słyszy 

naszą modlitwę. 

3. Własnymi słowami 

potrafi przepraszać 

Boga za zło. 

4. Własnymi słowami 

potrafi prosić Boga o 

potrzebne łaski. 

5. Własnymi słowami 

potrafi dziękować Bogu 

za otrzymane łaski. 

Uczeń: 

1. Nie spełnił kryteriów na 

ocenę dopuszczającą. 

2. Nie pracuje podczas 

lekcji. 

3. Nie prowadzi ćwiczeń 

(zeszytu). 

4. Nie potrafi powiedzieć, 

kim jest Maryja. 

5. Nawet z pomocą 

nauczyciela nie potrafi 

powiedzieć modlitwy 

Zdrowaś Maryjo. 

X. 

Z Jezusem przez życie 
Uczeń: 

1. Posiada wiedzę 

wykraczającą poza 

ocenę bardzo dobrą. 

2. Spełnił kryteria na 

ocenę bardzo dobrą. 

3. Aktywnie posługuje się 

zdobytą wiedzą. 

4. Wykorzystuje 

dodatkowe wiadomości 

w praktyce. 

Uczeń: 

1. Opisuje przyjaźń Lolka 

do Jezusa, jego miłość 

wobec Jezusa obecnego 

w Najświętszym 

Sakramencie. 

2. Zna części i tajemnice 

różańca św., wie, że w 

tajemnicach różańca 

poznajemy 

najważniejsze 

wydarzenia z życia 

Jezusa i Maryi. 

3. Wyjaśnia, na czym 

polega modlitwa 

wstawiennicza i w jaki 

Uczeń: 

1. Wie, że Lolek kochał 

Jezusa obecnego w 

Eucharystii. 

2. Opowiada treść 

wybranych tajemnic 

różańca i wie, jak go 

odmawiać. 

3. Wie, że nawiedzanie 

grobów bliskich jest 

wyrazem naszej miłości, 

a modlitwa za zmarłych 

pomaga im osiągnąć 

życie wieczne. 

Uczeń: 

1. Opowiada, jak można 

naśladować przyjaźń 

Lolka z Jezusem. 

2. Wie, dlaczego 

spotykamy się na 

nabożeństwach 

różańcowych. 

3. Zna formuły modlitwy 

za zmarłych. 

4. Wie, dlaczego Roraty 

pomagają przygotować 

się do Pierwszej 

Komunii Świętej. 

5. Wie, jak przygotować w 

sercu mieszkanie dla 

Jezusa. 

Uczeń: 

1. Wie, że Lolek był 

przyjacielem Jezusa. 

2. Opowiada o 

tajemnicach różańca 

świętego. 

3. Wie, dlaczego modlimy 

się za zmarłych. 

4. Rozumie, dlaczego 

adwent jest czasem 

przygotowania do 

spotkania z Jezusem. 

5. Wie, że Jezus narodził 

się w Betlejem. 

Uczeń: 

1. Nie spełnił kryteriów na 

ocenę dopuszczającą. 

2. Nie pracuje podczas 

lekcji. 

3. Nie prowadzi ćwiczeń 

(zeszytu). 

4. Nie wie, co to jest Boże 

Ciało. 

5. Nie wie nic o Świętym 

Mikołaju. 
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sposób chrześcijanie 

otaczają zmarłych. 

  4. Wie, że Msze św. 

roratnie przygotowują 

do spotkania z Panem 

Jezusem w Komunii 

Świętej, wyjaśnia 

pojęcie: adwent. 

5. Opowiada o wydarzeniu 

w Betlejem, wie, że 

Betlejem oznacza dom 

chleba i jak 

przygotować się na 

przyjście Jezusa. 

6. Wie, dlaczego Wielki 

Post jest czasem 

podejmowania walki ze 

słabościami i że grzech 

oddala od Boga. 

7. Wyjaśnia, jak można 

przeżywać swoje życie z 

Jezusem, wie, że przez 

akty strzeliste 

jednoczymy się z 

Jezusem 

Zmartwychwstałym. 

8. Wyjaśnia, czym jest: 

Litania do Serca Pana 

Jezusa, wymienia 

symbole 

Eucharystyczne. 

9. Wyjaśnia, co to znaczy: 

Być dobrym ja chleb, 

wie, że te słowa 

wytyczają nam szlak 

którym watro kroczyć. 

4. Opowiada o Maryi, 

która pomaga w 

przygotowaniu do 

Pierwszej Komunii 

Świętej. 

5. Wyjaśnia, jak dbać o 

swoje serce, aby 

przygotować je czyste 

do spotkania Jezusem. 

6. Zna i wymienia sposoby 

walki z grzechem, 

wymienia poznane 

nabożeństwa 

wielkopostne. 

7. Opowiada o radości 

życia z Jezusem 

Zmartwychwstałym. 

8. Wie, że w 

nabożeństwach 

czerwcowych 

poznajemy bogactwo 

Serca Jezusa. 

9. Wie, że Eucharystia jest 

najwspanialszym 

skarbem jaki 

otrzymaliśmy i 

powinniśmy dbać o 

swoją świętość. 

6. Wyjaśnia, dlaczego 

chrześcijanie podejmują 

wyrzeczenia i 

postanowienia 

wielkopostne. 

7. Tłumaczy na czym 

polega radość 

Zmartwychwstania. 

8. Opowiada o obecności 

Jezusa w Eucharystii i 

procesji Bożego Ciała. 

9. Wie, dlaczego w czasie 

wakacji uczestniczymy 

we Mszy Świętej i 

staramy się naśladować 

św. Brata Alberta. 

6. Wie, że grzechy 

prowadząco zerwania 

przyjaźni z Bogiem. 

7. Wie, że Jezus 

Zmartwychwstały 

obdarza pokojem i 

radością. 

8. Wie, co to jest Litania 

do Serca Pana Jezusa. 

9. Opowiada, jak być 

dobrym dla innych. 
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I. 

Jezus uczy nas kochać 

Boga i ludzi 

Uczeń: 
1. Posiada wiedzę i 

umiejętności, które są 

wynikiem samodzielnej 

pracy. 
2. Spełnił kryteria na 

ocenę bardzo dobrą. 
3. Wykorzystuje 

dodatkowe wiadomości 

w praktyce. 

Uczeń: 
1. Wyjaśnia, co to jest 

religia i dlaczego należy 

pogłębiać wiedzę o 

Bogu. 
2. Wyjaśnia, na czym 

polega budowanie 

wspólnoty i przyjaźni. 
3. Uzasadnia na czym 

polega kult Eucharystii 

w życiu św. Szymona z 

Lipnicy.  
4. Podaje definicję 

Kościoła jako 

wspólnoty. 
5. Wyjaśnia, na czym 

polega zaangażowanie i 

aktywność w życiu 

Kościoła. 

Uczeń: 
1. Zna wymagania 

edukacyjne z religii w 

klasie czwartej. 
2. Rozumie pojęcia: 

wspólnota, przyjaźń. 
3. Wymienia cechy 

przyjaźni. 
4. Wskazuje, w czym 

możemy naśladować 

św. Szymona z Lipnicy. 
5. Rozumie znaczenie 

wiary i chrztu, dzięki 

którym należymy do 

Kościoła. 
6. Podaje przykłady 

posług pełnionych w 

Kościele. 

Uczeń: 
1. Wymienia dobre 

postanowienia czynione 

na początku roku. 
2. Wie, co to jest przyjaźń. 
3. Podaje kilka informacji 

biograficznych o św. 

Szymonie z Lipnicy. 
4. Wskazuje wiarę i 

chrzest jako znaki 

przynależności do 

Kościoła.  
5. Wymienia zadania ludzi 

świeckich w Kościele. 

Uczeń: 
1. Podaje przykłady 

wdzięczności Bogu za 

czas wakacji.  
2. Zna zasady 

obowiązujące we 

wspólnocie 

katechetycznej. 
3. Rozpoznaje i wie, że 

patronem klasy czwartej 

jest św. Szymon z 

Lipnicy. 
4. Wie, że wszyscy 

ochrzczeni tworzą 

wspólnotę. 
5. Rozpoznaje różne 

posługi pełnione w 

Kościele. 

Uczeń: 
1. Nie spełnił kryteriów na 

ocenę dopuszczającą. 
2. Nie pracuje podczas 

lekcji i nie posiada 

notatek. 
3. Nie prowadzi zeszytu. 
4. Nie skorzystał z 

pomocy nauczyciela i 

kolegów w celu 

poprawienia oceny. 

II. 

Żyję w przyjaźni z 

Jezusem 

Uczeń: 
1. Posiada wiedzę i 

umiejętności, które są 

wynikiem samodzielnej 

pracy. 
2. Spełnił kryteria na 

ocenę bardzo dobrą. 
3. Wykorzystuje 

dodatkowe wiadomości 

w praktyce. 

Uczeń: 
1. Wymienia obietnice 

objawione św. 

Małgorzacie Marii 

Alacoque o praktyce 

pierwszych piątków 

miesiąca. 
2. Wie, jak należy 

realizować przykazania 

miłości Boga i bliźniego 

w życiu. 
3. Wie, co to jest osobista 

modlitwa i jak można 

modlić się do Boga. 
4. Wyjaśnia, kiedy 

odmawiać poszczególne 

części i tajemnice 

Różańca. 

5. Wie, że w spowiedzi 

uzyskujemy na nowo 

więzy przyjaźni z 

Jezusem i bliźnimi. 
6. Opisuje wydarzenie 

ustanowienia 

Eucharystii. 

Uczeń: 
1. Wie, na czym polega 

praktykowanie 

pierwszych piątków 

miesiąca. 
2. Podaje przykłady 

realizacji przykazania 

miłości Boga i 

bliźniego. 
3. Wie, że modlitwa 

pogłębia więzi z 

Bogiem. 
4. Zna historię modlitwy 

różańcowej. 
5. Wymienia części i 

tajemnice Różańca. 
6. Wie, kiedy należy 

korzystać z sakramentu 

pokuty i pojednania. 

7. Wie, że we Mszy 

Świętej Jezus karmi i 

umacnia nas swoim 

słowem i Ciałem. 

Uczeń: 
1. Opowiada o praktyce 

pierwszych piątków 

miesiąca. 
2. Wie, że należy 

realizować przykazanie 

miłości w życiu. 
3. Wymienia rodzaje 

modlitwy. 
4. Zna historię modlitwy. 

różańcowej. 
5. Rozpoznaje części 

Różańca. 
6. Wyjaśnia znaczenie 

warunków dobrej 

spowiedzi. 
7. Rozumie znaczenie 

Eucharystii w życiu. 

Uczeń: 
1. Wie, że Małgorzacie 

Marii Alacoque została 

objawiona tajemnica 

pierwszych piątków 

miesiąca. 
2. Zna treść przykazania 

miłości Boga i 

bliźniego. 
3. Rozróżnia modlitwę 

osobistą i wspólnotową. 
4. Wie, co to jest 

Różaniec. 
5. Wie, jak modlić się na 

różańcu. 
6. Wymienia warunki 

sakramentu pokuty. 

7. Wie, że Msza Święta 

jest spotkaniem z 

Jezusem. 

Uczeń: 
1. Nie spełnił kryteriów na 

ocenę dopuszczającą. 
2. Nie pracuje podczas 

lekcji i nie posiada 

notatek. 
3. Nie prowadzi zeszytu. 
4. Nie skorzystał z 

pomocy nauczyciela i 

kolegów w celu 

poprawienia oceny. 
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7. Wyjaśnia, na czym 

polega pełny udział we 

Mszy Świętej. 

III. 

Bóg objawia się w roku 

liturgicznym 

 

Uczeń: 
1. Posiada wiedzę i 

umiejętności, które są 

wynikiem samodzielnej 

pracy. 
2. Spełnił kryteria na 

ocenę bardzo dobrą. 
3. Wykorzystuje 

dodatkowe wiadomości 

w praktyce. 

Uczeń: 
1. Wyjaśnia, na czym 

polega czynne 

uczestnictwo w 

wydarzeniach roku 

liturgicznego. 
2. Wyjaśnia poszczególne 

części Mszy Świętej. 
3. Wyjaśnia postawy 

liturgiczne w Kościele. 
4. Wyjaśnia, dlaczego w 

niedzielę powinno się 

uczestniczyć we Mszy 

Świętej. 
5. Wyjaśnia pierwsze 

przykazanie kościelne. 
6. Wymienia wszystkie 

święta nakazane w roku 

liturgicznym.  

Uczeń: 
1. Zna pojęcia: liturgia, 

rok liturgiczny. 
2. Wymienia 

najważniejsze okresy i 

święta w roku 

liturgicznym. 
3. Wymienia cztery 

główne części Mszy 

Świętej. 
4. Wyjaśnia, dlaczego 

niedziela jest 

pierwszym i 

najstarszym dniem 

świątecznym. 
5. Podaje święta nakazane 

przez Kościół. 

Uczeń: 
1. Wie, co to jest rok 

liturgiczny. 
2. Opisuje wskazane 

postawy na modlitwie i 

Eucharystii. 
3. Opowiada o początkach 

świętowania niedzieli w 

Kościele. 
4. Z pomocą nauczyciela 

wymienia święta 

nakazane przez Kościół. 

Uczeń: 
1. Odróżnia rok 

liturgiczny od roku 

kalendarzowego. 
2. Wie, co to jest Msza 

Święta. 
3. Zna wartość 

Eucharystii. 
4. Wie, że niedziela jest 

dniem świątecznym. 
5. Z pomocą nauczyciela 

wskazuje święta 

nakazane przez Kościół. 

Uczeń: 
1. Nie spełnił kryteriów na 

ocenę dopuszczającą. 
2. Nie pracuje podczas 

lekcji i nie posiada 

notatek. 
3. Nie prowadzi zeszytu. 
4. Nie skorzystał z 

pomocy nauczyciela i 

kolegów w celu 

poprawienia oceny. 

IV. 

Bóg objawia się w 

Piśmie Świętym 

 

Uczeń: 
1. Posiada wiedzę i 

umiejętności, które są 

wynikiem samodzielnej 

pracy. 
2. Spełnił kryteria na 

ocenę bardzo dobrą. 
3. Wykorzystuje 

dodatkowe wiadomości 

w praktyce. 

Uczeń: 
1. Wie, co to jest 

Objawienie Boże i 

dlaczego należy je 

poznawać.  
2. Podaje nazwy 

wybranych ksiąg Pisma 

Świętego i ich autorów. 
3. Podaje jak posługiwać 

się siglami biblijnymi w 

Piśmie Świętym. 

4. Wie, że Ewangelia jest 

Dobrą Nowiną o 

zbawieniu i wyjaśnia 

symbole ewangelistów. 
5. Wyjaśnia, na czym 

polega miłość Boga do 

człowieka w ułożonej 

przez siebie modlitwie. 
6. Wskazuje na Biblię, 

poprzez którą człowiek 

poznaje i spotyka się z 

Boga. 

Uczeń: 
1. Wyjaśnia pojęcie 

natchnienia biblijnego. 
2. Wyjaśnia różnice 

pomiędzy Starym a 

Nowym Testamentem. 
3. Wie, ile jest ksiąg 

Pisma Świętego. 
4. Wyjaśnia pojęcie: sigla 

biblijne. 

5. Rozumie pojęcie: 

Ewangelia i wie, 

dlaczego warto ją 

czytać. 
6. Wskazuje fragmenty 

biblijne ukazujące 

miłość Boga do ludzi. 
7. Wyjaśnia, dlaczego 

czytanie Pisma 

Świętego jest 

doskonałym sposobem 

rozmowy z Bogiem. 

Uczeń: 
1. Opowiada o autorach 

Pisma Świętego. 
2. Zna podział Pisma 

Świętego na Stary i 

Nowy Testament. 
3. Zna pojęcie: sigla 

biblijne. 
4. Wymienia czterech 

autorów Ewangelii i ich 

symbole. 

5. Wyjaśnia, dlaczego 

Biblia jest Księgą 

miłości Boga do 

człowieka. 
6. Wie, że czytanie Pisma 

Świętego prowadzi do 

poznania Boga. 
7. Wie, że w Piśmie 

Świętym odkrywamy i 

poznajemy Boga. 

Uczeń: 
1. Wie, kto jest autorem 

Pisma Świętego. 
2. Rozumie co to jest 

Testament, Biblia. 
3. Potrafi rozróżnić Stary i 

Nowy Testament. 
4. Wie, że Ewangelie są w 

Nowym Testamencie  

5. Wie, że można modlić 

się słowami Pisma 

Świętego codziennie. 
6. Wie, że Pismo Święte 

jest przewodnikiem w 

drodze do Boga. 

Uczeń: 
1. Nie spełnił kryteriów na 

ocenę dopuszczającą. 
2. Nie pracuje podczas 

lekcji i nie posiada 

notatek. 
3. Nie prowadzi zeszytu. 
4. Nie skorzystał z 

pomocy nauczyciela i 

kolegów w celu 

poprawienia oceny. 
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7. Wyjaśnia, dlaczego 

Biblia jest Księgą 

miłości Boga do 

człowieka. 

8. Posiada podstawową 

wiedzę o Piśmie 

Świętym. 

V. 

Poznajemy Boga 

Stwórcę 

Uczeń: 
1. Posiada wiedzę i 

umiejętności, które są 

wynikiem samodzielnej 

pracy. 
2. Spełnił kryteria na 

ocenę bardzo dobrą. 
3. Wykorzystuje 

dodatkowe wiadomości 

w praktyce. 

Uczeń: 
1. Tłumaczy dzieje 

początków świata 

według Biblii. 
2. Wymienia cele istnienia 

świata. 
2. Wyjaśnia słowa: homo 

sapiens, wie, na czym 

polega podobieństwo 

człowieka do Boga. 
3. Na podstawie Pisma 

Świętego wskazuje kim 

jest Bóg. 
4. Wymienia przymioty 

Boga. 
5. Podaje sposoby 

odkrywania Boga w 

świecie stworzonym. 
6. Wyjaśnia, w jaki sposób 

Bóg przekazał 

człowiekowi władzę 

nad światem, rozumie 

słowa: recycling i 

odpowiedzialność. 
7. Opisuje historię 

proroków biblijnych i 

ich misje, wymienia 

kilku współczesnych 

świętych. 
8. Wie, że w Jezusie 

najpełniej objawiła się 

miłość Boga. 
9. W Psalmach odczytuje 

prawdę o Bogu Stwórcy 

świata i człowieka. 

Uczeń: 
1. Wyjaśnia pojęcia: 

stworzyć, Szeol. 
2. Podaje prawdy o 

stworzeniu człowieka 

przez Boga zawarte w 

Biblii.  
3. Wymienia i wyjaśnia 

imiona Boga, zna 

znaczenie słowa: 

Tetragram 
4. Wymienia znaki 

niewidzialnego Boga w 

widzialnym świecie, 

wyjaśnia słowo: 

ekologia. 
5. Wie, na czym polega 

odpowiedzialność 

człowieka za otaczający 

świat, 
6. Wyjaśnia pojęcie: 

prorok. 
7. Wymienia zadania 

proroka. 
8. Wie, że Psalmy 

objawiają prawdę o 

Bogu 
9. Tłumaczy, na czym 

polega modlitwa 

Psalmami. 

Uczeń: 
1. Zna biblijny opis 

stworzenia świata. 
2. Wie, że człowiek jest 

stworzony na obraz i 

podobieństwo Boga. 
3. Potrafi opowiedzieć o 

Bogu na podstawie 

wybranego fragmentu 

Pisma Świętego. 
4. Zna sposoby objawienia 

się Boga człowiekowi, 

wymienia znane prawa 

przyrody. 
5. Wymienia ekologiczne 

działania człowieka. 
6. Rozpoznaje św. 

Franciszka – patrona 

ekologów. 
7. Wymienia wybranych 

proroków biblijnych. 
8. Wie, że Jezus modlił się 

Psalmami. 

Uczeń: 
1. Wie, że Bóg jest 

Stwórcą świata.  
2. Wie, że w Piśmie 

Świętym jest 

opowiadanie o 

stworzeniu człowieka. 
3. Wie, że Bóg objawia się 

człowiekowi w Piśmie 

Świętym. 
4. Wskazuje przykłady 

doskonałości i piękna 

świata stworzonego 

przez Boga. 
5. Wymienia zadania 

człowieka w świecie. 
6. Wie, że Bóg mówił 

przez proroków. 
7. Odróżnia psalmy od 

innych form modlitwy. 

Uczeń: 
1. Nie spełnił kryteriów na 

ocenę dopuszczającą. 
2. Nie pracuje podczas 

lekcji i nie posiada 

notatek. 
3. Nie prowadzi zeszytu. 
4. Nie skorzystał z 

pomocy nauczyciela i 

kolegów w celu 

poprawienia oceny. 

VI. 

Grzech i jego skutki 

Uczeń: 
1. Posiada wiedzę i 

umiejętności, które są 

wynikiem samodzielnej 

pracy. 

Uczeń: 
1. Wymienia źródła zła w 

świecie, wyjaśnia 

tajemnicę grzechu 

zawartą w Księdze 

Rodzaju. 

Uczeń: 
1. Wyjaśnia pojęcie: 

szatan, wskazuje 

upadłego anioła jako 

przeciwnika Boga. 

Uczeń: 
1. Opowiada o początkach 

zła w świecie. 
2. Opowiada o 

nieposłuszeństwie 

pierwszych ludzi, 

Uczeń: 
1. Wie, co to jest pokusa i 

jak należy walczyć ze 

złem.  

Uczeń: 
1. Nie spełnił kryteriów na 

ocenę dopuszczającą. 
2. Nie pracuje podczas 

lekcji i nie posiada 

notatek. 
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2. Spełnił kryteria na 

ocenę bardzo dobrą. 
3. Wykorzystuje 

dodatkowe wiadomości 

w praktyce. 

2. Zna perykopę o grzechu 

pierwszych ludzi, 

wyjaśnia jak Bogu 

okazać wdzięczność za 

dar chrztu. 
3. Wie, że protoewangelia 

jest odpowiedzią Boga 

na grzech człowieka i 

zapowiedzią zbawienia. 
4. Tłumaczy Objawienie 

Boże na postawie 

opowiadań o Kainie i 

Ablu i Wieży Babel.  
5. Opowiada o Przymierzu 

Noego z Bogiem. 
6. Wyjaśnia związek 

sakramentów świętych z 

życiem osobistym i ich 

zbawczą moc. 

2. Wyjaśnia pojęcie grzech 

pierworodny. 
3. Podaje przykłady walki 

z grzechem. 
4. Wyjaśnia pojęcie: 

protoewangelia. 
5. Wskazuje na Maryję – 

nową Ewę. 
6. Wyjaśnia pojęcia: 

zazdrość, pycha. 
7. Tłumaczy istotę grzechu 

na podstawie 

opowiadań o Kainie i 

Ablu i wieży Babel. 
8. Wyjaśnia pojęcie: arka 

Noego. 
9. Opisuje przyczyny i 

skutki biblijnego 

potopu. 
10. Wyjaśnia, w jaki 

sposób sakramenty 

pomagają w walce ze 

złem. 

grzechu pierworodnym i 

jego skutkach. 
3. Wie, że w Księdze 

Rodzaju znajduje się 

pierwsza dobra nowina 

o zbawieniu. 
4. Opowiada historię o 

Kainie i Ablu oraz 

wieży Babel 
5. Opowiada o Noem, jego 

wierności i 

posłuszeństwie Bogu. 
6. Wskazuje na 

sakramenty święte jako 

znaki Nowego 

Przymierza. 

2. Podaje podstawowe 

informacje na temat 

grzechu pierworodnego. 
3. Opowiada, że Jezus 

Chrystus jest 

zapowiedzianym 

Zbawicielem. 
4. Zna opowiadania 

biblijne o skutkach 

grzechu. 
5. Zna opowiadanie 

biblijne o potopie. 
6. Wymienia sakramenty 

święte i wyjaśnia ich 

znaczenie.  

