
SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

według podręcznika „Tajemnice BOGA tego życia” 
zgodnego z programem nauczania „Odkrywamy tajemnice Bożego świata” nr AZ-2-02/12

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA
W procesie oceniania  obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań (ocenę wyższą otrzymać może uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane
ocenom niższym). Oceniamy wiedzę i umiejętności ucznia oraz przejawy ich zastosowania w życiu codziennym, przede wszystkim w szkole. Gdy uczeń ubiega się o oce-
nę celującą, bierzemy pod uwagę również jego zaangażowanie religijno-społeczne poza szkołą.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
a) nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, (i)
b) odmawia wszelkiej współpracy, (i)
c) ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne:
a) w zakresie wiadomości i umiejętności opanował treści najłatwiejsze, najczęściej stosowane, stanowiące podstawę do dalszej edukacji, 
b) wykazuje choćby minimalne zainteresowanie przedmiotem i gotowość współpracy z nauczycielem i w grupie.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe:
a) opanował treści najbardziej przystępne, najprostsze, najbardziej uniwersalne, niezbędne na danym etapie kształcenia i na wyższych etapach,
b) uczestniczy w rozwiązywaniu problemów oraz umiejętnie słucha innych.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające:
a) opanował treści umiarkowanie przystępne oraz bardziej złożone,
b) ukierunkowany jest na poszukiwanie prawdy i dobra oraz szanuje poglądy innych,
c) aktywnie realizuje zadania wykonywane w grupie.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania dopełniające:
a) opanował treści obejmujące elementy trudne do opanowania, złożone i nietypowe,
b) wykazuje własną inicjatywę w rozwiązywaniu problemów swojej społeczności
c) wszechstronnie dba o rozwój swojej osobowości i podejmuje zadania apostolskie.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 
a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiąza-
nia nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy, 
c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach kwalifikując się do finałów na szczeblu powiatowym, regionalnym, wojewódzkim albo krajowym lub posiada inne porów-
nywalne osiągnięcia.
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PRZEDMIOT
OCENY

OCENA
celująca bardzo dobra dobra dostateczna dopuszczająca niedostateczna

1. Cytaty z Pi-
sma Świętego.
Modlitwy, pieśni

dokładna znajomość cytatu 
wraz ze znajomością źródła 
(np. Ewangelia św. Mate-
usza)

dokładna znajomość cyta-
tów z lekcji

przytoczenie sensu 
cytatu własnymi sło-
wami

niezbyt dokładna 
znajomość sensu 
cytatu

skojarzenia z treścią 
cytatu

brak jakiejkol-
wiek znajomości 
cytatów

2. Zeszyt przed-
miotowy (zeszyt 
ćwiczeń)

wszystkie tematy
zapisy
prace domowe
staranne pismo
własne materiały
ilustracje itp.

starannie prowadzony
wszystkie tematy i notatki
prace domowe

zeszyt staranny
luki w zapisach (spo-

radyczne do 5 tema-
tów)

zeszyt czytelny
braki notatek, prac 

domowych (do 40%
tematów)

pismo niestaranne
liczne luki w zapisach

(do 70% tematów)

brak zeszytu

3. Prace domowe
staranne wykonanie
treści wskazujące na poszu-

kiwania w różnych materia-
łach
dużo własnej inwencji
twórcze

merytorycznie zgodne z 
omawianym na lekcji ma-
teriałem
staranne
czytelne 
rzeczowe

wskazują na zrozu-
mienie tematu 
niezbyt twórcze

powiązane z tema-
tem
niestaranne

widać próby wykona-
nia pracy
na temat

praca nie na temat
brak rzeczowości 

w pracy
brak pracy

4. Testy i spraw-
dziany

wszystkie polecenia wyko-
nane poprawnie
rozwiązane też zadanie do-

datkowe

75% spełnionych wyma-
gań podstawowych (łatwe,
praktyczne, przydatne ży-
ciowo, niezbędne)
75% spełnionych wyma-

gań rozszerzających (bar-
dzo trudne i trudne, teore-
tyczne, naukowe)