3. Nie prowadzi zeszytu. 
4. Nie skorzystał z 

pomocy nauczyciela i 

kolegów w celu 

poprawienia oceny. 

VII. 

Bóg troszczy się o ludzi 

Uczeń: 
1. Posiada wiedzę i 

umiejętności, które są 

wynikiem samodzielnej 

pracy. 
2. Spełnił kryteria na 

ocenę bardzo dobrą. 
3. Wykorzystuje 

dodatkowe wiadomości 

w praktyce. 

Uczeń: 
1. Wie, co to jest 

zbawienie i Boży plan 

zbawienia. 
2. Wie, co to znaczy żyć 

zgodnie z planem 

Bożym. 
3. Wyjaśnia znaczenie 

przymierza człowieka z 

Bogiem. 
4. Wyjaśnia na czym 

polega ofiara Izaaka i 

błogosławieństwo 

Jakuba. 
5. Wie, na czym polega 

opieka Boga. 
6. Wyjaśnia czym była 

niewola egipska.  
7. Wyjaśnia znaczenie 

imienia Boga 

objawionego 

Mojżeszowi. 
8. Wyjaśnia pojęcie: 

baranek paschalny. 

Uczeń: 
1. Wyjaśnia aktualność 

wydarzeń biblijnych. 
2. Zna obietnice Boga 

dane Abrahamowi. 
3. Wyjaśnia pojęcia: 

Izrael, patriarcha. 
4. Zna ogólnie historię 

Abrahama, Izaaka i 

Jakuba. 
5. Wyjaśnia pojęcie: 

Opatrzność Boża. 
6. Opowiada o powołaniu 

Mojżesza. 
7. Opisuje objawienie się 

Boga Mojżeszowi. 
8. Wyjaśnia pojęcie: syn, 

grzech pierworodny. 
9. Wymienia i wyjaśnia 

znaczenie wybranych 

plag egipskich. 

Uczeń: 
1. Podaje przykłady 

postaw życia według 

planu ludzkiego i planu 

Bożego. 
2. Opowiada o Abrahamie. 
3. Opowiada o początkach 

Narodu Wybranego, 

wymienia główne 

postaci. 
4. Wie, że Pan Bóg 

realizuje swój plan 

Zbawienia przez ludzi. 
5. Opisuje sytuację 

Hebrajczyków w 

niewoli egipskiej. 
6. Opowiada o 

narodzinach i młodości 

Mojżesza. 
7. Wie, że plagi egipskie 

były znakami działania 

Boga. 

Uczeń: 
1. Wie, czym różnią się 

plany ludzkie i plany 

Boże. 
2. Wie, kim był Abraham. 
3. Wie, że Abraham, Izaak 

i Jakub należą do 

Narodu Wybranego. 
4. Zna historię Józefa 

Egipskiego. 
5. Wie, czym jest niewola.  
6. Wie, kim był Mojżesz. 
7. Opowiada o plagach 

egipskich. 

Uczeń: 
1. Nie spełnił kryteriów na 

ocenę dopuszczającą. 
2. Nie pracuje podczas 

lekcji i nie posiada 

notatek. 
3. Nie prowadzi zeszytu. 
4. Nie skorzystał z 

pomocy nauczyciela i 

kolegów w celu 

poprawienia oceny. 
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9. Rozumie znaczenie 

ofiary Baranka w 

Nowym Testamencie. 

VIII. Wiara w Boga 
Uczeń: 
1. Posiada wiedzę i 

umiejętności, które są 

wynikiem samodzielnej 

pracy. 
2. Spełnił kryteria na 

ocenę bardzo dobrą. 
3. Wykorzystuje 

dodatkowe wiadomości 

w praktyce. 

Uczeń: 
1. Uzasadnia, na czym 

polega pielęgnowanie 

wiary w życiu 

człowieka. 
2. Wyjaśnia potrzebę 

rozwoju wiary w 

oparciu o przypowieść o 

ziarnku gorczycy. 
3. Uzasadnia, że mocna 

wiara jest źródłem 

szczęścia i Bożego 

błogosławieństwa. 
4. Wyjaśnia skrót: KKK. 
5. Wymienia zadania 

chrześcijanina 

wynikające z przyjęcia 

wiary. 
6. Wyjaśnia, czym jest 

świętość Boga w 

sakramentach świętych.  
7. Wyjaśnia, na czym 

polega wspólnota Osób 

Boskich. 

Uczeń: 
1. Wyjaśnia pojęcie: 

wiara. 
2. Podaje przykłady ludzi 

wiary. 
3. Rozumie znaczenie 

przypowieści o ziarnku 

gorczycy i o zaczynie w 

kontekście wiary. 
4. Wyjaśnia pojęcia: 

monoteizm i politeizm. 
5. Wie, że Bóg wystawia 

czasem wiarę człowieka 

na próbę. 
6. Wie, że wiara jest 

darem i zadaniem.  
7. Wyjaśnia pojęcie: 

przymioty. 
8. Wyjaśnia pojęcie: 

Trójca Święta. 

Uczeń: 
1. Wie, że Bóg udziela 

daru wiary w czasie 

chrztu. 
2. Zna przypowieści o 

ziarnku gorczycy i o 

zaczynie. 
3. Opowiada, na czym 

polega wiara i szczęście 

Abrahama. 
4. Wskazuje rolę Kościoła 

w rozwoju wiary 

człowieka. 
5. Wymienia i wyjaśnia 

przymioty Boga. 
6. Opowiada o Trójcy 

Świętej. 

Uczeń: 
1. Zna pojęcie wiary.  
2. Zna treść przypowieści 

o ziarnku gorczycy. 
3. Ukazuje znaczenie 

wiary w życiu.  
4. Wie, że wiarę trzeba 

rozwijać. 
5. Wymienia kilka 

przymiotów Boga. 
6. Wymienia osoby Trójcy 

Świętej. 
 

Uczeń: 
1. Nie spełnił kryteriów na 

ocenę dopuszczającą. 
2. Nie pracuje podczas 

lekcji i nie posiada 

notatek. 
3. Nie prowadzi zeszytu. 
4. Nie skorzystał z 

pomocy nauczyciela i 

kolegów w celu 

poprawienia oceny 

IX. 

Z Jezusem wędruję do 

Boga Ojca 

Uczeń: 
1. Posiada wiedzę i 

umiejętności, które są 

wynikiem samodzielnej 

pracy. 
2. Spełnił kryteria na 

ocenę bardzo dobrą. 
3. Wykorzystuje 

dodatkowe wiadomości 

w praktyce. 

Uczeń: 
1. Tłumaczy, na czym 

polega wsłuchiwanie się 

w głos sumienia. 
2. Wyjaśnia, jak można 

współcześnie 

naśladować wiarę św. 

Szymona z Lipnicy. 
3. Wie, jak pokładać 

nadzieję w Bogu w 

trudnościach. 
4. Wie, że człowiek 

popełnia grzechy, 

podaje sposoby 

pokonywania 

przeciwności i zła w 

życiu. 

Uczeń: 
1. Wie, co to są wybory 

moralne i że są one 

przejawem wolności. 
2. 2.Wskazuje wiarę św. 

Szymona z Lipnicy, 

która kształtowała życie 

i relacje z innymi.  
3. Wyjaśnia pojęcia: 

nadzieja, upadek. 
4. Wymienia i wyjaśnia 

znaczenie uczynków 

miłosiernych.  
 

Uczeń: 
1. Wskazuje sytuacje, w 

których człowiek 

dokonuje wyborów. 
2. Opisuje wiarę św. 

Szymona z Lipnicy. 
3. Wie, że w życiu 

człowieka są chwile 

trudne. 
4. Wie, na czym polega 

ufność Bogu. 
5. Zna uczynki miłosierne 

co do ciała i co do 

duszy 

Uczeń: 
1. Opowiada o wyborach 

towarzyszących 

człowiekowi. 
2. Wie, że św. Szymon z 

Lipnicy był 

człowiekiem głębokiej 

wiary. 
3. Wymienia trudności w 

życiu 
4. Wie, że człowiek jest 

słaby i upada. 

Uczeń: 
1. Nie spełnił kryteriów na 

ocenę dopuszczającą. 
2. Nie pracuje podczas 

lekcji i nie posiada 

notatek. 
3. Nie prowadzi zeszytu. 
4. Nie skorzystał z 

pomocy nauczyciela i 

kolegów w celu 

poprawienia oceny. 
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X. 

Moja odpowiedź Bogu 

Uczeń: 
1. Posiada wiedzę i 

umiejętności, które są 

wynikiem samodzielnej 

pracy. 
2. Spełnił kryteria na 

ocenę bardzo dobrą. 
3. Wykorzystuje 

dodatkowe wiadomości 

w praktyce. 

Uczeń: 
1. Wymienia i wyjaśnia 

pojęcia: ministrant, 

schola. 
2. Opisuje formy 

aktywności dzieci w 

Kościele. 
3. Wyjaśnia pojęcie: 

Abba. 
4. Wie, w jaki sposób 

budujemy królestwo 

Boże na ziemi. 
5. Ukazuje sposoby 

czytania słowa Bożego 

w Kościele. 
6. Wie jak przeżywać 

niedzielę. 
7. Opowiada o 

świętowaniu niedzieli w 

innych krajach i 

kulturach. 

Uczeń: 
1. Wie, jakie są zadania 

chłopców jako 

ministrantów przy 

ołtarzu i dziewcząt w 

scholi. 
2. Opowiada przypowieść 

o budowie domu,. 
3. Wie, co to jest modlitwa 

liturgiczna Kościoła. 
4. Wyjaśnia pojęcie: 

metanoia. 
5. Wie o tradycji czytania 

słowa Bożego. 
6. Rozumie potrzebę 

uczestniczenia w 

niedzielnej Eucharystii. 

Uczeń: 
1. Wymienia różne posługi 

w kościele. 
2. Rozumie znaczenie 

modlitwy w życiu. 
3. Wyjaśnia, na czym 

polega budowanie więzi 

ze Słowem. 
4. Uzasadnia obowiązek 

uczestniczenia w 

niedzielnej Mszy 

Świętej. 

Uczeń:  
1. Wie, że Karol Wojtyła – 

Lolek w dzieciństwie 

był ministrantem. 
2. Zna i podaje definicję 

modlitwy. 
3. Wskazuje na tajemnice 

słowa Bożego.  
4. Wie, jak świętować 

niedzielę w czasie 

wakacji. 

Uczeń: 
1. Nie spełnił kryteriów na 

ocenę dopuszczającą. 
2. Nie pracuje podczas 

lekcji i nie posiada 

notatek. 
3. Nie prowadzi zeszytu. 
4. Nie skorzystał z 

pomocy nauczyciela i 

kolegów w celu 

poprawienia oceny. 

 



Wymagania edukacyjne z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej 

Rozdział Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Niedostateczny 

I. 
Nasza wspólnota 
wiary 

Uczeń: 
1. Posiada wiedzę i 

umiejętności, które są 

wynikiem samodzielnej 

pracy. 
2. Spełnił kryteria na ocenę 

bardzo dobrą. 
3. Wykorzystuje dodatkowe 

wiadomości w praktyce. 

Uczeń: 
1. Omawia różnicę między 

prawdziwym szczęściem a 

przyjemnością. 
2. Przedstawia, na czym 

polega uczestnictwo 

w życiu różnych wspólnot 

Kościoła, narodu, rodziny, 

grupy szkolnej i 

koleżeńskiej. 
3. Wyjaśnia, na przykładzie 

życia św. s. Faustyny i 

wybranych świadków 

wiary, na czym polega 

zaufanie zawierzenie 

Bogu. 
4. Wyjaśnia, na czym polega 

kultura bycia w rodzinie, 

szkole, parafii, grupie 

rówieśniczej i na portalach 

społecznościowych. 
5. Wyjaśnia pojęcie wiary w 

Boga i wskazuje relacje 

między wiarą a wiedzą. 
6. Wyjaśnia pojęcia: ateizm, 

deizm, niewiara, 

agnostycyzm. 
7. Wymienia źródła wiedzy 

na temat istnienia Boga. 

Uczeń: 
1. Wymienia źródła 

autentycznego i trwałego 

szczęścia. 
2. Charakteryzuje 

najważniejsze wspólnoty 

w życiu człowieka. 
3. Ukazuje zaufanie 

i zawierzenie Bogu św. s. 

Faustyny jako przykład do 

naśladowania. 
4. Wskazuje jak dobrze się 

zachowywać pośród 

innych osób. 
5. Wyjaśnia pojęcie wiara. 
6. Zna i rozumie pojęcia: 

ateizm, deizm, niewiara, 

agnostycyzm. 
7. Wymienia źródła wiedzy 

na temat istnienia Boga. 

Uczeń: 
1. Opowiada o szczęściu 

i jego źródłach. 
2. Opowiada o 

najważniejszych 

wspólnotach w życiu 

człowieka. 
3. Zna i opowiada życiorys i 

historie powołania św. s. 

Faustyny. 
4. Opisuje, w jaki sposób 

okazywać szacunek 

każdemu człowiekowi. 
5. Opowiada, jaką wiarą 

powinni odznaczać się 

chrześcijanie. 
6. Opowiada o pojęciach: 

ateizm, deizm, niewiara, 

agnostycyzm. 

Uczeń: 
1. Wyjaśnia czym jest 

szczęście. 
2. Wymienia najważniejsze 

wspólnoty w życiu 

człowieka. 
3. Przedstawia św. s. 

Faustynę – patronkę roku 

w klasie piątej. 
4. Opowiada o okazywaniu 

szacunku innym ludziom. 
5. Opowiada o wierze. 
6. Wymienia poznanych 

świadków wiary. 

Uczeń: 
1. Nie spełnił kryteriów na 

ocenę dopuszczającą. 
2. Nie pracuje podczas lekcji 

i nie posiada notatek. 
3. Nie prowadzi zeszytu. 
4. Nie skorzystał z pomocy 

nauczyciela i kolegów 

w celu poprawienia oceny. 

II. 
Bóg objawia się 
w Piśmie Świętym 

Uczeń: 
1. Posiada wiedzę i 

umiejętności, które są 

wynikiem samodzielnej 

pracy. 
2. Spełnił kryteria na ocenę 

bardzo dobrą. 
3. Wykorzystuje dodatkowe 

wiadomości w praktyce. 

Uczeń: 
1. Wyjaśnia, że Bóg objawia 

się w słowie – w Piśmie 

Świętym 
2. Przedstawia proces 

formowania się ksiąg 

biblijnych. 
3. Rozróżnia i wymienia 

księgi Starego i Nowego 

Testamentu. 
4. Wymienia sposoby 

Bożego Objawienia (w 

stworzeniu, w słowie 

Bożym i w Jezusie 

Chrystusie). 

Uczeń: 
1. Wyjaśnia, czym jest 

Pismo Święte. 
2. Wyjaśnia, jak formowały 

się księgi Pisma Świętego. 
3. Rozróżnia księgi Starego i 

Nowego Testamentu. 
4. Wyjaśnia pojęcia: 

objawienie, natchnienie 

biblijne. 
5. Rozumie potrzebę 

rozwijania wiary w sobie. 
6. Wymienia najważniejsze 

przymioty Boga. 

Uczeń: 
1. Opowiada o Piśmie 

Świętym. 
2. Opowiada jak powstawało 

Pismo Święte. 
3. Wymienia przykładowe 

księgi Starego i Nowego 

Testamentu. 
4. Opowiada o natchnieniu 

biblijnym. 
5. Opowiada o przymiotach 

Boga. 
6. Wymienia przejawy 

miłości Boga do 

człowieka. 

Uczeń: 
1. Opowiada o Piśmie 

Świętym. 
2. Wymienia przykładowe 

księgi Pisma Świętego 
3. Wymienia autorów Pisma 

Świętego. 
4. Opowiada jaki jest Pan 

Bóg. 
5. Opowiada o miłości Boga 

do człowieka. 

Uczeń: 
1. Nie spełnił kryteriów na 

ocenę dopuszczającą. 
2. Nie pracuje podczas lekcji 

i nie posiada notatek. 
3. Nie prowadzi zeszytu. 
4. Nie skorzystał z pomocy 

nauczyciela i kolegów 

w celu poprawienia oceny. 



5. Zestawia wydarzenia 

biblijne ze zwyczajami 

religijnymi. 
6. Wymienia i wyjaśnia 

najważniejsze przymioty 

Boga. 
7. Opisuje przejawy miłości 

Boga do człowieka w 

historii zbawienia (od 

stworzenia)  

i w teraźniejszości. 

7. Opisuje przejawy miłości 

Boga do człowieka. 

III. 
Bóg objawia się 
w historii zbawienia 

Uczeń: 
1. Posiada wiedzę i 

umiejętności, które są 

wynikiem samodzielnej 

pracy. 
2. Spełnił kryteria na ocenę 

bardzo dobrą. 
3. Wykorzystuje dodatkowe 

wiadomości w praktyce. 

Uczeń: 
1. Wyjaśnia, że Bóg objawia 

się w stworzeniu 

i człowiek może poznać 

Boga przez dzieła 

stworzenia. 
2. Przedstawia i interpretuje 

biblijne obrazy: grzech 

pierwszych ludzi, dzieje 

Abla i Kaina oraz Noego, 

budowa wieży Babel. 
3. Wyjaśnia skutki dobra 

i zła (grzechu). 
4. Przedstawia podstawowe 

wydarzenia historii 

zbawienia w Starym 

Testamencie w porządku 

chronologicznym. 
5. Wyjaśnia pojęcia: anioł, 

błogosławieństwo, grzech 

pierworodny, ewangelia i 

Protoewangelia, wolna 

wola, grzech pierworodny, 

Opatrzność Boża, 

przymierze, patriarcha, 

prorok, anioł, psalm, 

Dekalog. 
6. Dokonuje aktualizacji 

faktów związanych 

z poznawanymi 

wydarzeniami i 

postaciami Starego 

Testamentu. 
7. Omawia, czym jest 

modlitwa i uzasadnia 

znaczenie modlitwy 

Uczeń: 
1. Wyjaśnia, że Bóg objawia 

się w stworzeniu 

i człowiek może poznać 

Boga. 
2. Wyjaśnia biblijne obrazy: 

grzech pierwszych ludzi, 

dzieje Abla i Kaina oraz 

Noego, budowa wieży 

Babel. 
3. Przedstawia skutki dobra i 

zła (grzechu) 
4. Przedstawia podstawowe 

wydarzenia historii 

zbawienia w Starym 

Testamencie. 
5. Wymienia i z pomocą 

nauczyciela wyjaśnia 

pojęcia: anioł, 

błogosławieństwo, grzech 

pierworodny, ewangelia i 

Protoewangelia, wolna 

wola, grzech pierworodny, 

Opatrzność Boża, 

przymierze, patriarcha, 

prorok, anioł, psalm, 

Dekalog. 
6. Omawia, czym jest 

modlitwa i uzasadnia 

znaczenie modlitwy 

w codziennym życiu 

chrześcijanina. 
7. Formułuje modlitwy 

dziękczynienia, 

uwielbienia Boga 

Stwórcy. 

Uczeń: 
1. Opowiada o objawieniu 

się Boga, i że wszystko, 

co stworzył Bóg, jest 

dobre. 
2. Krótko wyjaśnia i 

powiada o grzechu 

pierwszych ludzi, dziejach 

Abla i Kaina oraz Noego i 

budowie wieży Babel. 
3. Wymienia skutki dobra 

i zła. 
4. Wymienia podstawowe 

wydarzenia historii 

zbawienia w Starym 

Testamencie. 
5. Wymienia niektóre 

pojęcia i potrafi omówić z 

pomocą nauczyciela: 

anioł, błogosławieństwo, 

grzech pierworodny, 

ewangelia  
i Protoewangelia, wolna 

wola, grzech pierworodny, 

Opatrzność Boża, 

przymierze, patriarcha, 

prorok, anioł, psalm, 

Dekalog. 
6. Omawia, czym jest 

modlitwa. 
7. Formułuje proste 

modlitwy. 

Uczeń: 
1. Opowiada o objawieniu 

się Boga. 
2. Opowiada o grzechu 

pierwszych ludzi, dziejach 

Abla i Kaina oraz Noego i 

budowie wieży Babel. 
3. Opowiada o skutkach 

dobra i zła. 
4. Opowiada o wybranych 

wydarzeniach historii 

zbawienia w Starym 

Testamencie. 
5. Opowiada o pojęciach: 

anioł, błogosławieństwo, 

grzech pierworodny, 

ewangelia i 

Protoewangelia, wolna 

wola, grzech pierworodny, 

Opatrzność Boża, 

przymierze, patriarcha, 

prorok, anioł, psalm, 

Dekalog. 
6. Opowiada o modlitwie. 

Uczeń: 
1. Nie spełnił kryteriów na 

ocenę dopuszczającą. 
2. Nie pracuje podczas lekcji 

i nie posiada notatek. 
3. Nie prowadzi zeszytu. 
4. Nie skorzystał z pomocy 

nauczyciela i kolegów 

w celu poprawienia oceny. 



w codziennym życiu 

chrześcijanina. 
8. Formułuje modlitwy 

dziękczynienia, 

uwielbienia Boga 

Stwórcy, w oparciu o 

teksty biblijne i własnymi 

słowami. 

IV. 
Bóg posyła Jezusa do 
ludzi  

Uczeń: 
1. Posiada wiedzę i 

umiejętności, które są 

wynikiem samodzielnej 

pracy. 
2. Spełnił kryteria na ocenę 

bardzo dobrą. 
3. Wykorzystuje dodatkowe 

wiadomości w praktyce. 

Uczeń: 
1. Uzasadnia religijny 

wymiar uroczystości 

Zmartwychwstania 

Pańskiego, Narodzenia 

Pańskiego, Zesłania 

Ducha Świętego oraz 

okresów Adwentu i 

Wielkiego Postu. 
2. Wskazuje na skutki 

wynikające z Wcielenia i 

Odkupienia dla życia 

chrześcijanina i każdego 

człowieka. 
3. Charakteryzuje specyfikę i 

przesłanie poszczególnych 

Ewangelii. 
4. Wyjaśnia pojęcie: prorok i 

podaje zapowiedzi 

prorockie odnoszące się 

do Mesjasza. 
5. Przedstawia i interpretuje 

w świetle Objawienia 

biblijne opowiadania 

o Zwiastowaniu, 

narodzeniu Jezusa, chrzcie 

w Jordanie. 
6. Podaje przykłady, w jaki 

sposób ze zła i cierpienia 

Bóg może wyprowadzić 

dobro. 
7. Uzasadnia znaczenie 

modlitwy w codziennym 

życiu chrześcijanina. 

Uczeń: 
1. Wyjaśnia, religijny 

wymiar uroczystości 

Zmartwychwstania 

Pańskiego, Narodzenia 

Pańskiego, Zesłania 

Ducha Świętego oraz 

okresów Adwentu i 

Wielkiego Postu. 
2. Wymienia skutki 

wynikające z Wcielenia 

i Odkupienia dla życia 

chrześcijanina i każdego 

człowieka. 
3. Wyjaśnia specyfikę 

i przesłanie 

poszczególnych 

Ewangelii. 
4. Wymienia proroków 

zapowiadających 

Mesjasza. 
5. Przedstawia biblijne 

opowiadania o 

Zwiastowaniu, narodzeniu 

Jezusa, chrzcie w 

Jordanie. 
6. Opowiada, w jaki sposób 

ze zła i cierpienia Bóg 

może wyprowadzić dobro. 
7. Opowiada o znaczeniu 

modlitwy w codziennym 

życiu chrześcijanina. 

Uczeń: 
1. Opowiada o 

uroczystościach 

Zmartwychwstania 

Pańskiego, Narodzenia 

Pańskiego, Zesłania 

Ducha Świętego oraz 

okresach Adwentu i 

Wielkiego Postu. 
2. Wyjaśnia znaczenie pojęć: 

Wcielenie i Odkupienie. 
3. Opowiada o 

poszczególnych 

Ewangeliach. 
4. Wymienia zadania 

proroków i zna 

przepowiednie 

mesjańskie. 
5. Opowiada o 

Zwiastowaniu, narodzeniu 

Jezusa, chrzcie w 

Jordanie. 
6. Opowiada, o Bożej mocy 

w przezwyciężaniu zła. 
7. Opowiada o modlitwie w 

życiu chrześcijanina. 