75% zadań podstawo-
wych
50% wymagań
rozszerzających

75% wiedzy z za-
kresu wymagań 
podstawowych (bar-
dzo łatwe i łatwe, 
niezbędne w dalszej
edukacji)

50% wiedzy  z zakre-
su wymagań podsta-
wowych

 poniżej 30% od-
powiedzi dotyczą-
cych wiedzy pod-
stawowej

5. Odpowiedzi 
ustne

wiadomości zawarte w pod-
ręczniku i zeszycie uzupeł-
nione wiedzą spoza progra-
mu
wypowiedź pełnymi zdania-

mi, bogaty język
używanie pojęć

wiadomości z podręcznika
i zeszytu prezentowane w 
sposób wskazujący na ich 
rozumienie, informacje 
przekazywane zrozumia-
łym językiem
odpowiedź pełna nie wy-

magająca pytań dodatko-
wych

wyuczone na pamięć 
wiadomości
uczeń ma trudności w 

sformułowaniu myśli 
własnymi słowami
potrzebna pomoc na-

uczyciela

wybiórcza znajo-
mość poznanych 
treści i pojęć
odpowiedź niesta-

ranna
częste pytania na-

prowadzajace

słabe wiązanie faktów
i wiadomości
chaos myślowy i słow-

ny
odpowiedź bełkotli-

wa, niewyraźna, poje-
dyncze wyrazy
dużo pytań pomocni-

czych

brak odpowiedzi 
lub odpowiedzi 
świadczące o bra-
ku wiadomości 
rzeczowych
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6. Aktywność
uczeń wyróżnia się aktyw-

nością na lekcji 
korzysta z materiałów zgro-

madzonych samodzielnie

uczeń zawsze przygotowa-
ny do lekcji
często zgłasza się do od-

powiedzi
wypowiada się poprawnie

stara się być przygoto-
wany do lekcji chętnie
w niej uczestniczy

mało aktywny na 
lekcjach 

niechętny udział w 
lekcji

lekceważący sto-
sunek do przed-
miotu i wiary

7. Inscenizacje, 
gazetka szkolna, 
praca na rzecz 
Kościoła i inne

wiele razy pomaga w róż-
nych pracach
pilnie i terminowo wykonuje

powierzone zadania, dużo 
własnej inicjatywy
aktywnie uczestniczy w ży-

ciu małych grup formacyj-
nych (ministranci, oaza itp.)
reprezentuje szkołę (parafię)

w konkursie przedmioto-
wym (olimpiadzie) 

starannie wykonuje po-
wierzone przez katechetę 
lub księdza zadania
przejawia postawę apo-

stolską

niezbyt chętnie wyko-
nuje zadania poza lek-
cjami, ale nie unika 
ich zupełnie 
uczestniczy w reko-

lekcjach szkolnych

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA

Semestr I

DZIAŁ
OCENA

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca
I. Bóg 
powołu-
jący do 
istnienie 
– po-
rządko-
wanie 
chaosu

– odczytuje skróty poszcze-
gólnych ksiąg, posługując się
Pismem Świętym
– potrafi odróżnić w zapisie 
księgę, rozdział, werset
– omawia, co to znaczy 
„stworzyć”, „tworzyć”
– podaje przykłady tekstów 
biblijnych mówiących o 
stworzeniu
– określa, że każdy człowiek 
rodzi się jako kobieta lub 
mężczyzna
– podaje prawdę, że przyczy-
ną grzechu pierwszych rodzi-

– wymienia skróty poszczególnych ksiąg i 
podaje sposób ich zapisu 
– odszukuje w Piśmie Świętym wskazany 
fragment
– omawia założenia teorii ewolucji
– podaje prawdę, że biblijna nauka o stwo-
rzeniu nie przeczy teorii ewolucji
– podaje prawdę, że człowiek jest najdosko-
nalszym ze stworzeń
– prezentuje swoje drzewo rodowe
– wymienia skutki grzechu pierworodnego 
w życiu codziennym człowieka
– podaje przykłady roli, jaką pełni strój dla 
podkreślenia płci w naszej kulturze
– określa, że zakrywanie intymnych części 