Uczeń: 
1. Wymienia uroczystości 

Zmartwychwstania 

Pańskiego, Narodzenia 

Pańskiego, Zesłania 

Ducha Świętego oraz 

okresy Adwentu i 

Wielkiego Postu. 
2. Opowiada o Wcieleniu 

i Odkupieniu. 
3. Wymienia autorów 

Ewangelii. 
4. Wymienia proroków 

zapowiadających przyjście 

Mesjasza. 
5. Z pomocą nauczyciela 

opowiada o 

Zwiastowaniu, narodzeniu 

Jezusa, chrzcie w 

Jordanie. 
6. Opowiada, jak Bóg może 

zwyciężać zło. 
7. Z pomocą nauczyciela 

opowiada o modlitwie 

w życiu chrześcijanina. 

Uczeń: 
1. Nie spełnił kryteriów na 

ocenę dopuszczającą. 
2. Nie pracuje podczas lekcji 

i nie posiada notatek. 
3. Nie prowadzi zeszytu. 
4. Nie skorzystał z pomocy 

nauczyciela i kolegów 

w celu poprawienia oceny. 

V. 
Jezus naszym 
Bratem 

Uczeń: 
1. Posiada wiedzę i 

umiejętności, które są 

wynikiem samodzielnej 

pracy. 

Uczeń: 
1. Przedstawia podstawowe 

fakty z życia, działalności 

i nauczania Jezusa 

Chrystusa w porządku 

chronologicznym. 

Uczeń: 
1. Przedstawia podstawowe 

fakty z życia, działalności 

i nauczania Jezusa 

Chrystusa. 

Uczeń: 
1. Przedstawia podstawowe 

fakty z życia Jezusa 

Chrystusa. 
2. Opowiada czym jest 

Królestwo Boże. 

Uczeń: 
1. Opowiada o 

najważniejszych 

wydarzeniach z życia 

Jezusa Chrystusa. 

Uczeń: 
1. Nie spełnił kryteriów na 

ocenę dopuszczającą. 
2. Nie pracuje podczas lekcji 

i nie posiada notatek. 
3. Nie prowadzi zeszytu. 



2. Spełnił kryteria na ocenę 

bardzo dobrą. 
3. Wykorzystuje dodatkowe 

wiadomości w praktyce. 

2. Wyjaśnia, na czym polega 

Dobra Nowina 

o Królestwie Bożym. 
3. Uzasadnia różnicę między 

Chrystusem a innymi 

osobami mającymi wpływ 

na dzieje ludzkości. 
4. Wyjaśnia pojęcia: 

Mesjasz, chrześcijanin 

oraz czym jest 

namaszczenie w Starym 

Testamencie. 
5. Przedstawia wartość 

godności chrześcijanina 

wynikającą z chrztu 

świętego (udział w misji 

kapłańskiej, prorockiej 

i królewskiej). 
6. Przedstawia, na czym 

polega odmawianie 

różańca, wymienia jego 

części i tajemnice i 

uzasadnia, że modlitwa 

różańcowa jest 

rozważaniem wydarzeń z 

życia Jezusa i Maryi. 
7. Uzasadnia związek 

modlitwy różańcowej 

z życiem chrześcijanina. 

2. Z pomocą nauczyciela 

wyjaśnia, na czym polega 

Dobra Nowina 

o Królestwie Bożym. 
3. Z pomocą nauczyciela 

uzasadnia różnicę między 

Chrystusem a innymi 

osobami mającymi wpływ 

na dzieje ludzkości. 
4. Wyjaśnia pojęcie 

Mesjasza. 
5. Przedstawia wartość 

godności chrześcijanina 

wynikającą z chrztu 

świętego. 
6. Opowiada, na czym 

polega odmawianie 

różańca, wymienia jego 

części i tajemnice, 

w kontekście Ewangelii. 
7. Opowiada o związku 

modlitwy różańcowej 

z życiem chrześcijanina. 

3. Wymienia przymioty 

Jezusa i potrafi je 

wyjaśnić. 
4. Opowiada o Jezusie jako 

Mesjaszu. 
5. Opowiada o udziale 

chrześcijanina w misji 

kapłańskiej, prorockiej 

i królewskiej. 
6. Opowiada, na czym 

polega odmawianie 

różańca. 
7. Z pomocą nauczyciela 

opowiada o związku 

modlitwy różańcowej 

z życiem chrześcijanina.  

2. Z pomocą nauczyciela 

opowiada czym jest 

Królestwo Boże. 
3. Z pomocą nauczyciela 

opowiada o Jezusie jako 

Mesjaszu. 
4. Opowiada o misji 

kapłańskiej, prorockiej 

i królewskiej w życiu 

chrześcijanina. 
5. Opowiada o modlitwie 

różańcowej. 

4. Nie skorzystał z pomocy 

nauczyciela i kolegów 

w celu poprawienia oceny. 

VI. 
Bóg naucza i działa 
przez Jezusa 

Uczeń: 
1. Posiada wiedzę i 

umiejętności, które są 

wynikiem samodzielnej 

pracy. 
2. Spełnił kryteria na ocenę 

bardzo dobrą. 
3. Wykorzystuje dodatkowe 

wiadomości w praktyce. 

Uczeń: 
1. Przedstawia najważniejsze 

wydarzenia z działalności 

i nauczania Jezusa 

Chrystusa. 
2. Wyjaśnia, na czym polega 

Dobra Nowina 

o Królestwie Bożym. 
3. Omawia wybrane 

przypowieści o Królestwie 

Bożym (o siewcy, 

o pannach roztropnych 

i nierozsądnych, o skarbie 

i perle, o ziarnku 

gorczycy). 
4. Wyjaśnia pojęcie 

miłosierdzia Bożego, 

wiążąc je ze 

sprawiedliwością, 

Uczeń: 
1. Przy pomocy nauczyciela 

przedstawia najważniejsze 

wydarzenia z działalności 

i nauczania Jezusa 

Chrystusa. 
2. Wyjaśnia, na czym polega 

Dobra Nowina 

o Królestwie Bożym. 
3. Wyjaśnia poznane 

przypowieści o Królestwie 

Bożym (o siewcy, o 

pannach roztropnych 

i nierozsądnych, o skarbie 

i perle, o ziarnku 

gorczycy). 
4. Wyjaśnia pojęcie 

miłosierdzia Bożego, 

wiążąc je ze 

Uczeń: 
1. Przedstawia najważniejsze 

wydarzenia z życia Jezusa 

Chrystusa. 
2. Wie, że Słowo Boże 

kształtuje wiarę. 
3. Wymienia i przy pomocy 

nauczyciela wyjaśnia 

znacznie przypowieści 

o Królestwie Bożym. 
4. Opowiada o miłosierdziu 

Bożym, powołując się na 

wybrane przypowieści. 
5. Opowiada o nauczaniu 

Jezusa. 
6. Opowiada o wybranych 

cudach: uzdrowieniach, 

uciszeniu burzy i 

rozmnożeniu chleba. 

Uczeń: 
1. Opowiada o 

najważniejszych 

wydarzeniach z życia 

Jezusa Chrystusa. 
2. Opowiada o przypowieści 

o siewcy. 
3. Wymienia niektóre 

przypowieści o Królestwie 

Bożym. 
4. Opowiada o miłosierdziu 

Bożym. 
5. Opowiada o nauczaniu 

Jezusa. 
6. Opowiada o wybranych 

cudach. 
7. Opowiada o postawie 

chrześcijanina wobec 

otaczającego zła. 

Uczeń: 
1. Nie spełnił kryteriów na 

ocenę dopuszczającą. 
2. Nie pracuje podczas lekcji 

i nie posiada notatek. 
3. Nie prowadzi zeszytu. 
4. Nie skorzystał z pomocy 

nauczyciela i kolegów 

w celu poprawienia oceny. 



powołując się na 

przypowieści (o 

miłosiernym ojcu, o 

robotnikach najętych do 

pracy w różnych porach 

dnia, o miłosiernym 

Samarytaninie). 
5. Przedstawia nauczanie 

Jezusa zawarte w Kazaniu 

na Górze. 
6. Opowiada o wybranych 

cudach: uzdrowieniach, 

uciszeniu burzy i 

rozmnożeniu chleba jako 

znakach mesjańskich 

nadejścia Królestwa 

Bożego i wyrazie miłości 

Jezusa do człowieka. 
7. Podaje przykłady 

właściwego zachowania 

chrześcijanina wobec zła i 

nieszczęść oraz wymienia 

sposoby przeciwdziałania 

złu i cierpieniu. 

sprawiedliwością, 

powołując się na wybrane 

przypowieści. 
5. Opowiada o nauczaniu 

Jezusa zawartym w 

Kazaniu na Górze. 
6. Opowiada o wybranych 

cudach: uzdrowieniach, 

uciszeniu burzy i 

rozmnożeniu chleba jako 

znakach mesjańskich 

nadejścia Królestwa 

Bożego i wyrazie miłości 

Jezusa do człowieka. 
7. Opowiada o właściwej 

postawie chrześcijanina 

wobec zła i nieszczęść 

oraz wymienia sposoby 

przeciwdziałania złu 

i cierpieniu. 

7. Opowiada o właściwej 

postawie chrześcijanina 

wobec zła i nieszczęść. 

VII. 
Nowe Przymierze 

Uczeń: 
1. Posiada wiedzę i 

umiejętności, które są 

wynikiem samodzielnej 

pracy. 
2. Spełnił kryteria na ocenę 

bardzo dobrą. 
3. Wykorzystuje dodatkowe 

wiadomości w praktyce. 

Uczeń: 
1. Wyjaśnia, pojęcia: grzech, 

ofiara, przymierze. 
2. Na podstawie Mt 26,36 – 

27,66; J 18,1 – 19,42 

opisuje mękę i śmierć 

Jezusa Chrystusa. 
3. Opisuje miłość Boga do 

człowieka objawioną 

w męce, śmierci i 

zmartwychwstaniu Jezusa 

Chrystusa. 
4. Omawia znaczenie 

zbawczej misji Jezusa 

Chrystusa dla całej 

ludzkości i 

poszczególnych ludzi. 
5. Wyjaśnia zbawczy sens 

męki, śmierci i 

zmartwychwstania Jezusa 

Chrystusa. 
6. Przedstawia konsekwencje 

dobra i zła. 

Uczeń: 
1. Wyjaśnia, pojęcia: grzech, 

ofiara, przymierze. 
2. Z pomocą nauczyciela na 

podstawie Mt 26,36 – 

27,66; J 18,1 – 19,42 

opisuje mękę i śmierć 

Jezusa Chrystusa. 
3. Opowiada o miłości Boga 

do człowieka objawioną w 

męce, śmierci i 

zmartwychwstaniu Jezusa 

Chrystusa. 
4. Omawia znaczenie 

zbawczej misji Jezusa 

Chrystusa dla całej 

ludzkości. 
5. Wyjaśnia zbawczy sens 

męki, śmierci i 

zmartwychwstania Jezusa 

Chrystusa. 
6. Opowiada o 

konsekwencjach dobra i 

zła. 

Uczeń: 
1. Omawia z pomocą 

nauczyciela, pojęcia: 

grzech, ofiara, przymierze. 
2. Opisuje mękę i śmierć 

Jezusa Chrystusa. 
3. Z pomocą nauczyciela 

opowiada o miłości Boga 

do człowieka objawioną w 

męce, śmierci 

i zmartwychwstaniu 

Jezusa Chrystusa. 
4. Opowiada o znaczeniu 

zbawczej misji Jezusa 

Chrystusa. 
5. Opowiada o zbawczym 

sensie męki, śmierci 

i zmartwychwstania 

Jezusa Chrystusa. 
6. Opowiada o 

konsekwencjach dobra i 

zła. 
7. Formułuje modlitwy. 

Uczeń: 
1. Opowiada czym jest 

grzech, ofiara, przymierze. 
2. Opowiada o męce 

i śmierci Jezusa 

Chrystusa. 
3. Opowiada o dobru i złu w 

świecie. 
4. Formułuje proste 

modlitwy. 

Uczeń: 
1. Nie spełnił kryteriów na 

ocenę dopuszczającą. 
2. Nie pracuje podczas lekcji 

i nie posiada notatek. 
3. Nie prowadzi zeszytu. 
4. Nie skorzystał z pomocy 

nauczyciela i kolegów 

w celu poprawienia oceny. 



7. Formułuje modlitwy 

dziękczynienia, 

uwielbienia, przeproszenia 

w oparciu o teksty biblijne 

i własnymi słowami. 

7. Formułuje modlitwy 

dziękczynienia, 

uwielbienia, 

przeproszenia. 

VIII. 
Chrystus naszą 
Paschą 

Uczeń: 
1. Posiada wiedzę i 

umiejętności, które są 

wynikiem samodzielnej 

pracy. 
2. Spełnił kryteria na ocenę 

bardzo dobrą. 
3. Wykorzystuje dodatkowe 

wiadomości w praktyce. 

Uczeń: 
1. Przytacza ewangeliczne 

relacje o pustym grobie 

i chrystofaniach. 
2. Wymienia argumenty za 

prawdziwością 

zmartwychwstania Jezusa. 
3. Przedstawia konsekwencje 

wiary w 

zmartwychwstanie Jezusa 

Chrystusa jako 

uzasadnienie nadziei 

chrześcijańskiej. 
4. Uzasadnia, dlaczego wiara 

w zmartwychwstanie jest 

wkroczeniem w nowe 

życie. 
5. Uzasadnia religijny 

wymiar uroczystości 

Zmartwychwstania 

Pańskiego. 
6. Wyjaśnia prawdę 

o zmartwychwstaniu 

umarłych. 
7. Przedstawia oraz zestawia 

wydarzenia i teksty 

biblijne z podstawowymi 

prawdami wiary Kościoła 

dotyczącymi 

wniebowstąpienia Pana 

Jezusa. 
8. Omawia biblijne obrazy 

końca świata oraz Sądu 

Ostatecznego i 

przedstawia ich 

interpretację w świetle 

wiary. 
9. Charakteryzuje postawę 

gotowości na przyjście 

Chrystusa. 

Uczeń: 
1. Przytacza ewangeliczne 

relacje o 

zmartwychwstaniu Jezusa 

Chrystusa. 
2. Z pomocą nauczyciela 

wymienia argumenty za 

prawdziwością 

zmartwychwstania Jezusa. 
3. Przedstawia konsekwencje 

wiary w 

zmartwychwstanie Jezusa 

Chrystusa. 
4. Wyjaśnia religijny wymiar 

uroczystości 

Zmartwychwstania 

Pańskiego. 
5. Wyjaśnia prawdę 

o zmartwychwstaniu 

umarłych. 
6. Przedstawia podstawowe 

prawdy wiary Kościoła 

dotyczące 

wniebowstąpienia Pana 
7. Opowiada o biblijnych 

obrazach końca świata 

oraz Sądu Ostatecznego. 
8. Opowiada o gotowości na 

przyjście Chrystusa. 

Uczeń: 
1. Opowiada o 

zmartwychwstaniu Jezusa 

Chrystusa. 
2. Z pomocą nauczyciela 

wymienia argumenty za 

prawdziwością 

zmartwychwstania Jezusa. 
3. Opowiada o 

konsekwencjach wiary 

w zmartwychwstanie 

Jezusa Chrystusa. 
4. Opowiada o uroczystości 

Zmartwychwstania 

Pańskiego. 
5. Opowiada o prawdzie 

wiary dotyczącej 

zmartwychwstania 

umarłych. 
6. Opowiada o 

wniebowstąpieniu Pana 

Jezusa. 
7. Opowiada o końcu świata 

i powtórnym przyjściu 

Jezusa na ziemie. 

Uczeń: 
1. Opowiada o 

zmartwychwstaniu Jezusa 

Chrystusa. 
2. Z pomocą nauczyciela 

opowiada o argumentach 

za prawdziwością 

zmartwychwstania Jezusa. 
3. Z pomocą nauczyciela 

opowiada o 

konsekwencjach wiary w 

zmartwychwstanie Jezusa 

Chrystusa. 
4. Opowiada o uroczystości 

Zmartwychwstania 

Pańskiego. 
5. Z pomocą nauczyciela 

opowiada o prawdzie 

wiary dotyczącej 

zmartwychwstania 

umarłych. 
7. Opowiada o 

wniebowstąpieniu Pana 

Jezusa. 
8. Opowiada o końcu świata 

i powtórnym przyjściu 

Jezusa na ziemie. 

Uczeń: 
1. Nie spełnił kryteriów na 

ocenę dopuszczającą. 
2. Nie pracuje podczas lekcji 

i nie posiada notatek. 
3. Nie prowadzi zeszytu. 
4. Nie skorzystał z pomocy 

nauczyciela i kolegów 

w celu poprawienia oceny 



IX. 
Moja odpowiedź 
Bogu 

Uczeń: 
1. Posiada wiedzę i 

umiejętności, które są 

wynikiem samodzielnej 

pracy. 
2. Spełnił kryteria na ocenę 

bardzo dobrą. 
3. Wykorzystuje dodatkowe 

wiadomości w praktyce. 

Uczeń: 
1. Analizuje i interpretuje 

teksty dotyczące modlitwy 

Jezusa. 
2. Formułuje modlitwy 

dziękczynienia, 

uwielbienia, przeproszenia 

i prośby w oparciu  
o teksty biblijne i własnymi 

słowami. 
3. Charakteryzuje istotę 

kultu Serca Pana Jezusa, 

Maryi oraz świętych. 
4. Wyjaśnia znaczenie 

szacunku do przedmiotów 

kultu religijnego. 
5. Opowiada o przesłaniu 

Bożego Miłosierdzia 

przekazanym przez św. s. 

Faustynę. 
6. Podaje przykłady 

bezinteresownej troski o 

ludzi w potrzebie 

(chorych, samotnych, 

niepełnosprawnych, 

biednych, uzależnionych, 

bezradnych, 

wykluczonych 

społecznie). 
7. Podaje przykłady ludzi 

zaangażowanych w 

apostolstwo (także 

współczesnych). 

Uczeń: 
1. Wyjaśnia teksty dotyczące 

modlitwy Jezusa. 
2. Formułuje modlitwy 

dziękczynienia, 

uwielbienia, przeproszenia 

i prośby w oparciu  
o teksty biblijne i własnymi 

słowami. 
3. Omawia istotę kultu Serca 

Pana Jezusa, Maryi oraz 

świętych. 
4. Opowiada o przedmiotach 

kultu religijnego. 
5. Wyjaśnia na czym 

polegała miłość św. s. 

Faustyny do Jezusa i zna 

koronkę do Bożego 

Miłosierdzia. 
6. Opowiada o 

bezinteresownej trosce o 

ludzi w potrzebie 

(chorych, samotnych, 

niepełnosprawnych, 

biednych, uzależnionych, 

bezradnych, 

wykluczonych 

społecznie). 
7. Opowiada o ludziach 

zaangażowanych w 

apostolstwo (także 

współczesnych). 

Uczeń: 
1. Opowiada modlitwie 

Jezusa. 
2. Formułuje modlitwy 

dziękczynienia, 

uwielbienia, przeproszenia 

i prośby własnymi 

słowami. 
3. Opowiada o kulcie Serca 

Pana Jezusa, Maryi oraz 

świętych. 
4. Opowiada o przedmiotach 

kultu religijnego. 
5. Opowiada, w jaki sposób 

od św. s. Faustyny uczyć 

się miłości Boga. 
6. Wymienia jak można 

troszczyć się o ludzi 

w potrzebie. 
7. Opowiada o ludziach 

zaangażowanych w 

apostolstwo. 

Uczeń: 
1. Opowiada modlitwie 

Jezusa. 
2. Formułuje proste 

modlitwy. 
3. Z pomocą nauczyciela 

opowiada o kulcie Serca 

Pana Jezusa, Maryi oraz 

świętych. 
4. Wymienia przykładowe 

przedmioty kultu 

religijnego. 
5. Opowiada o św. s. 

Faustynie. 
6. Z pomocą nauczyciela 

wymienia jak można 

troszczyć się o ludzi 

w potrzebie. 
7. Opowiada o apostolstwie. 

Uczeń: 
1. Nie spełnił kryteriów na 

ocenę dopuszczającą. 
2. Nie pracuje podczas lekcji 

i nie posiada notatek. 
3. Nie prowadzi zeszytu. 
4. Nie skorzystał z pomocy 

nauczyciela i kolegów 

w celu poprawienia oceny. 

 



Wymagania edukacyjne z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej 

ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY 

I. 

Duch Święty we 

wspólnocie Kościoła 

Uczeń: 

1. Posiada wiedzę i 

umiejętności, które są 

wynikiem samodzielnej 

i dodatkowej pracy. 

2. Spełnił kryteria na 

ocenę bardzo dobrą. 

3. Wykorzystuje 

dodatkowe wiadomości 

w praktyce. 

Uczeń: 

1. Uzasadnia, na czym 

polega obowiązek 

pogłębiania życia 

religijnego w Kościele i 

dlaczego warto znać 

wymagania edukacyjne. 

2. Wyjaśnia na 

przykładzie życia św. 

Stanisława i św. 

Maksymiliana, na czym 

polega odwaga w walce 

ze złem i kim jest 

świadek wiary. 

3. Wyjaśnia sposoby 

obecności i działania 

Ducha Świętego w 

życiu Kościoła i 

człowieka. 

4. Wyjaśnia rolę Ducha 

Świętego jako Pana i 

Ożywiciela, wie, w jaki 

sposób Duch Święty 

umacnia wiarę 

wspólnoty Kościoła. 

5. Wyjaśnia pojęcie 

Paraklet; wie, że Duch 

Święty kontynuuje 

zbawcze dzieło 

Chrystusa w Kościele. 

6. Uzasadnia, dlaczego 

Duch Święty jest 

źródłem życia Kościoła. 

Uczeń: 

1. Zna wymagania 

edukacyjne z religii w 

klasie szóstej; wyjaśnia, 

czym jest 

odpowiedzialność za 

wiarę i Kościół. 

2. Ukazuje św. Stanisława 

i św. Maksymiliana jako 

wiernych Bogu i 

Kościołowi; wie jak ich 

naśladować. 

3. Zna perykopy biblijne o 

początkach Kościoła; 

rozumie, na czym 

polega obecność Ducha 

Świętego w Kościele. 

4. Wskazuje na Ducha 

Świętego jako Pana i 

Ożywiciela; wyjaśnia, 

co to jest wyznanie 

wiary w Ducha 

Świętego. 

5. Omawia sposoby 

obecności Ducha 

Świętego w życiu 

Kościoła i człowieka. 

6. Wyjaśnia najważniejsze 

prawdy o Duchu 

Świętym i początkach 

Kościoła jako 

wspólnoty wierzących. 

Uczeń: 

1. Wie, że katecheza jest 

szansą na pogłębienie 

więzi z Jezusem. 

2. Zna patronów roku i 

wyjaśnia, na czym 

polegało ich 

świadectwo życia. 

3. Wskazuje na 

konsekwencje Zesłania 

Ducha Świętego dla 

życia człowieka. 

4. Opowiada, na czym 

polega postawa 

otwarcia się na Ducha 

Świętego. 

5. Wymienia inne 

określania Ducha 

Świętego. 

6. Opisuje rolę Ducha 

Świętego w Kościele i 

życiu człowieka. 

Uczeń: 

1. Wie, jak wyrazić 

wdzięczność za dar 

wakacji. 

2. Opowiada o św. 

Stanisławie i św. 

Maksymilianie jako 

patronach roku. 

3. Zna wydarzenie 

Pięćdziesiątnicy. 

4. Wie, że Duch Święty 

jest Panem i 

Ożywicielem. 

5. Wie, że Duch Święty 

działa w Kościele. 

6. Opowiada o początkach 

kościoła. 