– wymienia kilka biblijnych symbo-
li obecnych również w liturgii
– podaje przykłady tekstów biblij-
nych, które można rozumieć do-
słownie i jako pouczające opowia-
dania
– wyjaśnia biblijną naukę o stwo-
rzeniu świata
– odnajduje i interpretuje teksty bi-
blijne mówiące o stworzeniu świata
– odnajduje i interpretuje teksty bi-
blijne mówiące o stworzeniu czło-
wieka
– wskazuje, w jaki sposób wyraża 
wdzięczność Bogu za dar życia i ro-

– uzasadnia potrzebę czytania 
Pisma Świętego i wyjaśniania 
jego tekstów
– krytycznie odnosi się do teo-
rii i hipotez dotyczących po-
wstania świata
– omawia stanowisko Kościoła
na temat teorii pochodzenia 
człowieka od małpy
– omawia skutki grzechu pier-
worodnego w życiu człowieka
– uzasadnia, potrzebę podjęcia 
walki ze skutkami grzechu 
przez regularną spowiedź
– uzasadnia, że okres dojrze-

– wyjaśnia 
relacje mię-
dzy biblijną 
nauką o 
stworzeniu a
osiągnięcia-
mi nauk 
przyrodni-
czych
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ców było nieposłuszeństwo
– podaje prawdę, że Bóg 
uzdolnił mężczyznę i kobietę
do przekazywania życia
– podaje prawdę, że cierpie-
nie człowieka jest jednym ze 
skutków grzechu
– wskazuje przykłady nie-
właściwego stosunku czło-
wieka do ziemi, którą otrzy-
mał w darze od Boga
– podaje prawdę, że odpo-
wiedzią Boga na grzech 
pierwszych rodziców była 
zapowiedź Zbawiciela

ciała wynika z właściwego poczucia wstydu
(Rdz 3,21)
– podaje prawdę, że źródłem grzechów jest 
pycha, będąca skutkiem grzechu pierworod-
nego
– wymienia społeczne konsekwencje grze-
chu pierworodnego
– wymienia skutki chrztu świętego (uwalnia
od grzechu pierworodnego, czyni nas dzieć-
mi Bożymi, włącza nas do wspólnoty Ko-
ścioła)
– omawia symbolikę chrztu (woda, świeca, 
biała szata, olej, gest nałożenia rąk)

dziców
– odnajduje w Piśmie Świętym 
tekst biblijny o grzechu pierworod-
nym i potrafi go zinterpretować
– charakteryzuje istotę grzechu 
pierworodnego
– uzasadnia, że wstyd chroni ludzką
godność
– wyraża akceptację dla swojej płci 
i szacunek wobec płci przeciwnej
– omawia, w jaki sposób dba o 
swoje zdrowie przez aktywność fi-
zyczną
– uzasadnia, że człowiek jest go-
spodarzem ziemi
– uzasadnia, że panowanie nad zie-
mią musi odbywać się według Bo-
żych zasad
– interpretuje tekst biblijny o obiet-
nicy zbawienia (Rdz 3,14-15)
– wyjaśnia, że przez chrzest Bóg 
stwarza człowieka na nowo

wania jest czasem przygotowa-
nia do bycia ojcem lub matką
– charakteryzuje pozytywną 
rolę wstydu w relacjach mię-
dzyludzkich
– wyjaśnia, że człowiek do-
świadcza skutków grzechu 
pierworodnego w wymiarze 
osobistym i społecznym
– uzasadnia potrzebę wypraco-
wania w sobie siły woli do czy-
nienia dobra przez pracę nad 
sobą
– wyjaśnia symboliczne zna-
czenie pojęć: „niewiasta”, „po-
tomek”, „wąż”
– uzasadnia tradycję udzielania
chrztu dzieciom
– wskazuje, jak wypełniania 
zobowiązania płynące z przyję-
cia chrztu

II. Bóg 
mówiący 
na różne 
sposoby

– podaje prawdę, że Bóg 
sprzeciwia się ludzkiej pysze
– wymienia grzechy przeciw 
pierwszemu przykazaniu
– omawia, kim był Melchize-
dek
– podaje prawdę, że ofiara 
Melchizedeka jest zapowie-
dzią Ostatniej Wieczerzy i 
Eucharystii
– podaje prawdę, że Izaak 
był umiłowanym synem 
Abrahama
– omawia wydarzenia zwią-
zane z narodzinami Izaaka
– omawia sytuację Izraelitów
w Egipcie,

– określa, że egoizm i pycha są przyczyną 
konfliktów między ludźmi
– podaje prawdę, że zesłanie Ducha Święte-
go jest szansą zjednoczenia narodów po-
dzielonych przez budowę wieży Babel
– podaje prawdę, że ofiara kapłana Melchi-
zedeka jest figurą ofiary Jezusa Chrystusa
– opowiada treść biblijnej perykopy o ofia-
rowaniu Izaaka (Rdz 22,1-13) 
– wyjaśnia pojęcie „Pascha”
– podaje prawdę, że Jezus jest prawdziwym
Barankiem Paschalnym
– podaje prawdę, że manna była znakiem 
troski Boga o naród wybrany
– omawia, dlaczego niemożność gromadze-
nia zapasów manny miała uczyć zaufania 
Bogu

– wyjaśnia symbolikę wieży Babel
– uzasadnia, że człowiek rozwija 
się i czyni dobro wtedy, gdy szanu-
je Boże prawo
– umiejętnie wypowiada własne 
sądy, by nie doprowadzić do kon-
fliktów
– wyjaśnia symbolikę chleba i wina
– wyjaśnia treść modlitw wypowia-
danych przez kapłana nad chlebem 
i winem podczas przygotowania da-
rów
– wyjaśnia, że słowo „melchize-
dek” jest również nazwą uchwytu 
przytrzymującego Hostię w mon-
strancji
– wyjaśnia, na czym polegało ofia-

– uzasadnia, że potrzebujemy 
łaski Bożej, by żyć i pracować 
w jedności z innymi ludźmi
– przyjmuje postawę szacunku 
wobec osób mających inne 
zdanie
– wyjaśnia, że podczas przygo-
towania darów składamy Bogu 
w ofierze nasze życie: sukcesy,
porażki, problemy i radości
– wskazuje, w jaki sposób wy-
raża szacunek wobec Chleba 
eucharystycznego i chleba po-
wszedniego
– uzasadnia, że Izaak jest figu-
rą Jezusa
– charakteryzuje zniewolenia 

– podaje 
przykłady 
sytuacji, w 
których wy-
kazuje po-
stawę słu-
chania i wy-
pełniania 
trudnych 
poleceń 
Boga
– wskazuje 
programy 
telewizyjne 
i radiowe o 
tematyce re-
ligijnej
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– podaje prawdę, że krew ba-
ranka uratowała Izraelitów 
przed śmiercią
– opowiada o wędrówce 
Izraelitów przez pustynię
– wyjaśnia, co to jest manna
– opowiada treść perykopy o 
wężu miedzianym (Lb 21,4-
9)
– podaje prawdę, że śmierć 
Izraelitów spowodowana 
przez jadowite węże była 
karą za grzech niewierności
– podaje prawdę, że pieśnią i
modlitwą uwielbiamy Pana 
Boga
– wymienia znane piosenki 
religijne