Uczeń: 

1. Nie spełnił kryteriów na 

ocenę dopuszczającą. 

2. Nie pracuje podczas 

lekcji i nie posiada 

notatek. 

3. Nie prowadzi zeszytu. 

4. Nie skorzystał z 

pomocy nauczyciela i 

kolegów w celu 

poprawienia oceny. 

II. 

Tajemnica Kościoła 

Uczeń: 

1. Posiada wiedzę i 

umiejętności, które są 

wynikiem samodzielnej 

i dodatkowej pracy. 

2. Spełnił kryteria na 

ocenę bardzo dobrą. 

3. Wykorzystuje 

dodatkowe wiadomości 

w praktyce. 

Uczeń: 

1. Wyjaśnia, na czym 

polega prymat Piotra 

wśród Apostołów i jego 

władza w Kościele. 

2. Wyjaśnia pojęcie: 

hierarchiczność 

Kościoła, uzasadnia, 

czym jest Kościół jako 

Wspólnota wspólnot. 

Uczeń: 

1. Opisuje rolę św. Piotra i 

jego następców w 

Kościele. 

2. Wie, że Chrystus 

kontynuuje swoją misję 

w Kościele w 

hierarchicznej 

strukturze. 

3. Wie, że przymioty 

Kościoła są 

Uczeń: 

1.Opowiada o życiu i 

działalności św. Piotra. 

2. Wie, czym jest potrzeba 

odpowiedzialności za 

Kościół. 

3. Wie, że Kościół jest 

jeden, święty, 

powszechny i 

apostolski. 

Uczeń: 

1. Wie, że Papież jest 

następcą św. Piotra. 

2. Rozumie troskę o 

odpowiedzialność za 

wspólnotę Kościoła. 

3. Podaje przykłady troski 

o wspólnotę Kościoła. 

4. Wie o potrzebie uczenia 

się naśladowania 

Chrystusa. 

Uczeń: 

1. Nie spełnił kryteriów na 

ocenę dopuszczającą. 

2. Nie pracuje podczas 

lekcji i nie posiada 

notatek. 

3. Nie prowadzi zeszytu. 

4. Nie skorzystał z 

pomocy nauczyciela i 

kolegów w celu 

poprawienia oceny. 



ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY 

3. Wymienia i opisuje 

przymioty Kościoła, 

podaje sposoby 

urzeczywistniania się 

ich w Kościele. 

4. Wyjaśnia, na czym 

polega udział każdego 

chrześcijanina w 

potrójnej misji 

Chrystusa. 

5. Wyjaśnia, czym jest 

hierarchia, nieomylność 

w Kościele, dogmat 

nieomylności Papieża. 

6. Wyjaśnia pojęcie: 

Tradycja Kościoła, 

rozróżnia pojęcia: 

Tradycja Kościoła i 

Tradycja Ojców 

Kościoła. 

7. Wyjaśnia rolę Maryi 

jako Matki Kościoła. 

8. Uzasadnia, czym jest 

tajemnica Kościoła we 

wspólnocie wierzących. 

potwierdzeniem wiary 

ludu Bożego. 

4. Wie, że Chrystus jest 

Królem, Prorokiem i 

Kapłanem. 

5. Rozumie, na czym 

polega nieomylność 

Papieża w Kościele. 

6. Opowiada, jaki wpływ 

ma Tradycja Kościoła 

na życie i rozwój 

Kościoła. 

7. Opowiada, na czym 

polega zawierzenie 

Maryi, wyjaśnia: Totus 

Tuus. 

8. Wyjaśnia, na czym 

polega prawda w 

Kościele. 

4. Podaje przykłady 

naśladowania Chrystusa 

w Jego potrójnej misji. 

5. Wie, że Słowo Boże 

kształtuje życie 

Kościoła. 

6. Zna pojęcie: Tradycja 

Kościoła. 

7. Wie, czym było 

zawierzenie Maryi w 

życiu św. Jana Pawła II. 

8. Opowiada o tajemnicy 

Kościoła. 

5. Rozumie, na czym 

polega otwarcie się na 

Słowo Boże. 

6. Wie, że jest Tradycja 

Kościoła. 

7. Wie, że Maryja jest 

Matką Kościoła. 

8. Wie o tajemnicy 

Kościoła. 

III. 

Kościół – nowy Lud 

Boży 

Uczeń: 

1. Posiada wiedzę i 

umiejętności, które są 

wynikiem samodzielnej 

i dodatkowej pracy. 

2. Spełnił kryteria na 

ocenę bardzo dobrą. 

3. Wykorzystuje 

dodatkowe wiadomości 

w praktyce. 

Uczeń: 

1. Wyjaśnia pojęcie: 

Mater Ecclesiae; 

tłumaczy, co to znaczy, 

że Kościół w nas się 

staje żywy i życiodajny. 

2. Wyjaśnia obraz 

Kościoła jako Winnicy; 

wie na czym polega 

zjednoczenie z 

Chrystusem – krzewem 

winnym. 

3. Wyjaśnia obraz 

Kościoła jako 

Owczarnia; tłumaczy 

,co to znaczy, że 

chrześcijanin wsłuchuje 

się w głos Chrystusa – 

dobrego Pasterza. 

4. Wyjaśnia znaczenie 

obrazu Kościoła jako 

Uczeń: 

1. Opisuje, na czym 

polega idea Kościoła – 

Nowego Ludu Bożego. 

2. Tłumaczy, na czym 

polega trwanie w łasce 

uświęcającej. 

3. Tłumaczy, na czym 

polega postawa 

słuchania Chrystusa – 

Pasterza. 

4. Opowiada o Kościele 

Mistycznym Ciele 

Chrystusa i na czym 

polega zjednoczenie z 

Jezusem. 

5. Wymienia 

najważniejsze wartości 

w życiu człowieka. 

Uczeń: 

1. Tłumaczy znaczenie 

Kościoła jako Matki. 

2. Rozumie potrzebę 

trwania w Chrystusie – 

winnym krzewie. 

3. Opowiada perykopę 

biblijną o Dobrym 

Pasterzu. 

4. Rozumie, na czym 

polega 

odpowiedzialność za 

siebie nawzajem. 

5. Wie, że Kościół jest 

Nowym Ludem Bożym. 

6. Opowiada, czym jest 

modlitwa przez 

wstawiennictwo 

świętych. 

7. Wymienia niektóre 

obrazy Kościoła. 

Uczeń: 

1. Wie, że Jezus Chrystus 

jest założycielem 

Nowego Ludu Bożego. 

2. Wie, że należy trwać w 

łasce uświęcającej. 

3. Wie, że Jezus jest 

Dobrym Pasterzem. 

4. Wie, że zostaliśmy 

ochrzczeni, by stanowić 

jedno Ciało. 

5. Wie, że Kościół jest 

Ludem 

Pielgrzymującym. 

6. Rozumie znaczenie 

modlitwy przez 

wstawiennictwo 

świętych. 

7. Wie, że poznane obrazy 

Kościoła są 

zaczerpnięte z Biblii. 

Uczeń: 

1. Nie spełnił kryteriów na 

ocenę dopuszczającą. 

2. Nie pracuje podczas 

lekcji i nie posiada 

notatek. 

3. Nie prowadzi zeszytu. 

4. Nie skorzystał z 

pomocy nauczyciela i 

kolegów w celu 

poprawienia oceny. 
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Mistyczne Ciało 

Chrystusa. 

5. Wyjaśnia obraz 

Kościoła Nowego Ludu 

Bożego, wyjaśnia 

wpływ wartości 

duchowych na życie 

Kościoła. 

6. Wyjaśnia pojęcie: 

Kościół Chwalebny, 

podaje przykłady 

wstawiennictwa 

świętych. 

7. Podaje i omawia obrazy 

Kościoła ukazane w 

Biblii. 

6. Tłumaczy rolę 

wstawiennictwa 

świętych. 

7. Opowiada o poznanych 

w Biblii obrazach 

Kościoła. 

3. Wyjaśnia, czym jest 

ofiara życia dla Boga na 

podstawie świadectwa 

męczenników. 

4. Tłumaczy znaczenie 

gorliwości w głoszeniu 

Słowa Bożego na 

przykładzie życia i 

podróży misyjnych 

Apostoła Narodów. 

5. Opowiada, na czym 

polega kultura 

chrześcijańska w 

Europie. 

6. Wyjaśnia znaczenie 

chrztu dla narodu 

polskiego; wie, że życie 

św. Wojciecha jest 

przykładem Bożego 

zasiewu. 

7. Wie, że pobożność 

maryjna jest 

szczególnym rysem 

polskiej religijności. 

IV. 

Słowo Boże skierowane 

do całego świata. 

Uczeń: 

1. Posiada wiedzę i 

umiejętności, które są 

wynikiem samodzielnej 

i dodatkowej pracy. 

2. Spełnił kryteria na 

ocenę bardzo dobrą. 

3. Wykorzystuje 

dodatkowe wiadomości 

w praktyce. 

Uczeń: 

1. Wyjaśnia rolę Ducha 

Świętego w głoszeniu 

Ewangelii; rozumie 

wartość świadectwa 

wiary. 

2. Wyjaśnia pojęcie: 

apostoł; ukazuje 

powołanie i misję 

dwunastu Apostołów. 

3. Wyjaśnia pojęcie: 

męczennik; zna sens 

cierpienia i męczeństwa 

dla rozwoju Kościoła. 

4. Przedstawia życie i 

działalność św. Pawła, 

Uczeń: 

1. Podaje przykłady 

świadectwa wiary w 

życiu Kościoła. 

2. Wymienia zadania 

Apostołów. 

3. Wyjaśnia, czym jest 

ofiara życia dla Boga na 

podstawie świadectwa 

męczenników. 

4. Tłumaczy znaczenie 

gorliwości w głoszeniu 

Słowa Bożego na 

przykładzie życia i 

podróży misyjnych 

Apostoła Narodów. 

Uczeń: 

1. Opowiada o roli Ducha 

Świętego w głoszeniu 

Ewangelii. 

2. Opowiada o wybranych 

postaciach Apostołów. 

3. Przedstawia wybrane 

przez siebie sylwetki 

męczenników. 

4. Opisuje gorliwość 

głoszenia Słowa 

Bożego przez św. 

Pawła; opowiada o jego 

podróżach misyjnych. 

Uczeń: 

1. Wie, że Duch Święty 

jest obecny w Słowie 

Bożym. 

2. Wie, że jest dwunastu 

Apostołów. 

3. Wymienia poznanych 

męczenników. 

4. Zna postać św. Pawła. 

5. Podaje przykłady 

najstarszych budowli 

chrześcijańskich. 

6. Opowiada o życiu św. 

Wojciecha. 

Uczeń: 

1. Nie spełnił kryteriów na 

ocenę dopuszczającą. 

2. Nie pracuje podczas 

lekcji i nie posiada 

notatek. 

3. Nie prowadzi zeszytu. 

4. Nie skorzystał z 

pomocy nauczyciela i 

kolegów w celu 

poprawienia oceny. 
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wyjaśnia istotę i cel 

głoszenia Ewangelii. 

5. Wyjaśnia pojęcie: 

kultura chrześcijańska; 

opisuje życie 

najstarszych wspólnot 

Kościoła na terenie 

Europy i wygląd 

najstarszych budowli 

chrześcijańskich. 

6. Zna życie i działalność 

św. Wojciecha; 

wyjaśnia, na czym 

polega kształtowanie 

postawy służby Bogu i 

Ojczyźnie. 

7. Wyjaśnia, na czym 

polega pobożność 

maryjna w Polsce, 

opisuje kult maryjny w 

Polsce. 

8. Na podstawie życia 

świętych i 

błogosławionych 

wymienia różne drogi 

do świętości; wie, na 

czym polega dawanie 

świadectwa wiary. 

9. Omawia życie świętych 

i męczenników; 

wskazuje, w jaki sposób 

podejmować wezwanie 

do świętości. 

5. Opowiada, na czym 

polega kultura 

chrześcijańska w 

Europie. 

6. Wyjaśnia znaczenie 

chrztu dla narodu 

polskiego; wie, że życie 

św. Wojciecha jest 

przykładem Bożego 

zasiewu. 

7. Wie, że pobożność 

maryjna jest 

szczególnym rysem 

polskiej religijności. 

8. Wyjaśnia, na czym 

polega naśladowanie 

postaw poznanych 

świętych i 

błogosławionych. 

9. Wyjaśnia, na czym 

polegała odwaga św. 

Stanisława; wie, kim są 

świadkowie wiary i 

Apostołowie. 

5. Wymienia najstarsze 

wspólnoty Kościoła na 

terenie Europy. 

6. Opisuje życie św. 

Wojciecha i znaczenie 

jego męczeństwa. 

7. Zna główne sanktuaria 

maryjne w Polsce. 

8. Ukazuje wybrane 

sylwetki współczesnych 

świętych i 

błogosławionych. 

9. Zna życiorys św. 

Stanisława, wie, na 

czym polegała obrona 

prawdy. 

7. Wymienia znane 

sanktuaria maryjne w 

Polsce. 

8. Wymienia poznane 

sylwetki współczesnych 

świętych i 

błogosławionych. 

9. Wie o dorocznej 

procesji z Wawelu na 

Skałkę do grobu św. 

Stanisława. 

V. 

Siedem świętych 

znaków 

Uczeń: 

1. Posiada wiedzę i 

umiejętności, które są 

wynikiem samodzielnej 

i dodatkowej pracy. 

2. Spełnił kryteria na 

ocenę bardzo dobrą. 

3. Wykorzystuje 

dodatkowe wiadomości 

w praktyce. 

Uczeń: 

1. Wyjaśnia, dlaczego 

sakramenty są darem 

łaski i na czym polega 

tajemnica znaków 

sakramentalnych. 

2. Wyjaśnia dlaczego 

chrzest jest 

fundamentem życia 

chrześcijańskiego; wie, 

że chrzest jest 

początkiem nowego 

życia. 

Uczeń: 

1. Opowiada o 

sakramentach jako 

źródle łask Chrystusa 

Zmartwychwstałego. 

2. Wymienia obowiązki 

wynikające z 

sakramentu chrztu 

świętego. 

3. Wyjaśnia, czym jest 

sakrament 

bierzmowania, 

Uczeń: 

1. Opisuje znaczenie 

sakramentów w życiu 

chrześcijanina. 

2. Wskazuje na 

konsekwencje 

wynikające z chrztu. 

3. Wie, że bierzmowanie 

jest pełnią darów Ducha 

Świętego. 

4. Wie, że na czym polega 

pełne uczestnictwo 

Eucharystii. 

Uczeń: 

1. Rozumie znaczenie 

przyjmowania 

sakramentów św. 

2. Wie, że chrzest jest 

początkiem nowego 

życia. 

3. Zna dary Ducha 

Świętego. 

4. Wie, że należy często w 

pełni uczestniczyć w 

Eucharystii. 

Uczeń: 

1. Nie spełnił kryteriów na 

ocenę dopuszczającą. 

2. Nie pracuje podczas 

lekcji i nie posiada 

notatek. 

3. Nie prowadzi zeszytu. 

4. Nie skorzystał z 

pomocy nauczyciela i 

kolegów w celu 

poprawienia oceny. 
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3. Ukazuje sakrament 

bierzmowania jako 

pełnię darów Ducha 

Świętego; opisuje, w 

jaki sposób dojrzały 

chrześcijanin rozwija 

otrzymane dary służące 

w wypełnianiu 

obowiązków i 

rozpoznawania 

powołania. 

4. Wyjaśnia pojęcie 

Eucharystia jako 

pokarm; wie, że 

Eucharystia jest 

pokarmem w drodze do 

Boga. 

5. Wyjaśnia tajemnicę 

miłosierdzia Bożego w 

sakramencie pokuty. 

6. Wyjaśnia znaczenie 

sakramentu chorych; 

wie, że sakrament 

namaszczenia chorych 

umacnia w cierpieniu. 

7. Wie, że małżeństwo jest 

powołaniem do 

świętości; wyjaśnia, na 

czym polega istota 

miłości 

chrześcijańskiej, 

8. Wyjaśnia tajemnicę 

Wieczernika i istotę 

sakramentu kapłaństwa. 

9. Wskazuje na źródło 

sakramentów świętych, 

wyjaśnia znaczenie 

sakramentów w 

codziennym życiu 

chrześcijanina. 

wymienia dary Ducha 

Świętego. 

4. Wie, że Komunia święta 

jest warunkiem 

zjednoczenia z 

Chrystusem. 

5. Zna i wyjaśnia warunki 

dobrego przeżycia 

sakramentu pokuty. 

6. Tłumaczy, w jaki 

sposób ofiarować 

własne cierpienie, wie, 

że należy modlić się za 

chorych. 

7. Wymienia 

charakterystyczne 

cechy sakramentu 

małżeństwa, wie, co to 

jest prokreacja. 

8. Opowiada o 

ustanowieniu 

sakramentu kapłaństwa. 

9. Wie, że sakramenty 

święte są widzialnym 

znakiem Jezusa 

Chrystusa. 

5. Wymienia warunki 

sakramentu pokuty i 

pojednania. 

6. Wyjaśnia potrzebę 

przyjmowania 

sakramentu 

namaszczenia chorych. 

7. Tłumaczy, na czym 

polega 

odpowiedzialność za 

drugą osobę w 

małżeństwie. 

8. Ukazuje sakrament 

kapłaństwa jako 

szczególne powołanie w 

Kościele. 

9. Wymienia łaski płynące 

z poszczególnych 

sakramentów świętych. 

5. Wie, że w sakramencie 

pokuty otrzymujemy 

przebaczenie. 

6. Rozumie potrzebę 

modlitwy za chorych. 

7. Wie, że rodziców 

należy otaczać 

szacunkiem i modlić się 

za nich. 

8. Wie, że należy modlić 

się za kapłanów i osoby 

konsekrowane. 

9. Rozumie potrzebę 

dziękczynienia za 

sakramenty święte. 

VI. 

Kościół pomaga 

Uczeń: 

1. Posiada wiedzę i 

umiejętności, które są 

wynikiem samodzielnej 

i dodatkowej pracy. 

Uczeń: 

1. Wyjaśnia znaczenie 

Kościoła-wspólnoty 

wierzących; wymienia i 

wyjaśnia zadania 

chrześcijanina w 

Uczeń: 

1. Opisuje, w jaki sposób 

Kościół pomaga w 

rozwoju wiary i 

pogłębieniu osobistej 

więzi z Bogiem. 

Uczeń: 

1. Opowiada o wybranych 

zadaniach 

chrześcijanina w 

rodzinie w Kościele. 

Uczeń: 

1. Wie, że wszyscy 

jesteśmy 

odpowiedzialni z 

Kościół. 

Uczeń: 

1. Nie spełnił kryteriów na 

ocenę dopuszczającą. 

2. Nie pracuje podczas 

lekcji i nie posiada 

notatek. 
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2. Spełnił kryteria na 

ocenę bardzo dobrą. 

3. Wykorzystuje 

dodatkowe wiadomości 

w praktyce. 

rodzinie, środowisku, 

Kościele. 

2. Wie, że diecezja i 

parafia są środowiskami 

życia i przeżywania 

wiary; opisuje 

różnorodność zadań we 

wspólnocie Kościoła. 

3. Wyjaśnia znaczenie 

przykazań kościelnych, 

tłumaczy, dlaczego są 

one religijno-moralnym 

zobowiązaniem 

chrześcijan wobec Boga 

i Jego ludu. 

4. Uzasadnia potrzebę 

przestrzegania 

przykazań kościelnych 

w codziennym życiu. 

5. Wymienia nowoczesne 

metody poznawania i 

głoszenia Ewangelii, 

uzasadnia potrzebę 

korzystania z książek 

religijnych. 

6. Wymienia formy 

wyjaśniania Słowa 

Bożego w Kościele. 

7. Wie, że Kościół pomaga 

w poznaniu i 

zjednoczeniu z Panem 

Bogiem. 

2. Wymienia i omawia 

zadania Kościoła 

lokalnego: diecezji i 

parafii, wymienia 

wspólnoty działające na 

terenie parafii. 

3. Wie, że przykazania 

kościelne są przejawem 

troski Kościoła o życie 

wieczne wszystkich 

wiernych. 

4. Wyjaśnia treść 

poszczególnych 

przykazań kościelnych. 

5. Wyjaśnia, na czym 

polega świadome 

korzystania z prasy, 

książek religijnych, 

portali internetowych. 

6. Wyjaśnia, w jaki 

sposób: katecheza, 

rekolekcje, KKK, Urząd 

Nauczycielski Kościoła 

mogą pomóc zrozumieć 

Słowo Boże. 

7. Opowiada, jak Kościół 

pomaga w realizacji 

zobowiązań chrztu 

świętego. 

2. Wymienia i rozumie 

inicjatywy 

podejmowane w parafii 

dla pogłębienia życia 

wspólnoty. 

3. Wyjaśnia potrzebę 

przestrzegania 

przykazań kościelnych. 

4. Wie, że przykazania 

kościelne są pomocą w 

przestrzeganiu prawa 

Bożego. 

5. Potrafi wymienić media 

katolickie i portale 

religijne. 

6. Wyjaśnia, na czym 

polega zaufania Słowu 

Bożemu głoszonemu w 

Kościele. 

7. Opowiada o realizacji 

przykazań kościelnych i 

jak ich przestrzegania 

wpływa na życie. 

2. Rozumie potrzebę 

włączenia się w życie 

parafii. 

3. Wymienia przykazania 

kościelne. 

4. Rozumie treść 

przykazań kościelnych. 

5. Rozumie potrzebę 

korzystania z audycji i 

książek religijnych. 

6. Wymienia niektóre 

formy głoszenia Słowa 

Bożego w Kościele. 

7. Rozumie potrzebę 

przestrzegania 

przykazań kościelnych. 

3. Nie prowadzi zeszytu. 

4. Nie skorzystał z 

pomocy nauczyciela i 

kolegów w celu 

poprawienia oceny. 

VII. 

Uczestniczę w życiu 

Kościoła 

Uczeń: 

1. Posiada wiedzę i 

umiejętności, które są 

wynikiem samodzielnej 

i dodatkowej pracy. 

2. Spełnił kryteria na 

ocenę bardzo dobrą. 

3. Wykorzystuje 

dodatkowe wiadomości 

w praktyce. 

Uczeń: 

1. Wyjaśnia treść 

wyznania wiary, 

uzasadnia dlaczego i 

jaki sposób 

chrześcijanin 

świadomie wyznaje 

wiarę. 

2. Wyjaśnia pojęcia: 

charyzmaty, dary, 

owoce Ducha Świętego; 

wskazuje na miejsca w 

Piśmie Świętym 

mówiące o 

Uczeń: 

1. Wie, że: Credo-

wyznanie wiary, 

sakrament chrztu 

świętego i Eucharystia 

są znakami wiary. 

2. Wie, że dary i 

charyzmaty Ducha 

Świętego umacniają 

wspólnotę Kościoła. 

3. Wie, że trwanie na 

modlitwie jest 

wypełnieniem nauki 

Jezusa Chrystusa. 

Uczeń: 

1. Wymienia gesty 

wyrażające 

przynależność do 

Chrystusa. 

2. Tłumaczy potrzebę 

odkrywania darów i 

charyzmatów w swoim 

życiu. 

3. Wymienia elementy 

świętowania niedzieli 

we wspólnocie. 

Uczeń: 

1. Opowiada, dlaczego 

należy świadomie 

wyznawać wiarę w 

Boga. 

2. Wie, że dary Ducha 

Świętego pomagają w 

codziennym życiu. 

3. Rozumie istotę 

wspólnoty 

Eucharystycznej. 

4. Wie, że należy pomagać 

potrzebującym. 

Uczeń: 

1. Nie spełnił kryteriów na 

ocenę dopuszczającą. 

2. Nie pracuje podczas 

lekcji i nie posiada 

notatek. 

3. Nie prowadzi zeszytu. 

4. Nie skorzystał z 

pomocy nauczyciela i 

kolegów w celu 

poprawienia oceny. 
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charyzmatach w 

Kościele. 