– podaje przykłady ludzkich potrzeb mate-
rialnych i duchowych
– podaje, kiedy i w jaki sposób oddajemy 
cześć krzyżowi
– wymienia dni poświęcone szczególnej 
czci krzyża Chrystusowego
– wskazuje, że Księga Psalmów jest jedną z
ksiąg Starego Testamentu
– podaje przykłady, kiedy technika może 
służyć Bożej sprawie
– podaje adresy stron internetowych z mu-
zyką religijną

rowanie Izaaka
– wyjaśnia symbolikę ofiary z ba-
ranka
– charakteryzuje postawę posłu-
szeństwa Izaaka
– wyjaśnia słowa kapłana: „Oto Ba-
ranek Boży…” oraz słowa modli-
twy: „Baranku Boży…”
– uzasadnia, że krew Jezusa ratuje 
Jego wyznawców przed śmiercią 
wieczną
– uzasadnia, że manna z nieba jest 
zapowiedzią Eucharystii
– formułuje modlitwę dziękczynną 
za Bożą opiekę i dar Eucharystii
– omawia symbolikę węża miedzia-
nego umieszczonego na palu
– uzasadnia, dlaczego wąż miedzia-
ny jest zapowiedzią krzyża
– omawia treść poznanych psalmów
Dawida
– wskazuje w Piśmie Świętym psal-
my, którymi może modlić się, pro-
sząc, dziękując uwielbiając i prze-
praszając Boga,
– śpiewa indywidualnie lub w gru-
pie wybraną piosenkę religijną lub 
psalm

współczesnego człowieka
– omawia, jak poprzez co-
dzienny rachunek sumienia 
kształtuje postawę wytrwałości
w realizacji postanowienia po-
prawy podjętego podczas sa-
kramentu pokuty i pojednania
– omawia, jak okazuje 
wdzięczność Bogu i rodzicom 
za pokarm i opiekę
– podaje przykłady, kiedy 
zwraca się do Boga z prośbą o 
pomoc w sytuacjach trudnych
– wskazuje, jak wyraża szacu-
nek i cześć wobec krzyża, któ-
ry jest ratunkiem dla człowieka
– układa własny psalm

– wskazuje, 
w jaki spo-
sób korzysta
z katolic-
kich me-
diów

III. Sło-
wa i czy-
ny Jezu-
sa

– podaje prawdę, że Ewange-
lia jest dobrą nowiną o zba-
wieniu, spisaną przez czte-
rech ewangelistów
– podaje, gdzie i kiedy obec-
nie głosi się Ewangelię
– omawia treść perykopy Mt 
14,22-33
– podaje prawdę, że Jezus 
pomaga tym, którzy proszą 
Go o pomoc
– podaje prawdę, że przyczy-

– podaje prawdę, że ewangeliści spisali tę 
samą prawdę, ale inaczej opowiedzianą
– wymienia sytuacje, w których poddawany
jest próbie wiary
– opowiada przypowieść o zabłąkanej owcy
(Mt 18,12-14)
– omawia prawdę, że Jezus jest Dobrym Pa-
sterzem (J 10,14)
– wskazuje, że Boża miłość skierowana jest
do każdej osoby indywidualnie
– omawia przesłanie perykopy o ubogiej 
wdowie (Mk 12,41-44)

– uzasadnia konieczność poznawa-
nia Ewangelii przez chrześcijanina
– wyjaśnia znaczenie symboli 
ewangelistów
– wyjaśnia, że spotkanie apostołów 
z Jezusem kroczącym po jeziorze 
było dla nich próbą wiary
– wyjaśnia, że w trudnych sytu-
acjach Jezus przychodzi nam z po-
mocą na różne sposoby (przez in-
nych ludzi, w sakramentach)
– wyjaśnia przesłanie przypowieści 

– uzasadnia, że treść Ewangelii
jest aktualna w każdym czasie
– omawia, jak samodzielnie 
poznaje treść Ewangelii
– uzasadnia, że trudności ży-
ciowe są zaproszeniem Jezusa 
do zaufania Mu
– podaje przykłady sytuacji, 
gdy w trudnościach życiowych 
powierza się Jezusowi, wyzna-
jąc wiarę w Niego
– charakteryzuje sposoby po-