3. Wyjaśnia, dlaczego 

niedzielna Eucharystia 

jest łaską i czym jest 

jedność Kościoła. 

4. Wyjaśnia, czym są 

uczynki miłosierdzia; 

wymienia dzieła 

charytatywne i misyjne 

Kościoła. 

5. Wyjaśnia istotę 

grzechu, tłumaczy 

warunki i okoliczności 

grzechu. 

6. Wyjaśnia, na czym 

polega społeczny 

wymiar Kościoła. 

7. Wyjaśnia pojęcie 

sumienie; wie, na czym 

polega praca nad 

formowaniem sumienia. 

8. Wyjaśnia pojęcie 

Misterium Paschalne, 

tłumaczy, dlaczego 

Triduum Paschalne jest 

największą tajemnicą 

Kościoła. 

9. Wyjaśnia znaczenie 

odpustów w życiu 

chrześcijanina. 

10. Definiuje świętość; 

wyjaśnia, na czym 

polega powołanie do 

świętości. 

4. Wie, że uczynki 

miłosierdzia są 

wyrazem duchowej i 

materialnej troski o 

potrzebujących. 

5. Wymienia warunki i 

okoliczności grzechów 

śmiertelnych i 

powszednich. 

6. Opisuje potrzebę 

kształtowania 

świadomości, że grzech 

rani wspólnotę 

Kościoła. 

7. Tłumaczy, jak 

nieustannie należy 

formować własne 

sumienie. 

8. Wymienia i omawia 

symbole Triduum 

Paschalnego. 

9. Wymienia rodzaje 

odpustów w Kościele. 

10. Rozróżnia i wyjaśnia, 

czym jest świętość Boga 

i człowieka. 

4. Zna formy pomocy 

bliźnim praktykowane 

w Kościele. 

5. Rozróżnia grzechy 

powszednie od 

śmiertelnych. 

6. Tłumaczy dlaczego 

grzech niszczy 

wspólnotę Kościoła. 

7. Wskazuje środki 

pomocne w 

kształtowaniu sumienia. 

8. Wie, że Misterium 

Paschalne jest 

największą tajemnicą 

Kościoła. 

9. Wie, jak praktykować 

odpusty w Kościele. 

10. Tłumaczy, na czym 

polega odkrywanie 

powołania do świętości. 

5. Wymienia rodzaje 

grzechów. 

6. Wie, że grzech niszczy 

jedność wspólnoty. 

7. Wie, że należy często 

czynić rachunek 

sumienia. 

8. Rozumie obowiązek 

uczestniczenia w 

Triduum Sacrum. 

9. Rozumie znaczenie 

odpustów w życiu 

chrześcijanina. 

10. Rozumie znaczenie 

powołania do świętości.  

VIII.  

Moja odpowiedź Bogu 

– uczestniczę w 

Liturgii Kościoła 

Uczeń: 

1. Posiada wiedzę i 

umiejętności, które są 

wynikiem 

samodzielnej, 

dodatkowej pracy. 

2. Spełnił kryteria na 

ocenę bardzo dobrą. 

3. Wykorzystuje 

dodatkowe wiadomości 

w praktyce. 

Uczeń: 

1. Wyjaśnia, na czym 

polega przyjaźń w życiu 

Karola Wojtyły, św. 

Jana Pawła II. 

2. Wyjaśnia pojęcie 

liturgia; wie, dlaczego 

Eucharystia jest 

źródłem i szczytem 

Liturgii Kościoła; 

wyjaśnia, czym jest 

Uczeń: 

1. Ukazuje wartość 

przyjaźni Karola 

Wojtyły – św. Jana 

Pawła II. 

2. Wyjaśnia, na czym 

polega odkrywanie 

świętości w Liturgii. 

3. Wymienia części 

Liturgii Słowa; 

Uczeń: 

1. Opowiada o życiu i 

przyjaźni św. Jana 

Pawła II. 

2. Opisuje na czym polega 

czynny udział w Liturgii 

Słowa. 

3. Wie, na czym polega 

kształtowanie postawy 

uważnego słuchania 

Słowa Bożego. 

Uczeń: 

1.Wie, dlaczego warto 

budować i pielęgnować 

przyjaźń. 

2. Wie, że należy czynnie 

uczestniczyć w Liturgii. 

3. Rozumie, dlaczego 

Słowo Boże powinno 

kształtować codzienne 

życie. 

Uczeń: 

1. Nie spełnił kryteriów na 

ocenę dopuszczającą. 

2. Nie pracuje podczas 

lekcji i nie posiada 

notatek. 

3. Nie prowadzi zeszytu. 

4. Nie skorzystał z 

pomocy nauczyciela i 

kolegów w celu 

poprawienia oceny 



ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY 

modlitwa liturgiczna 

wspólnoty. 

3. Wyjaśnia znaczenie 

Słowa Bożego w 

Liturgii Kościoła i na 

czym polega słuchanie 

Słowa Bożego. 

4. Wyjaśnia znaczenie 

liturgii Ofiary i 

Modlitwy 

Eucharystycznej. 

5. Wie, że czynne 

uczestnictwo w Liturgii 

jest wyrazem wiary i 

miłości do Boga i 

Kościoła. 

6. Wyjaśnia, na czym 

polega życie Ewangelią 

na co dzień, wymienia 

sposoby głoszenia 

Ewangelii w Kościele, 

wymienia dzieła 

charytatywne. 

5. Wymienia zadania we 

wspólnocie Kościoła; 

uzasadnia potrzebę 

zaangażowania 

chrześcijan w życie 

wspólnot Kościoła. 

6. Wyjaśnia treść 

Modlitwy Pańskiej, 

uzasadnia obowiązek 

modlitwy za wszystkich 

ludzi. 

7. Wyjaśnia, na czym 

polega modlitwa lectio 

divina, uzasadnia 

potrzebę praktykowania 

modlitwy Słowem 

Bożym. 

wyjaśnia, jak należy 

słuchać Słowa Bożego. 

4. Rozumie i tłumaczy na 

czym polega 

kształtowanie postawy 

zjednoczenia z Ofiarą 

Chrystusa. 

5. Wyjaśnia poznane 

postawy i gesty 

liturgiczne. 

6. Wyjaśnia, na czym 

polega formacja do 

życia Ewangelią w 

codziennym życiu. 

5. Ukazuje posługi 

wspólnot, grup w 

Kościele, tłumaczy 

wartość 

podejmowanych 

inicjatyw w Kościele. 

6. Wymienia i wyjaśnia 

siedem próśb Modlitwy 

Pańskiej. 

7. Wyjaśnia rolę Słowa 

Bożego w modlitwie 

osobistej. 

4. Wie, czym jest 

zjednoczenie z Ofiarą 

Chrystusa na Mszy 

Świętej. 

5. Wymienia postawy i 

gesty liturgiczne. 

6. Opowiada, jak słowem i 

czynem ukazać wiarę w 

Boga. 

7. Wie, że z piątego 

przykazania 

kościelnego wynika 

nasze zaangażowanie w 

życie kościoła. 

8. Wie, że Modlitwa 

Pańska jednoczy 

wszystkich wierzących 

w Kościele. 

9. Tłumaczy ogólnie 

znaczenie Słowa 

Bożego w modlitwie 

osobistej 

4. Rozumie potrzebę 

zjednoczenie z Ofiarą 

Chrystusa. 

5. Wie, czym jest czynne 

uczestnictwo w Liturgii. 

6. Rozumie potrzebę 

dawania własnego 

świadectwa. 

5. Wie, że Kościół jest 

wspólnotą wspólnot. 

6. Wie, że o obowiązku 

modlitwy za innych 

ludzi. 

7. Rozumie znaczenie 

osobistej modlitwy. 

 

 

 
 
 



Wymagania edukacyjne z religii dla klasy siódmej szkoły podstawowej  
 

Lp. Temat lekcji Wymagania Umiejętności z podstawy programowej. 

  Bardzo dobry Dobry  Dostateczny  Dopuszczający  

1.  Katecheza w szkole 

moim wyborem. 

wiąże właściwe 

uczestnictwo w katechezie 

ze świadectwem życia 

chrześcijańskiego, 

streszcza treści 

programowe przewidziane 

do realizacji w klasie VII 

Opisuje strukturę i 

zawartość podręcznika 

do religii 

Wie jakie są 

podstawowe zadania 

katechezy 

 

wyraża gotowość 

aktywnego 

uczestnictwa w 

katechezie wymienia 

podstawowe zasady 

oceniania na katechezie 

prezentuje własne 

motywy uczestnictwa w 

katechezie 

definiuje pojęci 

Katecheza 

opisuje właściwy sposób 

zachowania się na 

katechezie 

 

2.  Przygotowanie do 

sakramentu 

bierzmowania 

klasyfikuje elementy 

formacji duchowej i 

intelektualnej, 

potrafi opisać znaczenie 

systematycznego życia 

sakramentalnego w 

przygotowaniu do 

bierzmowania. 

,-  interpretuje 

znaczenie darów Duch 

Świętego w życiu 

chrześcijanina, 

wyjaśnia związek faktu 

Zesłania Ducha 

Świętego z uroczystym 

celebrowaniem 

Sakramentem 

Bierzmowania 

definiuje sakrament 

bierzmowania 

potrafi tak planować 

swoje zajęcia by znaleźć 

czas na właściwe 

przygotowanie do 

bierzmowania, 

wylicza siedem darów 

Ducha Świętego 

Charakteryzuje cel poszczególnych 

sakramentów 

Opisuje skutki i konsekwencje 

egzystencjalne bierzmowania. 

3.  Kim jestem i po co 

żyję 

potrafi udowodnić wpływ 

wiary i miłości na 

uporządkowane, 

szczęśliwe życie zarówno 

w wymiarze doczesnym 

jak i wiecznym, 

- 

prawidłowo 

interpretuje teksty z 

nauczania Kościoła, 

dotyczące sensu życia, 

 

dostrzega powiązanie 

między wiarą a 

pytaniami 

egzystencjalnymi, 

 

poszukuje odpowiedzi na 

pytania dotyczące sensu 

życia 

Przedstawia związek wiary chrześcijańskiej 

z wyjaśnieniem sensu życia człowieka 

4.  Poznawanie Pana 

Boga. 

łączy świat stworzony i 

lekturę Słowa Bożego jako 

miejsca spotkania Boga z 

człowiekiem,- 

 porównuje różne formy 

objawiania się Boga 

potrafi opisać obraz 

Boga wyłaniający się z 

kart Biblii, 

wymienia sposoby i 

formy objawiania się 

Boga w dziejach 

zbawienia. 

Definiuje pojęcia: 

„objawienie 

kosmiczne”, 

„objawienie 

historyczne”, 

„objawienie 

eschatyczne” 

prawidłowo odnajduje w 

Piśmie Świętym 

wskazane fragmenty, 

określa objawione cechy 

Boga 

Charakteryzuje relację Bóg-człowiek 

5.  Historia zbawienia -rozumie potrzebę 

systematycznego 

korzystania z 

sakramentów. 

Identyfikuje pojęcie 

„paruzja” z faktem 

łączy fakt  

przyjmowania 

sakramentów z 

dążeniem do 

zbawienia, 

Na podstawie 

filmu/prezentacji i 

własnej wiedzy 

wskazuje 

najważniejsze 

wydarzenia z historii 

Polski 

poprawnie odnajduje w 

Piśmie Świętym 

wskazane fragmenty, 

potrafi wymienić 

wszystkie sakramenty 

święte we właściwej 

kolejności 

Przedstawia podstawowe wydarzenia 

należące do historii zbawienia w porządku 

chronologicznym 



powtórnego przyjścia 

Chrystusa na ziemię 

Uzasadnia zależność 

pomiędzy przyjmowaniem 

sakramentów a dążeniem 

do zbawienia 

- właściwie interpretuje 

najważniejsze 

wydarzenia zbawcze, 

Własnymi słowami 

definiuje termin 

„historia zbawienia” i 

wskazuje na jej etapy 

 

Na podstawie własnego 

doświadczenia i 

informacji z 

podręcznika wymienia 

najważniejsze 

wydarzenia zbawcze 

czasów Starego i 

Nowego Testamentu 

 

 

6.  Powstanie Biblii 

chrześcijańskiej 

 - potrafi wyjaśnić 

dlaczego Pismo Święte 

uznawane jest za „Księgę 

wyjątkową”, 

-wyjaśnia różnice 

pomiędzy religijnym i 

literackim charakterem 

ksiąg Pisma Świętego. 

Uzasadnia wyjątkowy 

charakter Pisma Świętego 

Formułuje argumenty 

zachęcające do lektury 

Biblii 

 

określa gatunki 

literackie podanych 

fragmentów biblijnych, 

Definiuje pojęcie 

„natchnienie biblijne” 

Wyjaśnia, czym jest 

kanon biblijny 

Na podstawie tekstu z 

KKK 136 wyjaśnia kto 

jest autorem Pisma 

Świętego 

Na podstawie testu 

podręcznika wymienia 

etapy historii 

zbawienia i wskazuje 

na jej początek, 

centrum i 

zakończenie 

 

 

Na podstawie tekstu z 

podręcznika wymienia 

poszczególne etapy 

powstawania Pisma 

Świętego 

 

prawidłowo odnajduje 

wskazane teksty w 

Piśmie Świętym; 

Wymienia gatunki 

literackie występujące w 

Piśmie Świętym 

 

Opisuje proces formowania się ksiąg 

biblijnych 

Wskazuje przykłady gatunków literackich w 

księgach biblijnych. 

Uzasadnia konieczność określenia gatunków 

literackich dla właściwej interpretacji 

tekstów biblijnych 

7.  Posługiwanie się 

Pismem Świętym. 

- uzasadnia przydatność 

sigli biblijnych. 

Odnajduje wszystkie 

wskazane fragmenty w 

Piśmie Świętym 

wybiera sposób 

właściwego zapisu 

fragmentów Pisma 

Świętego,  

Wymienia skróty ksiąg 

Nowego Testamentu 

 

odczytuje zapisane 

sigla biblijne, 

Definiuje pojęcie „sigli 

biblijnych” 

zapisuje fragmenty 

tekstu za pomocą sigli 

biblijnych 

Wskazuje w tekście 

biblijnym oznaczenie 

rozdziałów i wersetów  

 

8.  Biblijny opis 

stworzenia świata. 

 potrafi zaproponować 

sposoby uczestnictwa w 

Bożym dziele stworzenia. 

Na podstawie informacji z 

podręcznika i uprzedniej 

wiedzy określa czym jest 

ewolucja 

Formułuje argumenty 

świadczące o 

Na podstawie 

informacji z 

podręcznika odczytuje 

przesłanie biblijnego 

opowiadania o 

stworzeniu świata 

zgodnie z nauką 

Kościoła 

Streszcza biblijny opis 

stworzenia świata na 

podstawie lektury 

pierwszego rozdziału 

Księgi Rodzaju 

Programuje działania 

na rzecz dobra 

drugiego człowieka i 

całego 

prawidłowo odnajduje w 

Piśmie Świętym opisy 

stworzenia świata: Rdz 

1,1-27.31; 2,2-3 

 

Dokonuje interpretacji literackiej i religijnej 

wybranych fragmentów biblijnych 

Wyjaśnia pozorność konfliktu nauki i wiary. 

Uzasadnia konieczność określenia gatunków 

literackich dla właściwej interpretacji 

tekstów biblijnych 

 



niesprzeczności nauczania 

Kościoła i nauk 

empirycznych w 

odniesieniu do 

początków i rozwoju 

świata 

 

Na podstawie 

wiadomości zdobytych 

na poprzedniej lekcji 

określa gatunek 

literacki biblijnego 

opisu  

stworzenia 

9.  Szczęście w raju i 

grzech 

pierworodny. 

Formułuje argumenty 

potwierdzające, że 

protoewangeliajest 

zapowiedzią mesjańską 

Projektuje zasady unikania 

zła we własnym życiu 

wymieni skutki 

grzechu 

pierworodnego. 

Definiuje pojęcia 

„grzech pierworodny”, 

„protoewangelia 

Na podstawie Księgi 

Rodzaju opisuje stan 

szczęścia człowieka w 

raju 

, 

- odnajduje w Piśmie 

Świętym opis grzechu 

pierworodnego, 

Własnymi słowami 

streszcza historię 

grzechu pierworodnego 

 

Dokonuje interpretacji literackiej i religijnej 

wybranych fragmentów biblijnych 

Opisuje wykroczenia przeciwko 

poszczególnym przykazaniom 

10.  Potop i wieża 

Babel. 

Interpretuje potop i 

ocalenie Noego zgodnie z 

nauczaniem Kościoła, 

Uczeń uzasadnia dlaczego 

sakrament pokuty i 

pojednania jest wyrazem 

Bożego miłosierdzia 

 

wymieni przyczyny i 

konsekwencje potopu 

oraz podjęcia budowy 

wieży Babel 

Na podstawie tekstu 

biblijnego Rdz 11,1–

4omawia przyczyny i 

przebieg potopu 

 

umie odmówić 

„Koronkę do Bożego 

miłosierdzia 

Na podstawie tekstu 

biblijnego Rdz 8,21–22 

oraz podręcznika 

określa, czym jest Boże 

miłosierdzie 

Tworzy tekst modlitwy 

dziękczynnej za 

miłosierdzie Boże 

Własnymi słowami 

opowiada historię Noego 

i budowy wieży Babel 

Wylicza z pamięci 

siedem grzechów 

głównych 

 

Dokonuje interpretacji literackiej i religijnej 

wybranych fragmentów biblijnych 

Prezentuje najważniejsze wydarzenia życia 

wybranych  postaci biblijnych 

Charakteryzuje rolę pokory i pychy  w 

odniesieniu do relacji Bóg - człowiek 

11.  Patriarchowie 

ojcami wiary. 

Formułuje argumenty 

świadczące o tym, że wiara 

wyraża się w 

podejmowanych decyzjach 

życiowych 

Projektuje sposoby 

pogłębiania własnej wiary 

 

Na podstawie 

podręcznika i zadań z 

kart pracy wymienia 

imiona i najważniejsze 

fakty z życia 

patriarchów 

Starego Testamentu 

Na podstawie tekstu 

biblijnego i Księgo 

Rodzaju ocenia 

postawę Abrahama. 

Na podstawie tekstu 

podręcznika 

interpretuje nakaz 

zabicia Izaaka jako 

próbę wiary i zaufania 

Bogu 

 

W oparciu o mapę 

określa przebieg 

wędrówki Abrahama 

Na podstawie 

poznanych kryteriów 

wskazuje 

współczesnych 

„patriarchów 

- potrafi krótko 

opowiedzieć historię 

Abrahama, Izaaka i 

Jakuba 

Na podstawie 

podręcznika definiuje 

termin „patriarcha 

Prezentuje najważniejsze wydarzenia życia 

wybranych  postaci biblijnych: patriarchowie 

Uzasadnia znaczenie wiary i jej przymiotów 

w życiu człowieka 

Dokonuje aktualizacji faktów związanych z 

wybranymi postaciami Starego Testamentu. 

Wyjaśnia, jak można naśladować postacie 

biblijne w wyznawaniu wiary. 

 

12.  Niewola egipska. Wskazuje na analogie 

pomiędzy Paschą 

Wskazuje 

podobieństwa 

Na podstawie tekstu z 

podręcznika opisuje 

Definiuje pojęcie 

„pascha” 

Prezentuje najważniejsze wydarzenia życia 

wybranych  postaci biblijnych: Mojżesz  



Izraelitów a Paschą 

Chrystusa 

Planuje sposoby unikania 

grzechu 

pomiędzy niewolą 

egipską a niewolą 

grzechu 

. 

genezę niewoli 

egipskiej 

Na podstawie 

podręcznika opisuje 

okoliczności wyjścia 

narodu wybranego z 

Egiptu 

 

Na podstawie fragmentu 

filmu lub tekstu z 

podręcznika wymienia 

najważniejsze fakty z 

biografii Mojżesza 

 

Wyjaśnia, jak można naśladować postacie 

biblijne w wyznawaniu wiary. 

Przedstawia podstawowe wydarzenia 

należące do historii zbawienia 

Charakteryzuje rolę pokory i pychy  w 

odniesieniu do relacji Bóg – człowiek 

Dokonuje aktualizacji faktów związanych z 

wybranymi postaciami Starego i nowego 

Testamentu 

13.  Przymierze na 

Synaju. 

, Wskazuje na znaczenie 

Dekalogu w kontekście 

obowiązków wobec Boga i 

człowieka 

Formułuje argumenty 

uzasadniające tezę, że 

przestrzeganie Dekalogu 

służy zbawieniu człowieka 

 

Na podstawie tekstu z 

podręcznika i 

uprzedniej wiedzy 

wskazuje na 

przykazanie miłości 

jako zwieńczenie 

Dekalogu 

Na podstawie 

doświadczenia i 

informacji z 

podręcznika własnymi 

słowami wyjaśnia 

znaczenie 

poszczególnych 

przykazań Dekalogu 

- Na podstawie tekstu 

biblijnego Wj 

19=20,21 opisuje 

okoliczności zawarcia 

przymierza na Synaju, 

 

Na podstawie sigli 

biblijnych odnajduje w 

Piśmie Świętym tekst 

Dekalogu 

Wylicza z pamięci po 

kolei przykazania 

Dekalogu 

 

Dokonuje interpretacji literackiej i religijnej 

wybranych fragmentów biblijnych 

Prezentuje najważniejsze wydarzenia życia 

wybranych  postaci biblijnych: Mojżesz  

Charakteryzuje relację Bóg  - człowiek 

Charakteryzuje obowiązki wynikające z 

przykazań. 

Dokonuje aktualizacji faktów związanych z 

wybranymi postaciami Starego i nowego 

Testamentu 

14.  Powrót do Ziemi 

Obiecanej. 

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 

 

Na podstawie 

podręcznika podaje 

argumenty za 

interpretacją przejścia 

rzeki Jordan jako 

zapowiedzi sakramentu 

chrztu 

 

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 

 

Porównuje Ziemię 

Obiecaną Izraelitów z 

niebem jako celem życia 

chrześcijanina 

Posługując się mapą 

opisuje drogę Izraelitów 

z niewoli egipskiej do 

Ziemi Obiecanej 

 

Prezentuje najważniejsze wydarzenia życia 

wybranych  postaci biblijnych; Jozue  

Przedstawia podstawowe wydarzenia 

należące do historii zbawienia 

Dokonuje aktualizacji faktów związanych z 

wybranymi postaciami Starego i nowego 

Testamentu 

15.  Sędziowie i 

królowie  izraelscy. 

Ocenia fakty historyczne z 

tego okresu w kontekście 

wiary Narodu Wybranego 

Wypracowuje sposoby 

osobistej troski o 

Królestwo Boże 

Opisuje podział Izraela 

na dwa królestwa 

Wyjaśnia logiczne i 

chronologiczne związki 

pomiędzy 

wydarzeniami od 

Na podstawie diagramu 

z podręcznika podaje 

podstawowe dane 

biograficzne królów 

izraelskich: Saula, 

Dawida 

Na podstawie 

podręcznika lub 

prezentacji wymienia 

najważniejszych sędziów 

Izraela oraz opisuje ich 

rolę i przymioty 

Prezentuje najważniejsze wydarzenia życia 

wybranych  postaci biblijnych: Samuel, Saul 

Dawid, Salomon 

Przedstawia podstawowe wydarzenia 

należące do historii zbawienia 



powrotu do Ziemi 

Obiecanej do rozpadu 

królestwa Izraela 

Na podstawie tekstu 

bliblijnego (1 Sm 8,4–

10) wyjaśnia genezę 

namaszczenia Saula na 

króla 

 

i Salomona   Wyjaśnia, jak można naśladować postacie 

biblijne w wyznawaniu wiary. 

Dokonuje aktualizacji faktów związanych z 

wybranymi postaciami Starego i nowego 

Testamentu 

16.  Prorocy 

wysłannikami Pana 

Boga. 

W oparciu o cechy 

proroków Starego 

Testamentu wskazuje na 

przejawy charyzmatu 

prorockiego we 

współczesnym Kościele 

Projektuje sposoby 

dawania świadectwa 

własnej wiary 

Na podstawie 

uzyskanych informacji 

ocenia rolę proroków w 

Starym Testamencie 

Wymienia imiona 

proroków większych i 

streszcza ich przesłanie 

 

Określa zadania 

proroków Starego 

Testamentu 

 

Na podstawie prezentacji 

lub tekstu z podręcznika 

definiuje pojęcie „prorok 

Prezentuje najważniejsze wydarzenia życia 

wybranych  postaci biblijnych: prorocy 

Wyjaśnia, jak można naśladować postacie 

biblijne w wyznawaniu wiary. 

Dokonuje aktualizacji faktów związanych z 

wybranymi postaciami Starego i nowego 

Testamentu 

17.  Niewola babilońska Uzasadnia twierdzenie, że 

największą niewolą 

człowieka jest niewola 

grzechu 

 

Wskazuje na znaczenie 

niewoli babilońskiej 

dla duchowego 

odrodzenia Narodu 

Wybranego 

Projektuje sposoby 

walki ze złem we 

własnym życiu 

Opisuje działalność 

proroków w niewoli 

 

Na podstawie 

podręcznika lub 

prezentacji wymienia 

główne fakty związane z 

genezą i przebiegiem 

niewoli 

babilońskiej 

 

Prezentuje najważniejsze wydarzenia życia 

wybranych  postaci biblijnych: prorocy 

Przedstawia podstawowe wydarzenia 

należące do historii zbawienia 

Wyjaśnia, jak można naśladować postacie 

biblijne w wyznawaniu wiary. 

Charakteryzuje rolę pokory i pychy  w 

odniesieniu do relacji Bóg – człowiek 

Analizuje wpływ bałwochwalstwa na 

budowanie właściwych relacji między 

Bogiem a człowiekiem. 

18.  Mądrość Starego 

Testamentu. 

Ocenia postawę Hioba w 

kontekście jego wiary i 

zaufania Bogu 

W oparciu przesłanie 

Księgi Koheleta wskazuje, 

na czym polega właściwy 

stosunek do rzeczy 

materialnych  

 

Na podstawie 

podręcznika streszcza 

główne przesłanie 

Księgi Koheleta, 

Projektuje sposoby 

pogłębienia zaufania 

do Boga we własnym 

życiu 

Opisuje postawę Hioba 

wobec nieszczęść, 

które go spotkały 

 

Na podstawie Księgi 

Hioba, podręcznika lub 

prezentacji własnymi 

słowami opowiada 

historię Hioba 

 

Prezentuje najważniejsze wydarzenia życia 

wybranych  postaci biblijnych 

Wyjaśnia, jak można naśladować postacie 

biblijne w wyznawaniu wiary. 

Charakteryzuje rolę pokory i pychy  w 

odniesieniu do relacji Bóg – człowiek 

19.  Pieśń nad 

Pieśniami. 

Wskazuje na relacje 

pomiędzy wiarą a miłością 

do Boga 

Projektuje sposoby 

pogłębiania miłości do 

Boga i ludzi 

 

Interpretuje przesłanie 

księgi „Pieśni nad 

pieśniami” zgodnie z 

nauczaniem Kościoła 

Formułuje własne 

określenie miłości 

Na podstawie tekstu z 

podręcznika streszcza 

księgę Pieśni nad 

Pieśniami 

 

odnajduje księgę Pieśni 

nad pieśniami” w Starym 

Testamencie 

Podaje jej autora, 

gatunek literacki i czas 

powstania 

 

Dokonuje interpretacji literackiej i religijnej 

wybranych fragmentów biblijnych 

Interpretuje rozumienie pojęcia prawdziwej 

miłości w rożnych aspektach życia 

ludzkiego. 



20.  Wierność 

Machabeuszy. 

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) 

- charakteryzuje 

postawę Machabeuszy 

lub stwierdza, że 

Machabeusze byli 

obrońcami wiary i 

wolności Narodu 

Wybranego 

- podaje przykłady 

troski o wiarę i 

Ojczyznę we 

współczesnych realiach 

 

- wymienia przyczyny 

wybuchu powstania 

Machabeuszy zarówno 

polityczne, jak i 

religijne 

opowiada o wierności 

Machabeuszy 

- podaje podstawowe 

fakty związane z 

powstaniem 

warszawskim 

 

- opisuje chronologiczny 

przebieg powstania 

Machabeuszy 

- wymienia Księgi Pisma 

Świętego, które opisują 

przebieg powstania 

Machabeuszy 

 

Prezentuje najważniejsze wydarzenia życia 

wybranych  postaci biblijnych: braci 

machabejskich 

Wyjaśnia, jak można naśladować postacie 

biblijne w wyznawaniu wiary. 

 

21.  Zapowiedzi 

mesjańskie. 

Wskazuje na znaczenie 

zapowiedzi dotyczących 

Mesjasza w historii 

zbawienia 

Projektuje sposoby 

przygotowania na 

powtórne przyjście 

Chrystusa, szczególnie w 

czasie adwentu 

Na podstawie tekstów 

biblijnych 

zamieszczonych w 

karcie pracy streszcza 

zapowiedzi mesjańskie 

proroków Izajasza, 

Micheasza i Jana 

Chrzciciela 

 

Na podstawie 

fragmentu biblijnego 

(Rdz 3,14–15) oraz 

podręcznika definiuje 

termin „Protoewangelia 

, 

Na podstawie 

podręcznika streszcza 

historię Jana Chrzciciela 

Dokonuje aktualizacji faktów związanych z 

wybranymi postaciami Starego i nowego 

Testamentu 

22.  Ziemska Ojczyzna 

Jezusa. 

Na podstawie uzyskanych 

wiadomości tworzy artykuł 

prasowy na temat 

„Ziemska ojczyzna 

Jezusa”. 

Planuje działania dla dobra 

swojej ziemskiej ojczyzny 

– Polski 

Wskazuje na znaczenie 

uwarunkowań 

kulturowych na życie i 

działalność Jezusa 

Chrystusa 

 

Na podstawie 

podręcznika własnymi 

słowami opisuje 

sytuację polityczną i 

religijną z czasów 

Jezusa 

 

Na podstawie mapy 

określa geograficzne 

położenie Ziemi Świętej 

i wymienia jej główne 

regiony 

 

Wskazuje źródła odnoszące się do 

początków chrześcijaństwa 

23.  Jezus postacią 

historyczną. 

Na podstawie uzyskanej 

wiedzy formułuje 

argumenty dowodzące, że 

Jezus jest postacią 

historyczną 

 

Wymienia z pamięci i 

opisuje 

pozachrześcijańskie 

źródła historyczne 

dowodzące 

historyczności Jezusa 

tj. 

Talmud, twórczość 

Józefa Flawiusza, 

Tacyta, Swetoniusza i 

Pliniusza Młodszego 

,Wskazuje na 

znaczenie źródeł 

mówiących o 

historyczności Jezusa 

na wiarygodność 

chrześcijaństwa 

Planuje konkretne 

formy pomocy ludziom 

potrzebującym 

. 

- Na podstawie 

podręcznika wymienia i 

opisuje chrześcijańskie 

źródła mówiące o 

historyczności Jezusa 

 

Prezentuje starożytne świadectwa biblijne, 

patrystyczne i pozachrześcijańskie na temat 

historyczności  Jezusa 

24.  Jezus Chrystus 

prawdziwym 

Bogiem. 

Na podstawie uzyskanych 

wiadomości formułuje 

argumenty za bóstwem 

Jezusa 

Na podstawie 

fragmentów biblijnych 

wskazanych w karcie 

pracy opisuje 

Wymienia przykłady 

dawania świadectwa 

wiary przez uczniów 

Jezusa i pierwszych 

chrześcijan 

Na podstawie 

podręcznika wymienia 

tytuły, które wskazują na 

bóstwo Jezusa 

 

Przedstawia podstawowe fakty życia i 

działalności Jezusa Chrystusa w porządku 

chronologicznym 



Planuje działania mające 

na celu wyrażenie własnej 

wiary w Jezusa Chrystusa 

jako zbawiciela 

wydarzenia z życia 

Jezusa potwierdzające 

Jego boską moc 

 

 Uzasadnia podstawowe implikacje dla życia 

chrześcijanina wynikające z Wcielenia i 

Odkupienia 

25.  Nauczanie Jezusa 

Chrystusa. 

Na podstawie uzyskanych 

wiadomości na temat 

istoty błogosławieństw i 

nowej interpretacji 

przykazań 

Dekalogu wskazuje na ich 

egzystencjalne aplikacje 

Projektuje sposoby 

zastosowania 

błogosławieństw we 

własnym życiu 

Na podstawie 

fragmentu Ewangelii 

(Mt 5,3–11) własnymi 

słowami streszcza 

błogosławieństwa 

ewangeliczne 

 

Wyjaśnia nauczanie 

Jezusa na temat V, VI i 

VIII przykazania 

 

Na podstawie 

podręcznika wyjaśnia 

znaczenie określenia 

„Kazanie na górze” 

 

Przedstawia podstawowe fakty życia i 

działalności Jezusa Chrystusa w porządku 

chronologicznym 

Uzasadnia podstawowe implikacje dla życia 

chrześcijanina wynikające z Wcielenia i 

Odkupienia 

26.  Meka, śmierć i 

zmartwychwstanie 

Jezusa. 

Projektuje sposoby 

naśladowania Chrystusa w 

niesieniu codziennego 

krzyża 

Tworzy modlitwę 

wyrażającą wdzięczność 

za dzieło odkupienia 

Pisze rozważania do 

Drogi Krzyżowej 

 

Na podstawie 

podręcznika i 

prezentacji własnymi 

słowami opowiada w 

porządku 

chronologicznym 

wydarzenia 

paschalne 

Definiuje pojęcia 

„misterium paschalne” 

i „odkupienie” 

 

Wymienia z pamięci 

stacje Drogi Krzyżowej 

 

Przedstawia podstawowe fakty życia i 

działalności Jezusa Chrystusa w porządku 

chronologicznym 

Uzasadnia podstawowe implikacje dla życia 

chrześcijanina wynikające z Wcielenia i 

Odkupienia. 

27.  Maryja matką 

Jezusa i Kościoła. 

 

Wyjaśnia istotę i historię 

powstania określenia 

„Matka Boża” 

Na podstawie zdobytych 

wiadomości formułuje 

argumenty potwierdzające, 

że Maryja jest matką Boga, 

Kościoła i każdego 

człowieka 

 

Planuje stosowanie 

różnych form modlitwy 

do Boga przez Maryję 

Wymienia nazwy i daty 

najważniejszych 

uroczystości maryjnych 

Własnymi słowami 

opisuje przejawy 

szczególnej opieki 

Matki Bożej nad 

ludźmi 

 

Na podstawie 

uprzedniej wiedzy i 

podręcznika wymienia 

najważniejsze 

wydarzenia z życia 

Maryi 

 

Wymienia z pamięci 

formy modlitw do Matki 

Bożej 

 

Uzasadnia znaczenie wiary i jej przymiotów 

w życiu człowieka 

28.  Wiara 

chrześcijańska i jej 

cechy. 

 

Na podstawie podręcznika 

i fragmentów Youcat (nr 

21) formułuje argumenty 

na pewność wiary 

 

Własnymi słowami 

opisuje główne 

przymioty wiary 

Projektuje sposoby 

pogłębiania wiary 

Na podstawie własnego 

doświadczenia i 

informacji z 

podręcznika definiuje 

pojęcie „wiara 

Wymienia z pamięci 

główne prawdy wiary  

 

Charakteryzuje istotę kultu Maryi 



Na podstawie 

Katechizmu Kościoła 

Katolickiego (KKK 

150) wskazuje na czym 

polega istota wiary 

chrześcijańskiej 

 

29.  Zesłanie Ducha 

Świętego. 

Własnymi słowami opisuje 

poszczególne owoce 

Ducha Świętego 

Argumentuje potrzebę 

przyjęcia sakramentu 

bierzmowania 

Na podstawie 

zdobytych wiadomości 

wskazuje na znaczenie 

jakie odegrało Zesłanie 

Ducha Świętego w 

życiu Apostołów  

 

Na podstawie 

podręcznika wymienia 

określenia i owoce 

Ducha Świętego 

 

Na podstawie fragmentu 

Dz 2, 1–4 opisuje 

okoliczności i przebieg 

historycznego zesłania 

Ducha Świętego 

 

Prezentuje specyfikę i orędzie 

poszczególnych Ewangelii 

 

30.  Pierwsza wspólnota 

chrześcijańska. 

Formułuje argumenty za 

przynależnością do ruchów 

i stowarzyszeń katolickich 

Porównuje zasady 

życia pierwszych 

wspólnot 

chrześcijańskich z 

dzisiejszym życiem 

chrześcijan 

Na podstawie własnego 

doświadczenia i 

zdobytych wiadomości 

wymienia ruchy i 

stowarzyszenia 

katolickie 

działające w jego 

parafii 

 

Wskazuje na znaczenie 

wspólnoty w życiu 

człowieka 

 

Na podstawie 

podręcznika opisuje i 

wyjaśnia elementy 

konstytutywne 

wspólnoty 

chrześcijańskiej 

 

Określa sposób obecności i działania Ducha 

Świętego w Kościele 

31.  Powstanie 

Ewangelii. 

Projektuje sposoby 

świadczenia o Ewangelii 

we własnym życiu 

Własnymi słowami 

syntetycznie opisuje 

główne przesłanie 

poszczególnych 

Ewangelii 

 

Wymienia oraz opisuje 

autorów i adresatów 

wszystkich Ewangelii 

Na podstawie 

informacji z 

podręcznika opisuje 

etapy powstawania 

Ewangelii 

 

Na podstawie 

doświadczenia i tekstu 

podręcznika definiuje 

pojęcie „Ewangelia” 

 

Ocenia na podstawie wiadomości z biblijnej 

nauki o Kościele życie współczesnych 

chrześcijan 

32.  Święci Piotr i 

Paweł filarami 

Kościoła. 

Planuje konkretne formy 

zaangażowania w życie 

Kościoła 

Projektuje współczesne 

formy apostolatu 

Na podstawie 

uzyskanych informacji 

uzasadnia na czym 

polegała kluczowa rola 

św. Piotra i Pawła w 

rozwoju 

Kościoła 

Na podstawie 

informacji z 

podręcznika lub 

prezentacji opisuje 

najważniejsze 

wydarzenia z życia 

Apostołów 

Własnymi słowami 

opisuje w jakich 

okolicznościach Jezus 

ustanowił Piotra głową 

Kościoła 

 

Wskazuje źródła odnoszące się do 

początków chrześcijaństwa oraz 

starożytnych prześladowań chrześcijan 



 Piotra i Pawła, 

Na podstawie mapy i 

informacji z 

podręcznika opisuje 

przebieg podróży 

misyjnych św. Pawła 

 

33.  Prześladowania 

chrześcijan. 

Wskazuje możliwości 

pomocy współcześnie 

prześladowanym 

chrześcijanom 

Planuje sposoby 

przyznania się do 

Chrystusa we własnym 

życiu 

Uzasadnia dlaczego 

chrześcijanie woleli 

ponieść śmierć niż 

wyrzec się Chrystusa 

 

 

Na podstawie 

fragmentu Ewangelii 

(Łk 21,12–19) 

streszcza zapowiedzi 

Chrystusa dotyczące 

prześladowań Jego 

wyznawców 

Podaje podstawowe 

fakty dotyczące 

współczesnych 

prześladowań za wiarę 

 

W oparciu o treści z 

podręcznika lub 

prezentacji przedstawia 

w porządku 

chronologicznym 

przebieg 

prześladowań 

pierwszych wieków 

 

Wskazuje źródła odnoszące się do 

początków chrześcijaństwa oraz 

starożytnych prześladowań chrześcijan 

34.  Trudności w 

głoszeniu 

Ewangelii. 

Na podstawie analogii 

określa współczesne 

trudności, przed którymi 

stają chrześcijanie i 

wskazuje sposoby ich 

przezwyciężenia 

Planuje sposoby dawania 

świadectwa własnej wiary 

Wyjaśnia własnymi 

słowami, na czym 

polegały trudności w 

głoszeniu Ewangelii 

Żydom i poganom 

Charakteryzuje różnice 

pomiędzy judaizmem, 

pogaństwem a 

chrześcijaństwem 

 

Na podstawie 

podręcznika omawia 

wierzenia religijne 

żydowskich grup 

religijnych 

Określa rodzaj błędów 

w wierze (herezji) w 

łonie chrześcijaństwa 

 

Definiuje pojęcia: 

„politeizm”, 

„monoteizm”, „herezja” 

 

Ukazuje związek między chrześcijaństwem i 

dziedzictwem świata antycznego. 

35.  Wyznanie wiary 

Kościoła. 

Na podstawie 

doświadczenia i analogii 

do informacji zdobytych 

podczas lekcji wskazuje na 

współczesne 

niebezpieczeństwa 

zagrażające czystości 

wiary 

Wypracowuje sposoby 

troski o prawowierność. 

Wyjaśnia podstawowe 

prawdy wiary 

katolickiej 

 

Wyjaśnia przyczynę 

zwołania oraz przebieg 

soborów 

powszechnych w Nicei 

i Konstantynopolu 

 

Na podstawie informacji 

z podręcznika lub 

prezentacji definiuje 

pojęcie „sobór  

Odmawia z pamięci 

nicejsko-

konstantynopolitańskie 

wyznanie wiary 

 

Ukazuje trudności w wierze i sposoby ich 

przezwyciężania 

36.  Rozwój Kościoła w 

średniowieczu. 

Ocenia wkład Kościoła w 

budowanie dziedzictwa 

kulturowego Europy 

Wypracowuje konkretne 

formy własnego 

zaangażowania w 

Wymienia i 

charakteryzuje 

najważniejsze zakony 

powstałe w 

średniowieczu 

 

Własnymi słowami 

opisuje funkcję 

kulturotwórczą 

średniowiecznego 

Kościoła 

 

Na podstawie 

podręcznika lub 

prezentacji wyjaśnia 

gdzie następował rozwój 

terytorialny 

chrześcijaństwa w 

Charakteryzuje problematyką stosunków 

Kościoła i państwa 



budowanie wspólnoty 

Kościoła 

średniowieczu 

 

37.  Święty Benedykt i 

jego reguła. 

Opisuje rozwój zakonu 

benedyktynów i jego 

wpływ na losy Europy 

Ocenia główne założenia 

Reguły św. Benedykta 

Ocenia wpływ zakonu 

benedyktynów na rozwój 

Europy Zachodniej 

 

Wyjaśnia główne 

założenia Reguły św. 

Benedykta 

Wskazuje na 

współczesne obszary 

działalności 

benedyktynów 

 

Na podstawie 

wskazanych cytatów 

biblijnych w karcie 

pracy formułuje 

zasady, którymi 

powinien kierować się 

chrześcijanin 

Na podstawie 

podręcznika streszcza 

biografię św. 

Benedykta 

 

Definiuje termin 

„monastycyzm” 

 

Wskazuje aktualność idei benedyktyńskiej 

38.  Schizma 

wschodnia. 

Projektuje konkretne 

działania ekumeniczne 

Planuje budowanie 

postawy służącej zgodzie 

we własnych środowiskach 

życia 

Przedstawia 

podstawowe różnice 

pomiędzy Kościołem 

katolickim a 

prawosławnym 

 

Na podstawie 

podręcznika lub 

prezentacji opisuje 

genezę Schizmy 

Wschodniej 

 

Podaje okoliczności 

miejsca i czasu, w 

których dokonała się 

Schizma Wschodnia 

Wyjaśnia znaczenie 

terminu „interkomunia” 

 

Prezentuje przyczyny i przebieg schizmy 

wschodniej 

39.  Reforma Kościoła. 

W średniowieczu 

Ocenia relacje państwo – 

Kościół w średniowieczu 

Ocenia postulaty reformy 

gregoriańskiej 

Uzasadnia konieczność 

troski o współczesny 

Kościół 

 

Opisuje główne 

założenia i 

konsekwencje reformy 

gregoriańskiej  

 

Planuje zaangażowanie 

na rzecz własnej parafii 

Na podstawie 

podręcznika 

charakteryzuje relacje 

państwo – Kościół w 

średniowieczu 

 

Definiuje pojęcia 

„symonia” i 

„inwestytura”. 

 

Prezentuje podstawowe idee reformy 

gregoriańskiej 

Charakteryzuje problematyką stosunków 

Kościoła i państwa 

40.  Franciszkańska idea 

ubóstwa. 

Ocenia życie św. 

Franciszka w kontekście 

epoki 

Planuje własne 

zaangażowanie w 

działalność charytatywną 

Wyjaśnia znaczenie 

ewangelicznego 

ubóstwa dla życia 

chrześcijańskiego  

Wymienia 

najważniejsze fakty z 

życia św. Franciszka z 

Asyżu 

Wskazuje formy 

pomocy ubogim 

 

Podaje ogólne dane 

dotyczące biedy na 

świecie i w Polsce 

Wylicza główne 

organizacje charytatywne 

pomagające ubogim 

 

Wskazuje aktualność idei i franciszkańskiej 

41.  Dziedzictwo 

świętego Tomasza. 

Własnymi słowami opisuje 

relację wiary do rozumu 

Projektuje sposoby 

pogłębiania wiedzy 

religijnej 

Ocenia wkład Kościoła 

w rozwój nauki i 

powstanie 

uniwersytetów 

 

Z pamięci podaje fakty 

z biografii św. 

Tomasza 

Wymienia główne 

dzieła św. Tomasza 

 

Na podstawie 

podręcznika wymienia 

główne uniwersytety 

powstałe w 

średniowieczu 

 

Charaktery zuch dorobek św. Tomasza 

42.  Inkwizycja -prawda 

i mity. 

Dokonuje obiektywnej 

oceny inkwizycji 

Własnymi słowami 

opisuje współczesne 

stanowisko Kościoła na 

Przytacza ocenę 

inkwizycji dokonaną 

przez Kościół 

Na podstawie 

podręcznika wymienia 

Ocenia na podstawie wybranych tekstów 

źródłowych oraz współczesnych 



Projektuje zachowania 

nacechowane szacunkiem 

do wszystkich ludzi 

Planuje działania mające 

na celu respektowanie 

praw wszystkich ludzi 

temat wolności 

religijnej 

 

 fakty historyczne na 

temat inkwizycji 

 

dokumentów Kościoła okoliczności 

powstania i działalność inkwizycji. 

43.  Chrystianizacja 

Polski. 

Formułuje propozycje 

obrony chrześcijańskich 

wartości w Polsce 

Ocenia skutki przyjęcia 

chrześcijaństwa przez 

Polskę 

 

Na podstawie 

uprzednich wiadomości 

i treści podręcznika 

opisuje kontekst 

historyczny 

chrystianizacji Polski 

 

Wymienia z pamięci 

podstawowe fakty 

związane z chrztem 

Mieszka I 

 

Uzasadnia znaczenie chrztu dla historii 

Polski 

44.  Święty Wojciech i 

Stanisław 

patronami Polski. 

Programuje działania 

zmierzające do obrony 

prawdy we współczesnym 

świecie 

Ocenia rolę świętych 

Wojciecha i Stanisława 

w chrystianizacji 

Polski 

 

Wskazuje najbardziej 

charakterystyczne 

cechy świętych 

patronów Polski  

 

Opisuje własnymi 

słowami najważniejsze 

wydarzenia z życia 

świętych Wojciecha i 

Stanisława 

 

Prezentuje tzw. spór  św. Stanisława i 

wyciąga wnioski dotyczące relacji między 

społecznością świecką i kościelną.  

45.  Święty Stanisław 

Kostka patronem 

młodzieży. 

Formułuje zasady 

postępowania 

wypływające z przykładu 

życia św. Stanisława 

Wypracowuje 

charakterystykę św. 

Stanisława na 

podstawie danych 

biograficznych i litanii 

ku jego czci 

 

Opisuje najważniejsze 

wydarzenia z życia 

świętego Stanisława w 

porządku 

chronologicznym 

 

Wie, że Święty Stanisław 

Kostka jest patronem 

młodzieży 

Definiuje pojęcie 

„patron” 

 

Charakteryzuje istotę kultu świętych 

46.  Październik 

miesiącem różańca 

świętego.  

Formułuje argumenty 

ukazujące wartość 

modlitwy różańcowej 

 

Na podstawie 

podręcznika opisuje 

genezę modlitwy 

różańcowej 

Własnymi słowami 

wyjaśnia istotę 

modlitwy różańcowej 

 

Wymienia z pamięci 

części i tajemnice 

różańca 

 

Opisuje sposób 

odmawiania różańca 

Planuje udział w 

nabożeństwie 

różańcowym 

Charakteryzuje istotę kultu Maryi 

. Uzasadnia znaczenie modlitwy jako 

centrum życia chrześcijanina 

47.  Błogosławiony Jan 

Paweł II. 

Proponuje sposoby 

naśladowania bł. Jana 

Pawła II na drodze do 

świętości 

Ocenia rolę, jaką 

odegrał Jan Paweł II w 

historii świata i Polski 

Uzasadnia, dlaczego 

papież Jan Paweł II 

został błogosławionym 

 

Na podstawie 

doświadczenia i 

informacji z 

podręcznika wymienia 

najważniejsze fakty w 

życia Karola Wojtyły 

 

Definiuje pojęcie 

„beatyfikacja” 

Podaje datę liturgicznego 

wspomnienia bł. Jana 

Pawła II  

 

Charakteryzuje istotę kultu świętych 

48.  Modlitwa za 

zmarłych. 

Wyjaśnia znaczenie 

obietnic Chrystusa 

dotyczących życia 

wiecznego 

Własnymi słowami 

opisuje losy człowieka 

po śmierci 

Definiuje pojęcia: 

„niebo”, „piekło”, 

„czyściec”, „sąd 

Wymienia różne formy 

modlitwy za zmarłych 

 

Odczytuje na podstawie tekstów obrzędów 

liturgicznych związek opisywanych 

wydarzeń z życiem chrześcijanina 



 Argumentuje 

konieczność modlitwy 

za zmarłych 

Formułuje modlitwy za 

bliskich zmarłych 

 

szczegółowy”, „sąd 

ostateczny” 

Planuje modlitwę za 

zmarłych 

Uzasadnia znaczenie modlitwy jako centrum 

życia chrześcijanina 

49.  Adwent czasem 

oczekiwania. 

Wyjaśnia rolę, jaką w 

adwentowym czuwaniu 

odgrywa Maryja i Jan 

Chrzciciel 

Określa rolę adwentu dla 

duchowego rozwoju 

chrześcijanina 

 

Wyjaśnia podwójne 

znaczenie Adwentu 

jako przygotowania do 

Bożego Narodzenia i 

do powtórnego 

przyjścia Chrystusa na 

ziemię 

 

 

Planuje działania 

zmierzające do 

chrześcijańskiego 

przeżycia Adwentu  

Podaje określenie roku 

liturgicznego 

 

Własnymi słowami 

definiuje pojęcia: 

„adwent”, „paruzja”, 

„roraty” 

 

Odczytuje na podstawie tekstów obrzędów 

liturgicznych związek opisywanych 

wydarzeń z życiem chrześcijanina 

Formułuje argumenty za uczestnictwem w 

liturgii 

Charakteryzuje liturgiczne i para liturgiczne 

formy świętowania w poszczególnych 

okresach liturgicznych 

Charakteryzuje poszczególne okresy 

liturgiczne w oparciu o KKK 

Interpretuje znaki, symbole liturgiczne oraz 

postawy występujące podczas liturgii 

 

50.  Boże Narodzenie w 

rodzinie. 

Uzasadnia znaczenie 

narodzenia Syna Bożego w 

ubogiej stajni 

Wskazuje na 

chrześcijańskie formy 

przeżywania świąt Bożego 

Narodzenia 

 

Planuje scenariusz 

wieczerzy wigilijnej 

we własnej rodzinie  

Na podstawie 

doświadczenia i 

informacji z 

podręcznika opisuje 

przebieg wieczerzy 

wigilijnej 

 

Własnymi słowami 

opisuje okoliczności 

narodzenia Jezusa 

Chrystusa  

Definiuje pojęcie 

„pasterka  

 

Charakteryzuje poszczególne okresy 

liturgiczne w oparciu o KKK 

Uzasadnia religijny wymiar świąt Bożego 

Narodzenia  

Charakteryzuje liturgiczne i para liturgiczne 

formy świętowania w poszczególnych 

okresach liturgicznych 

Odczytuje na podstawie tekstów obrzędów 

liturgicznych związek opisywanych 

wydarzeń z życiem chrześcijanina 

Odczytuje na podstawie tekstów obrzędów 

liturgicznych związek opisywanych 

wydarzeń z życiem chrześcijanina 

Formułuje argumenty za uczestnictwem w 

liturgii 

Interpretuje znaki, symbole liturgiczne oraz 

postawy występujące podczas liturgii 

 

51.  Wielki Post czasem 

pokuty. 

Charakteryzuje 

nabożeństwo „Gorzkich 

żali” i „Drogi krzyżowej” 

Uzasadnia zmiany 

zachodzące w liturgii 

 

Własnymi słowami 

opisuje zmiany w 

liturgii zachodzące w 

tym okresie 

liturgicznym 

Wskazuje na pokutne 

znaczenie Wielkiego 

Postu 

Definiuje pojęcia: 

„modlitwa”, „post”, 

„jałmużna 

Planuje konkretne 

formy przeżywania 

Wielkiego Postu 

Określa początek i czas 

trwania Wielkiego Postu 

Wymienia stacje Drogi 

Krzyżowej 

Charakteryzuje poszczególne okresy 

liturgiczne w oparciu o KKK 

Uzasadnia religijny wymiar Wielkiego Postu 

Charakteryzuje liturgiczne i para liturgiczne 

formy świętowania w poszczególnych 

okresach liturgicznych 



 

 

 

 

 

 

 

 Odczytuje na podstawie tekstów obrzędów 

liturgicznych związek opisywanych 

wydarzeń z życiem chrześcijanina 

Formułuje argumenty za uczestnictwem w 

liturgii 

Interpretuje znaki, symbole liturgiczne oraz 

postawy występujące podczas liturgii 

52.  Rekolekcje 

wielkopostne. 

Wskazuje na znaczenie 

przypowieści o synu 

marnotrawnym i o siewcy 

w kontekście nawrócenia 

człowieka 

Wypracowuje argumenty 

za uczestnictwem w 

rekolekcjach 

 

Własnymi słowami 

definiuje pojęcie 

„rekolekcje” 

Omawia etapy 

chrześcijańskiego 

nawrócenia 

 

Opisuje warunki dobrej 

spowiedzi  

Streszcza przypowieści 

o siewcy i synu 

marnotrawnym 

 

Wymienia warunki 

dobrej spowiedzi 

Planuje własny udział w 

rekolekcjach 

wielkopostnych 

Charakteryzuje liturgiczne i para liturgiczne 

formy świętowania w poszczególnych 

okresach liturgicznych 

Odczytuje na podstawie tekstów obrzędów 

liturgicznych związek opisywanych 

wydarzeń z życiem chrześcijanina 

Formułuje argumenty za uczestnictwem w 

liturgii 

53.  Triduum Paschalne 

centrum roku 

liturgicznego. 

Wskazuje na znaczenie 

Triduum Paschalnego” dla 

odkupienia człowieka 

 

Wypracowuje 

argumenty motywujące 

do udziału w 

obchodach Triduum  

Wyjaśnia znaczenie 

teologiczne 

poszczególnych 

obchodów Triduum 

Paschalnego 

 

Opisuje przebieg 

obrzędów liturgicznych 

w poszczególne dni 

Triduum 

Definiuje termin 

„Triduum Paschalne” 

 

Charakteryzuje liturgiczne i para liturgiczne 

formy świętowania w poszczególnych 

okresach liturgicznych 

Odczytuje na podstawie tekstów obrzędów 

liturgicznych związek opisywanych 

wydarzeń z życiem chrześcijanina 

Formułuje argumenty za uczestnictwem w 

liturgii 

Interpretuje znaki, symbole liturgiczne oraz 

postawy występujące podczas liturgii 

 

54.  Uroczystość 

Najświętszego ciała 

i Krwi Pańskiej. 

Na podstawie fragmentów 

Ewangelii odczytywanych 

podczas procesji Bożego 

Ciała wyjaśnia istotę i 

znaczenie 

Eucharystii 

 

Argumentuje potrzebę 

udziału w procesji 

Bożego Ciała  

Na podstawie 

podręcznika 

przedstawia genezę 

powstania uroczystości 

Najświętszego Ciała i 

Krwi Chrystusa 

 

Opisuje przebieg procesji 

eucharystycznej  

 

Odczytuje na podstawie tekstów obrzędów 

liturgicznych związek opisywanych 

wydarzeń z życiem chrześcijanina 

Formułuje argumenty za uczestnictwem w 

liturgii 



Wymagania edukacyjne z religii dla klasy ósmej szkoły podstawowej 
 

Lp. Temat lekcji Wymagania Zagadnienia zgodne z podstawą 

programową. Bardzo dobry Dobry  Dostateczny  Dopuszczający  

55.  Katecheza w szkole 

przywilejem i obowiązkiem 

Na podstawie opowiadania 

z podręcznika określa 

sposoby pielęgnowania 

darów otrzymanych od 

Boga. 

Na podstawie 

podręcznika i „Kart 

pracy” wymienia 

zagadnienia, które będzie 

poznawał przez cały rok.  

 

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 

opowiada, dlaczego 

pragnie uczestniczyć w 

lekcji religii. 

 

 

56.  Moje życie moim 

szczęściem 

Na podstawie tekstu z 

podręcznika wyjaśnia, 

gdzie człowiek powinien 

szukać szczęścia. 

. 

 

Stwierdza, że jedynie 

Bóg może dać 

prawdziwe szczęście 

człowiekowi 

Własnymi słowami 

definiuje „szczęście”. 

 

Na podstawie 

doświadczenia 

wskazuje, dlaczego 

ludzie są nieszczęśliwi. 

 

charakteryzuje relację Bóg - 

człowiek, 

57.  Gdzie szukać wspólnoty? Na podstawie informacji z 

podręcznika wymienia trzy 

wspólnoty przeznaczone 

dla młodzieży i wylicza 

ich cechy 

charakterystyczne.  

 

Własnymi słowami 

charakteryzuje wspólnotę 

swoich marzeń. 

Własnymi słowami 

opowiada, gdzie i w jaki 

sposób można znaleźć 

prawdziwych przyjaciół. 

 

Na podstawie 

doświadczenia 

opowiada, dlaczego 

człowiek potrzebuje do 

życia innych ludzi. 

 

 

58.  Pascha Chrystusa źródłem 

sakramentów świętych 

Uzasadnia, dlaczego Jezus 

Chrystus jest Paschą dla 

chrześcijan,  

 

 

Wyjaśnia, czym jest 

Pascha Jezusa Chrystusa. 

 

Wymienia fakty z życia 

Jezusa, które nazywamy 

Paschą 

Wylicza siedem 

sakramentów świętych. 

zbawczy 

charakter dzieła Jezusa 

Chrystusa. 

59.  Modlitwa osobista i liturgia 

spotkaniem z Bogiem 

Uzasadnia, dlaczego 

liturgia jest niezwykle 

ważnym wydarzeniem w 

życiu chrześcijanina. 

 

Własnymi słowami 

charakteryzuje modlitwę 

osobistą i liturgię. 

 

Na podstawie 

podręcznika wyjaśnia, 

czym jest modlitwa. 

 

Wylicza z pamięci 

sakramenty. 

Pojęcie modlitwy, rodzaje, 

formy i postawy podczas 

modlitwy 

60.  Sakrament chrztu świętego  Własnymi słowami 

opowiada o tym, jak w 

nagłym przypadku udzielić 

chrztu świętego 

Na podstawie 

podręcznika wymienia 

skutki sakramentu chrztu 

świętego. 

 

Na podstawie 

podręcznika omawia 

sposób udzielania 

sakramentu chrztu. 

 

Własnymi słowami 

definiuje sakrament 

chrztu świętego. 

 

Cel poszczególnych 

sakramentów, 

zadania ich 

szafarzy 



61.  Sakrament bierzmowania  Na podstawie tekstów 

biblijnych opowiada o 

działaniu Ducha Świętego 

Na podstawie 

podręcznika wymienia 

skutki sakramentu 

bierzmowania. 

 

Na podstawie 

podręcznika omawia 

liturgię sakramentu 

bierzmowania. 

 

Własnymi słowami 

definiuje sakrament 

bierzmowania. 

 

Cel poszczególnych 

sakramentów, 

zadania ich szafarzy 

Znaki i obrzędy bierzmowania. 

Skutki bierzmowania 

w życiu chrześcijanina. 

62.  Ustanowienie i znaczenie 

Eucharystii  

Własnymi słowami 

uzasadnia, dlaczego 

Eucharystia jest bardzo 

ważna w życiu 

chrześcijanina. 

Na podstawie 

doświadczenia podaje 

przykłady korzyści, jakie 

płyną z częstego 

przyjmowania Komunii 

Świętej. 

 

Na podstawie tekstu 

biblijnego i podręcznika 

omawia sposób 

ustanowienia 

Eucharystii. 

 

Na podstawie 

podręcznika wymienia 

kilka różnych określeń 

Eucharystii 

Własnymi słowami 

definiuje sakrament 

Eucharystii. 

 

Cel poszczególnych 

sakramentów, 

zadania ich 

szafarzy 

Eklezjalny i eschatologiczny 

wymiar Eucharystii 

63.  Celebracja Eucharystii  Własnymi słowami 

uzasadnia, dlaczego 

Eucharystia powinna być 

sercem niedzieli każdego 

wierzącego człowieka.  

 

Na podstawie 

podręcznika i „Kart 

pracy” charakteryzuje 

liturgię eucharystyczną 

Na podstawie 

podręcznika i „Kart 

pracy” charakteryzuje 

liturgię słowa. 

 

Własnymi słowami 

opowiada, dlaczego 

człowiek wierzący ma 

obowiązek udziału we 

Mszy Świętej w każdą 

niedzielę. 

 

Struktura Mszy Świętej 

i znaczenie poszczególnych 

części. 

 

64.  Grzech odrzuceniem miłości  Na podstawie podręcznika 

i „Kart pracy” streszcza 

nauczanie Kościoła na 

temat grzechu.  

Z pamięci wymienia 

rodzaje grzechów i 

definiuje je.  

 

Rozróżnia grzech lekki 

od ciężkiego. 

 

Podaje skojarzenia ze 

słowem „grzech”. 

 

charakteryzuje relację Bóg - 

człowiek, 

- charakteryzuje rolę pokory i 

pychy 

w odniesieniu do relacji Bóg 

- człowiek, 

65.  Sakrament pokuty i 

pojednania  

Samodzielnie analizuje 

sens przypowieści o synu 

marnotrawnym (Łk 15, 11-

32) i o zagubionej owcy 

(Łk 15, 1-7). 

 

Własnymi słowami 

wyjaśnia istotę 

sakramentu pokuty i 

pojednania. 

Na podstawie „Kart 

pracy” wylicza skutki 

dobrze przeżytej 

spowiedzi 

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.  

 

 

Na podstawie 

podręcznika i „Kart 

pracy” wymienia 

warunki dobrej 

spowiedzi.  

 

Cel poszczególnych 

sakramentów, 

zadania ich 

szafarzy 

Skutki sakramentu pokuty 

i pojednania oraz jego 

etapy, zwłaszcza akty 

penitenta. 

11a Chrześcijańskie przeżywanie 

cierpienia 

 

Na podstawie filmu 

wyjaśnia, gdzie 

chrześcijanin powinien 

Na podstawie filmu 

uzasadnia, dlaczego 

chrześcijanin powinien 

Własnymi słowami 

opowiada o włoskiej 

nastolatce Klarze Luce  

Na podstawie filmu  

opowiada na czym 

polegało cierpienie 

Świętość w rozmaitych 

formach życia. 



Film o Klarze Luce Badano 

 

szukać umocnienia w 

cierpieniu.  

 

patrzeć na cierpienie 

przez pryzmat krzyża 

Chrystusa i Jego 

zmartwychwstania 

 

Badano.  

 

włoskiej nastolatki 

Klary Luce Badano.  

 

66.  Sakrament namaszczenia 

chorych  

Na podstawie podręcznika 

wyjaśnia, na czym polega 

sprawowanie sakramentu 

namaszczenia chorych.  

Na podstawie podręcznika 

wymienia owoce 

sakramentu namaszczenia 

chorych.  

Własnymi słowami 

opowiada o 

przygotowaniu chorego i 

domu, w którym ma być 

udzielony sakrament 

namaszczenia chorych.  

 

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).  

 

 

Własnymi słowami 

definiuje sakrament 

namaszczenia chorych. 

Na podstawie 

doświadczenia 

opowiada o odczuciach 

i potrzebach osób 

chorych. 

 

Cel poszczególnych 

sakramentów, 

zadania ich 

szafarzy 

Znaczenie i skutki sakramentu 

namaszczenia 

chorych. 

67.  Sakrament święceń  Własnymi słowami 

charakteryzuje sakrament 

święceń.  

Własnymi słowami 

opowiada o liturgii 

święceń.  

Na podstawie fragmentu 

Pisma Świętego (Mt 28, 

16-20) wylicza zadania, 

jakie Chrystus powierzył 

apostołom. 

Z pamięci opowiada o 

postawie św. św. 

Maksymiliana Kolbe. 

 

Z pamięci wymienia trzy 

stopnie sakramentu 

święceń i krótko je 

charakteryzuje.  

Własnymi słowami 

opowiada o roli 

kapłanów w życiu 

chrześcijanina.  

 

Na podstawie 

doświadczenia 

wymienia sytuacje, w 

jakich obecność 

kapłana jest konieczna.  

 

Cel poszczególnych 

sakramentów, 

zadania ich 

szafarzy 

68.  Sakrament małżeństwa  Uzasadnia, dlaczego 

osoby, które żyją w 

związku 

niesakramentalnym, nie 

mogą uzyskać 

rozgrzeszenia podczas 

spowiedzi i nie mogą 

przyjmować Komunii 

Świętej 

 

Samodzielnie 

charakteryzuje liturgię 

sakramentu małżeństwa.  

 

Z pamięci opowiada o 

znaczeniu sakramentu 

małżeństwa. 

 

Własnymi słowami 

definiuje sakrament 

małżeństwa. 

 

Cel poszczególnych 

sakramentów, 

zadania ich 

szafarzy 

69.  Zasady moralne w życiu 

człowieka  

Samodzielnie podaje 

argumenty potwierdzające 

słowa św. Piotra: „Trzeba 

bardziej słuchać Boga niż 

ludzi” (Dz 5, 29). 

 

Własnymi słowami 

uzasadnia, dlaczego 

chrześcijanin powinien 

przestrzegać zasad 

wynikających z prawa 

naturalnego i 

objawionego 

Własnymi słowami 

definiuje pojęcia: 

„naturalne prawo 

moralne”, „prawo 

objawione” i „prawo 

ludzkie”. 

 

Z pamięci wymienia 

podstawowe zasady 

moralne. 

 

Podstawowe pojęcia 

etyczne: powinność moralna, 

sumienie, prawo 

naturalne, prawo Boże, 

wartości i ich hierarchia. 

70.  Dekalog Bożym darem Własnymi słowami 

uzasadnia, dlaczego 

Dekalog bezbłędnie 

Samodzielnie stwierdza, 

że w przykazaniu miłości 

Własnymi słowami 

definiuje „Dekalog”. 

 

Wymienia z pamięci 

przykazania Dekalogu. 

 

Przykazania Dekalogu: 

wartości, których bronią 

przykazania. 



wskazuje najlepszą drogę 

przez życie.  

Samodzielnie uzasadnia, 

dlaczego przykazanie 

miłości jest największym 

przykazaniem. 

zawierają się wszystkie 

przykazania Dekalogu. 

71.  Błogosławieństwa 

ewangeliczne  

Na podstawie 

doświadczenia podaje 

przykłady realizacji 

błogosławieństw w życiu 

codziennym.  

Samodzielnie uzasadnia 

znaczenie słów Chrystusa 

wypowiedzialnych na 

zakończenie 

błogosławieństw (Mt 5, 

11-12). 

 

Własnymi słowami 

wyjaśnia sens ośmiu 

błogosławieństw 

 

Z pamięci wylicza 

błogosławieństwa 

ewangeliczne. 

Własnymi słowami 

definiuje pojęcie 

„błogosławieni”. 

 

 

Świętość w rozmaitych 

formach życia. 

Osiem Błogosławieństw 

jako podstawa życia w łasce 

Bożej. 

72.  Sumienie i jego rodzaje  Projektuje sposoby 

prawidłowego 

kształtowania sumienia.  

Proponuje pytania do 

codziennego rachunku 

sumienia ucznia klasy II 

gimnazjum 

Z pamięci wylicza 

rodzaje sumienia i je 

charakteryzuje. 

 

Na podstawie 

doświadczenia podaje 

skojarzenia ze słowem 

„sumienie”. 

 

Własnymi słowami 

definiuje sumienie. 

 

Podstawowe pojęcia 

etyczne: powinność moralna, 

sumienie, prawo 

naturalne, prawo Boże, 

wartości i ich hierarchia. 

73.  Właściwa hierarchia 

wartości 

Własnymi słowami 

wyjaśnia sens słów 

zapisanych we fragmencie 

Pisma Świętego Pwt 30, 

15-20. 

 

Z pamięci opowiada o bł. 

Karolinie Kózkównie.  

 

Na podstawie 

doświadczenia podaje 

przykłady konfliktów 

wartości.  

 

Z pamięci wymienia 

uczynki miłosierdzia 

względem ciała i 

względem duszy. 

 

Podstawowe pojęcia 

etyczne: powinność moralna, 

sumienie, prawo 

naturalne, prawo Boże, 

wartości i ich hierarchia. 

74.  Jedyny Bóg i Pan  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. 

 

Na podstawie pracy z 

podręcznikiem 

charakteryzuje wiarę, 

nadzieję i miłość jako 

wypełnienie przykazania 

miłości Boga. 

Własnymi słowami 

streszcza fragmenty 

Pisma Świętego (Wj 20, 

3; Pwt 6, 4-5; Mk 12, 28-

30). 

 

Podaje treść 

przykazania miłości. 

prawo Boże, 

wartości i ich hierarchia. 

75.  Nie będziesz miał bogów 

cudzych przede Mną 

Własnymi słowami 

opowiada o tym, jak 

chrześcijanin powinien 

Na podstawie 

podręcznika i „Kart 

pracy” opowiada, przed 

Własnymi słowami 

streszcza fragment Pisma 

Z pamięci wymienia 

wykroczenia przeciwko 

Przykazania Dekalogu: 

wartości, których bronią 

przykazania. 



traktować sekty, 

horoskopy, magię, 

przesądy, amulety i 

wywoływanie duchów.  

czym przestrzega Pan 

Bóg w pierwszym 

przykazaniu Dekalogu.  

 

Świętego (Pwt 18, 10-

12). 

 

pierwszemu 

przykazaniu Dekalogu. 

 

Wykroczenia przeciw 

przykazaniom i ich konsekwencje 

76.  Nie będziesz brał imienia 

Pana Boga swego 

nadaremno  

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.  

 

Na podstawie 

podręcznika i „Kart 

pracy” wymienia 

zobowiązania i nakazy 

zawarte w drugim 

przykazaniu. 

Własnymi słowami 

opowiada o tym, jak 

ważne dla Izraelitów 

było imię Boga.  

 

Z pamięci wymienia 

wykroczenia przeciwko 

drugiemu przykazaniu 

Dekalogu. 

 

Przykazania Dekalogu: 

wartości, których bronią 

przykazania. 

Wykroczenia przeciw 

przykazaniom i ich konsekwencje 

77.  Pamiętaj abyś dzień święty 

święcił 

Samodzielnie wyszukuje w 

Internecie czytania na 

najbliższą niedzielę i 

wpisuje je do zeszytu.  

Z pamięci wymienia 

nazwy i daty 

najważniejszych 

uroczystości w ciągu 

roku liturgicznego.  

 

Na podstawie 

podręcznika i „Kart 

pracy” opowiada, 

dlaczego niedziela jest 

dla chrześcijan dniem 

świętym.  

 

Z pamięci wymienia 

wykroczenia przeciwko 

trzeciemu przykazaniu 

Dekalogu. 

 

Przykazania Dekalogu: 

wartości, których bronią 

przykazania. 

Wykroczenia przeciw 

przykazaniom i ich konsekwencje 

78.  Czcij ojca swego i matkę 

swoją  

Na podstawie fragmentów 

Pisma Świętego (Wj 20, 

12; Syr 3, 2-6; Kol 2, 20) 

opowiada o obietnicach 

Pana Boga składanych 

tym, którzy czczą swoich 

rodziców.  

Na podstawie 

podręcznika i „Kart 

pracy” wyjaśnia do kogo 

odnosi się czwarte 

przykazanie. 

 

Poprawnie wymienia 

obowiązki dzieci wobec 

rodziców.  

 

Z pamięci wylicza 

wykroczenia przeciwko 

czwartemu przykazaniu 

Dekalogu. 

 

Przykazania Dekalogu: 

wartości, których bronią 

przykazania. 

Wykroczenia przeciw 

przykazaniom i ich konsekwencje 

79.  Nie zabijaj  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” wymienia 

działania, jakie powinien 

podejmować 

chrześcijanin w trosce o 

własne życie i zdrowie. 

Własnymi słowami 

opowiada, czego 

zabrania i co nakazuje 

piąte przykazanie 

Dekalogu. 

 

Z pamięci wymienia 

wykroczenia przeciwko 

piątemu przykazaniu 

Dekalogu. 

 

Przykazania Dekalogu: 

wartości, których bronią 

przykazania. 

Wykroczenia przeciw 

przykazaniom i ich konsekwencje 

80.  Nie cudzołóż  Na podstawie podręcznika 

i „Kart pracy” wyjaśnia, 

czym jest cnota czystości i 

jak należy o nią dbać.  

 

Na podstawie 

podręcznika i „Kart 

pracy” opowiada, do 

czego zobowiązuje Pan 

Bóg człowieka w 

szóstym przykazaniu.  

 

Z pamięci wymienia 

niektóre grzechy 

przeciwko czystości.  

 

Z pamięci wymienia 

wykroczenia przeciwko 

szóstemu przykazaniu 

Dekalogu. 

 

Przykazania Dekalogu: 

wartości, których bronią 

przykazania. 

Wykroczenia przeciw 

przykazaniom i ich konsekwencje 

81.  Nie kradnij  Na podstawie tekstu z 

podręcznika i „Kart pracy” 

Na podstawie tekstu z 

podręcznika stwierdza, 

Na podstawie tekstu 

katechizmu Youcat 

Z pamięci wymienia 

wykroczenia przeciwko 

Przykazania Dekalogu: 

wartości, których bronią 



wylicza sposoby 

zadośćuczynienia w 

odniesieniu do 

konkretnych wykroczeń 

przeciwko siódmemu 

przykazaniu.  

że siódme przykazanie 

Dekalogu nakazuje także 

sprawiedliwe dzielenie 

się dobrami 

materialnymi.  

 

wylicza różne przejawy 

łamania siódmego 

przykazania.  

Poprawnie wymienia 

zobowiązania 

wynikające z siódmego 

przykazania.  

 

siódmemu przykazaniu 

Dekalogu. 

 

przykazania. 

Wykroczenia przeciw 

przykazaniom i ich konsekwencje 

82.  Nie mów fałszywego 

świadectwa … 

Własnymi słowami 

definiuje prawdę i 

prawdomówność.  

.  

Na podstawie tekstu z 

podręcznika i „Kart 

pracy” wylicza skutki, 

jakie powoduje brak 

prawdy 

Własnymi słowami 

wyjaśnia, na czym 

polega przestrzeganie 

ósmego przykazaniu 

Dekalogu 

Na podstawie tekstu z 

podręcznika i „Kart 

pracy” wylicza 

najczęstsze przykłady 

złamania ósmego 

przykazania Dekalogu.  

 

Przykazania Dekalogu: 

wartości, których bronią 

przykazania. 

Wykroczenia przeciw 

przykazaniom i ich konsekwencje 

83.  Nie pożądaj żony bliźniego  Poprawnie opowiada o 

symbolice obrączki, jaką 

małżonkowie zakładają 

sobie podczas sakramentu 

małżeństwa.  

Samodzielnie wyjaśnia 

sens przysięgi małżeńskiej.  

Własnymi słowami 

definiuje „pożądliwość”.  

 

Na podstawie 

podręcznika i „Kart 

pracy” opowiada, do 

czego zobowiązuje 

dziewiąte przykazanie 

Dekalogu.  

 

Poprawnie wylicza 

wykroczenia przeciwko 

dziewiątemu 

przykazaniu Dekalogu. 

 

Przykazania Dekalogu: 

wartości, których bronią 

przykazania. 

Wykroczenia przeciw 

przykazaniom i ich konsekwencje 

84.  Ani żadnej rzeczy 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”.  

 

Własnymi słowami 

opowiada o tym, w jaki 

sposób chrześcijanie 

powinni podchodzić do 

rzeczy materialnych. 

 

Na podstawie tekstu z 

podręcznika wymienia 

zobowiązania, jakie 

wynikają z dziesiątego 

przykazania Dekalogu.  

 

Poprawnie wylicza 

wykroczenia przeciwko 

dziesiątemu 

przykazaniu Dekalogu 

Przykazania Dekalogu: 

wartości, których bronią 

przykazania. 

Wykroczenia przeciw 

przykazaniom i ich konsekwencje 

85.  Przykazania kościelne  Uzasadnia, dlaczego w 

piątki katolicy nie 

spożywają pokarmów 

mięsnych i nie uczestniczą 

w zabawach.  

Samodzielnie analizuje 

słowa Jana Pawła II 

Na podstawie tekstu z 

podręcznika i „Kart 

pracy” wyjaśnia 

zobowiązania 

wynikające z przykazań 

kościelnych. 

Własnymi słowami 

określa, czym są 

przykazania kościelne. 

 

Z pamięci wymienia 

pięć przykazań 

kościelnych.  

 

 



skierowane do młodzieży: 

„Jeśli kochacie Chrystusa, 

kochajcie Kościół”.  

 

86.  Święta Jadwiga i 

chrystianizacja Litwy 

Własnymi słowami 

uzasadnia, dlaczego święta 

Jadwiga może być wzorem 

dla młodzieży XXI wieku.  

 

Własnymi słowami 

opowiada o życiu i 

działalności świętej 

Jadwigi.  

 

Na podstawie 

podręcznika i „Kart 

pracy” omawia 

chrystianizację Litwy. 

 Świętość w rozmaitych 

formach życia 

Chrześcijaństwo czasów 

jagiellońskich (zwłaszcza 

postać św. Jadwigi). 

87.  Chrześcijański wymiar epoki 

odrodzenia 

Własnymi słowami 

opowiada o roli 

chrześcijaństwa w epoce 

odrodzenia.  

Na podstawie tekstu z 

podręcznika wymienia 

dzieła artystów renesansu, 

inspirowane Biblią.  

Na podstawie tekstu z 

podręcznika i „Kart 

pracy” wyjaśnia pojęcia: 

„renesans” i „humanizm 

chrześcijański”.  

 

Samodzielnie analizuje 

fragment Pisma 

Świętego – przypowieść 

o talentach (Mt 25, 14-

30). 

 

Własnymi słowami 

streszcza fragment 

Pisma Świętego – 

przypowieść o 

talentach (Mt 25, 14-

30). 

 

Sztuka sakralna. 

wyjaśnia rolę sztuki sakralnej 

w liturgii Kościoła. 

wyjaśnia zaangażowanie 

chrześcijan 

w tworzenie kultury, 

88.  Przyczyny i przebieg 

reformacji 

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 VIII 

Własnymi słowami 

opowiada o przebiegu 

reformacji. 

 

Z pamięci wylicza 

przyczyny reformacji.  

 

Na podstawie 

podręcznika i „Kart 

pracy” wyjaśnia 

pojęcie „reformacja”. 

 

Przyczyny reformacji 

89.  Dzieło Soboru Trydenckiego  Własnymi słowami 

opowiada o przebiegu 

obrad Soboru 

Trydenckiego.  

Na podstawie podręcznika 

i „Kart pracy” określa 

działania wielkich ludzi 

Kościoła XVI wieku.  

Poprawnie określa 

kontekst historyczny 

Soboru Trydenckiego.  

 

Na podstawie 

podręcznika i „Kart 

pracy” wymienia 

postanowienia Soboru 

Trydenckiego w 

kwestiach prawd wiary i 

organizacji Kościoła 

katolickiego.  

 

Na podstawie wiedzy 

osobistej definiuje 

pojęcie „sobór”. 

 

Przyczyny reformacji 

i reformy katolickiej. 

Dzieło Soboru Trydenckiego 

90.  Kultura baroku odpowiedzią 

na reformację  

Na podstawie tekstu z 

podręcznika i „Kart pracy” 

charakteryzuje 

architekturę, malarstwo i 

muzykę baroku. 

 

Własnymi słowami 

omawia historyczne tło 

powstania baroku.  

Na podstawie tekstu z 

podręcznika i „Kart 

pracy” wylicza cechy 

liturgii i muzyki baroku.  

Z pamięci wylicza 

najważniejszych 

kompozytorów epoki 

baroku. 

Na podstawie wiedzy 

osobistej wyjaśnia 

pojęcie „barok”. 

 

Sztuka sakralna. 

wyjaśnia rolę sztuki sakralnej 

w liturgii Kościoła. 

wyjaśnia zaangażowanie 

chrześcijan 

w tworzenie kultury, 



 

91.  Polska wobec reformacji  Na podstawie tekstu z 

podręcznika omawia 

konfederację warszawską.  

Na podstawie informacji z 

zasobów Internetu 

charakteryzuje działalność 

ks. Piotra Skargi.  

 

Na podstawie tekstu z 

podręcznika i „Kart 

pracy” wymienia 

Polaków, którzy 

przyczynili się do 

tolerancji religijnej w 

Polsce i omawia sposoby 

ich działania.  

 

Własnymi słowami 

opowiada o konfliktach 

religijnych w Europie w 

XVI wieku.  

 

Na podstawie wiedzy 

osobistej wyjaśnia 

pojęcie „tolerancja”. 

 

Polska krajem tolerancji 

religijnej. 

Świętość w rozmaitych 

formach życia. 

92.  Unia brzeska i Kościół 

greckkatolicki 

Własnymi słowami opisuje 

życiorys św. Andrzeja 

Boboli.  

Korzystając z różnych 

źródeł informacji, 

wymienia najważniejsze 

obrządki Kościoła 

rzymskokatolickiego 

Na podstawie tekstu z 

podręcznika i „Kart 

pracy” charakteryzuje 

Kościół greckokatolicki.  

Z pamięci opowiada o 

prześladowaniach 

Kościoła unickiego.  

 

Własnymi słowami 

opowiada o unii 

brzeskiej.  

 

Zna datę Unii 

Brzeskiej. 

Unia Brzeska i wschodnie 

Kościoły katolickie. 

93.  Główne Kościoły i 

wspólnoty chrześcijańskie 

Własnymi słowami 

opowiada o głównych 

Kościołach i wspólnotach 

chrześcijańskich. 

 

 

Na podstawie wiedzy 

osobistej wyjaśnia 

powiedzenie: „zgoda 

buduje, niezgoda 

rujnuje”. 

 

Wymienia główne 

kościoły chrześcijańskie 

Poprawnie określa, kim 

są chrześcijanie.  

 

Najważniejsze wyznania 

chrześcijańskie: prawosławie, 

protestantyzm, anglikanizm, 

starokatolicyzm 

94.  Kościół rzymskokatolicki 

moją drogą do zbawienia 

Opowiada o nawróceniu 

bł. Jana Henryka 

Newmana.  

 

Na podstawie tekstu z 

podręcznika 

charakteryzuje 

chrześcijaństwo. 

Na podstawie tekstu z 

podręcznika określa 

cechy, które wyróżniają 

Kościół 

rzymskokatolicki.  

 

Na podstawie tekstu z 

podręcznika wylicza i 

opisuje przymioty 

Kościoła 

rzymskokatolickiego.  

 

Wyjaśnia pojęcie 

„sukcesja apostolska”. 

Świętość w rozmaitych 

formach życia 

95.  Moje zadania w Kościele Na podstawie 

doświadczenia opowiada, 

co otrzymuje od wspólnoty 

Kościoła i co daje 

wspólnocie Kościoła.  

 

Na podstawie tekstu z 

podręcznika i wiedzy 

osobistej wylicza zadania 

człowieka świeckiego w 

realizacji misji 

kapłańskiej, prorockiej i 

królewskiej w Kościele. 

Własnymi słowami 

definiuje misję 

kapłańską, prorocką 

(nauczycielską) i 

królewską (pasterską) 

osób świeckich w 

Kościele 

Z trzy stany w Kościele  

charakteryzuje. .  

 

Z pamięci wylicza trzy 

stany w Kościele 

Formy apostolstwa świeckich 



96.  Ekumenizm dążeniem do 

jedności chrześcijan  

Na podstawie wiedzy 

osobistej charakteryzuje 

wspólnotę w Taizé.  

.  

Własnymi słowami 

opowiada o początkach 

ekumenizmu. 

Poprawnie opowiada o 

granicach ekumenizmu 

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 

wyjaśnia pojęcie 

„ekumenizm”. 

 

Pojęcia interkomunii 

i sukcesji apostolskiej. 

97.  Podwyższenie Krzyża 

Świętego 

Korzystając z zasobów 

Internetu, wylicza miejsca 

w Polsce, w których 

znajdują się relikwie 

Krzyża Świętego.  

Własnymi słowami 

opowiada o święcie 

Podwyższenia Krzyża 

Świętego.  

 

Na podstawie tekstu z 

podręcznika i „Kart 

pracy” charakteryzuje 

relikwie Krzyża 

Świętego.  

 

Na podstawie wiedzy 

osobistej podaje 

przykłady miejsc, w 

których znak krzyża 

powinien być 

umieszczany. 

 

Święta Pańskie, miesiące 

i święta maryjne, uroczystości 

wybranych świętych, 

zwłaszcza patronów 

Polski i świętych polskich. 

98.  Dzień Papieski Na podstawie wiedzy 

osobistej wymienia 

zobowiązania wynikające 

z „Dnia Papieskiego”. 

Z pamięci charakteryzuje 

bł. Jana Pawła II.  

 

Własnymi słowami 

opowiada o papieskim 

funduszu stypendialnym.  

 

Własnymi słowami 

wyjaśnia istotę „Dnia 

Papieskiego”. 

 

Święta Pańskie, miesiące 

i święta maryjne, uroczystości 

wybranych świętych, 

zwłaszcza patronów 

Polski i świętych polskich. 

99.  Uroczystość Wszystkich 

Świętych 

Na podstawie tekstu z 

podręcznika i „Kart pracy” 

wymienia i charakteryzuje 

postać św. Agnieszki 

Rzymskiej, bł. Piotra 

Frassati, bł. Klary Badano.  

.  

Własnymi słowami 

wyjaśnia, na czym 

polega naśladowanie 

świętych 

Własnymi słowami 

opowiada o Uroczystości 

Wszystkich Świętych.  

 

Na podstawie wiedzy 

osobistej określa, czym 

jest świętość i niebo. 

 

Święta Pańskie, miesiące 

i święta maryjne, uroczystości 

wybranych świętych, 

zwłaszcza patronów 

Polski i świętych polskich. 

Charakteryzuje istotę kultu 

świętych 

100.  Wspomnienie wiernych 

zmarłych  

Na podstawie tekstu z 

podręcznika wylicza 

warunki uzyskania odpustu 

zupełnego i ofiarowania go 

za zmarłych cierpiących w 

czyśćcu.  

Na podstawie wiedzy 

osobistej opowiada o 

wspomnieniu wszystkich 

wiernych zmarłych.  

 

Na podstawie tekstu z 

podręcznika i „Kart 

pracy” stwierdza, w jaki 

sposób człowiek 

wierzący może pomóc 

zmarłym będącym w 

czyśćcu. 

 

Własnymi słowami 

definiuje „niebo”, 

„piekło”, „czyściec” i 

świętych obcowanie. 

 

Święta Pańskie, miesiące 

i święta maryjne, uroczystości 

wybranych świętych, 

zwłaszcza patronów 

Polski i świętych polskich. 

101.  Podwójne znaczenie 

Adwentu  

Na podstawie tekstu z 

podręcznika i „Kart pracy” 

opowiada o podwójnym 

znaczeniu Adwentu.  

Z pamięci wylicza 

sposoby postępowania 

pomocne w osiągania 

zbawienia. 

 

Z pamięci wymienia 

przyczyny utraty 

zbawienia.  

 

Na podstawie wiedzy 

osobistej definiuje 

pojęcie „adwent”. 

 

Sens, przesłanie i liturgia 

poszczególnych okresów 

i uroczystości roku liturgicznego 

102.  Znaczenie i piękno Bożego 

Narodzenia 

Na podstawie tekstu z 

podręcznika i „Kart pracy” 

opowiada o znaczeniu 

Na podstawie wiedzy 

osobistej wylicza i 

charakteryzuje tradycje 

bożonarodzeniowe.  

Na podstawie wiedzy 

osobistej opowiada o 

znaczeniu Bożego 

Narodzenia.  

Poprawnie omawia 

schemat wieczerzy 

wigilijnej w rodzinie 

chrześcijańskiej.  

Sens, przesłanie i liturgia 

poszczególnych okresów 

i uroczystości roku liturgicznego 

 



tradycji 

bożonarodzeniowych.  

   

103.  Uroczystość Objawienia 

Pańskiego 

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.  

Własnymi słowami 

wyjaśnia znaczenie 

napisu umieszczonego na 

drzwiach 

chrześcijańskich domów.  

 

Własnymi słowami 

opowiada o Uroczystości 

Objawienia Pańskiego 

Własnymi słowami 

opowiada o Mędrcach 

ze Wschodu.  

Na podstawie tekstu z 

podręcznika i „Kart 

pracy” stwierdza, co 

chrześcijanin powinien 

zrobić z kredą 

poświęconą w 

Uroczystość 

Objawienia Pańskiego.  

 

Sens, przesłanie i liturgia 

poszczególnych okresów 

i uroczystości roku liturgicznego 

 

104.  Wielki Post czasem 

przemiany  

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.  

 

Własnymi słowami 

opowiada o Wielkim 

Poście.  

Wyjaśnia, do czego 

wzywają słowa 

wypowiadane przez 

kapłana w środę 

popielcową w czasie 

posypania głów 

popiołem.  

 

Wyjaśnia, na czym 

polega post ścisły. 

Z pamięci wymienia 

nabożeństwa 

wielkopostne i formy 

pokuty wielkopostnej.  

 

Sens, przesłanie i liturgia 

poszczególnych okresów 

i uroczystości roku liturgicznego  

 

51 Rekolekcje wielkopostne  Na podstawie tekstu z 

podręcznika i „Kart pracy” 

opowiada o znaczeniu 

rekolekcji wielkopostnych. 

 

Własnymi słowami 

opowiada, na czym 

polega nawrócenie 

chrześcijanina. 

 

Na podstawie wiedzy 

osobistej charakteryzuje 

rekolekcje wielkopostne.  

 

Z pamięci wymienia 

najważniejszy warunek 

nawrócenia.  

 

Sens, przesłanie i liturgia 

poszczególnych okresów 

i uroczystości roku liturgicznego  

 

52 Triduum Paschalne 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.  

 

Na podstawie tekstu z 

podręcznika i „Kart 

pracy” wymienia części 

liturgii Wigilii 

Paschalnej. 

Własnymi słowami 

opowiada o liturgii 

Triduum Paschalnego 

Na podstawie tekstu z 

podręcznika i „Kart 

pracy” definiuje 

pojęcie „Tridiuum 

Paschalne”.  

 

Sens, przesłanie i liturgia 

poszczególnych okresów 

i uroczystości roku liturgicznego  

 

53 Matka Boża Królowa Polski Własnymi słowami 

streszcza śluby Jana 

Kazimierza.  

Na podstawie tekstu z 

podręcznika wyjaśnia 

wydarzenie nazywane 

„cudem nad Wisłą”.  

Wyjaśnia, w czym 

przejawia się 

macierzyńska troska 

Na podstawie tekstu z 

podręcznika i „Kart 

pracy” opowiada o 

Święta Pańskie, miesiące 

i święta maryjne, uroczystości 

wybranych świętych, 

zwłaszcza patronów 



Na podstawie tekstu z 

podręcznika omawia 

ustanowienie święta 

Królowej Polski.  

Na podstawie tekstu z 

podręcznika i „Kart 

pracy” opowiada o 

Matce Bożej Królowej 

Polski 

Maryi o każdego 

człowieka.  

Opisuje, w jaki sposób 

może i powinien 

naśladować Maryję. 

sanktuarium na Jasnej 

Górze. 

Polski i świętych polskich  

54  Zesłanie Ducha Świętego Wyjaśnia działanie Ducha 

Świętego w Kościele.  

Opisuje, czego oczekuje w 

swoim życiu po przyjęciu 

sakramentu bierzmowania 

Na podstawie tekstu z 

podręcznika i „Kart 

pracy” opowiada o 

sposobach działania 

Ducha Świętego w życiu 

chrześcijanina.  

 

Na podstawie tekstu z 

podręcznika i „Kart 

pracy” opisuje 

postępowanie apostołów 

po Zesłaniu Ducha 

Świętego.  

 

Na podstawie wiedzy 

osobistej opowiada o 

historycznym 

wydarzeniu Zesłania 

Ducha Świętego 

Święta Pańskie, miesiące 

i święta maryjne, uroczystości 

wybranych świętych, 

zwłaszcza patronów 

Polski i świętych polskich  

Działanie Ducha Świętego 

w Kościele. 

Odczytuje na podstawie tekstów 

obrzędów liturgicznych związek 

opisywanych wydarzeń z życiem 

chrześcijanina 

Formułuje argumenty za 

uczestnictwem w liturgii 

55  Uroczystość Trójcy 

Przenajświętszej 

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.  

 

Wyjaśnia, czego wzorem 

jest dla chrześcijan 

Trójca Święta. 

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, co łączy 

wszystkie Osoby 

Trójcy Świętej.  

 

Święta Pańskie, miesiące 

i święta maryjne, uroczystości 

wybranych świętych, 

zwłaszcza patronów 

Polski i świętych polskich 

56  Uroczystość Najświętszego 

Ciała i Krwi Pańskiej 

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. 

 

Na podstawie tekstu z 

podręcznika omawia 

zwyczaje związane z 

Bożym Ciałem. Na 

podstawie tekstu z 

podręcznika i „Kart 

pracy” wyjaśnia 

symbolikę procesji, 

czterech ołtarzy i 

błogosławieństwa na 

cztery strony świata 

podczas uroczystości 

Najświętszego Ciała i 

Krwi Chrystusa.  

 

Własnymi słowami 

opowiada o uroczystości 

Najświętszego Ciała i 

Krwi Chrystusa. 

Wymienia sposoby 

oddawania czci 

Eucharystii.  

 

Własnymi słowami 

wyjaśnia, czym jest 

Eucharystia. 

 

Święta Pańskie, miesiące 

i święta maryjne, uroczystości 

wybranych świętych, 

zwłaszcza patronów 

Polski i świętych polskich 

 