– wskazuje, 
w jaki spo-
sób wyraża 
troskę, aby 
inni ludzie 
poznali 
Ewangelię
– podejmuje
inicjatywy 
mające na 
celu bezin-
teresowną 
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ną zagubienia człowieka jest 
grzech
– podaje prawdę, że Bóg po-
szukuje grzesznego człowie-
ka
– wymienia wartości, któ-
rych nie można zdobyć za 
pieniądze
– podaje przykłady, jak moż-
na pomagać innym
– omawia treść przypowieści
o dwóch synach (Mt 21,28-
32)
– wymienia gesty pokutne
– opowiada treść przypowie-
ści o miłosiernym ojcu (Łk 
15,11-24)
– wyjaśnia rolę kapłana pod-
czas spowiedzi
– opowiada treść perykopy o 
uzdrowieniu paralityka (Mk 
2,1-12)
– podaje prawdę, że cierpie-
nie jest skutkiem grzechu 
pierworodnego
– podaje prawdę, że męka, 
śmierć i zmartwychwstanie 
Jezusa nadały sens cierpieniu

– omawia, na czym polega bezinteresowny 
dar serca
– wymienia postawy liturgiczne
– podaje prawdę, że człowiek uczciwy czy-
nami potwierdza swoje słowa
– omawia liturgiczne teksty pokutne
– podaje definicję skruchy
– wskazuje biblijne podstawy sakramentu 
pokuty i pojednania
– omawia wybrane teksty liturgiczne odno-
szące się do sakramentu pokuty i pojedna-
nia
– wymienia konsekwencje wynikające z 
tego sakramentu
– podaje przykłady, jak pracować nad roz-
wojem sumienia chrześcijańskiego
– wskazuje biblijne podstawy sakramentu 
namaszczenia chorych (Jk 5,13-15)
– omawia wybrane teksty liturgiczne odno-
szące się do tego sakramentu
– wskazuje konsekwencje wynikające z sa-
kramentu namaszczenia chorych

o zabłąkanej owcy,
– uzasadnia, że Bóg poszukuje 
człowieka, ponieważ go kocha
– uzasadnia wartość bezinteresow-
nej pomocy innym
– wyjaśnia treść V przykazania ko-
ścielnego
– podaje przykłady sytuacji, kiedy 
ufnie powierza Bogu swoje troski
– wyjaśnia znaczenie wybranych 
postaw liturgicznych
– wskazuje, w jaki sposób czynnie 
uczestniczy w liturgii
– wyjaśnia znaczenie gestów pokut-
nych
– uzasadnia, że do owocnego prze-
życia Mszy Świętej potrzebna jest 
czystość Ducha
– wyjaśnia znaczenie sakramentu 
pokuty i pojednania w życiu chrze-
ścijańskim
– wyjaśnia znaczenie gestów pod-
czas spowiedzi
– wyjaśnia chrześcijańskie znacze-
nie cierpienia
– wyjaśnia znaczenie sakramentu 
namaszczenia chorych w życiu 
chrześcijańskim

szukiwania człowieka przez 
Boga
– podaje przykłady, kiedy dzię-
kuje Bogu za Jego troskę oka-
zywaną mu przez wydarzenia i 
spotkanych ludzi
– przygotowuje plan akcji cha-
rytatywnej
– uzasadnia, że postawa ze-
wnętrzna powinna wyrażać 
wewnętrzną więź z Bogiem
– podaje przykłady, kiedy wy-
raża postawę szczerości w rela-
cji z Bogiem i z drugim czło-
wiekiem
– uzasadnia swoje pragnienie 
uczestnictwa w liturgii Mszy 
Świętej z czystym sercem
– uzasadnia wartość sakramen-
tu pokuty i pojednania
– uzasadnia swą gotowość 
przemiany życia przez regular-
ną spowiedź
– wyjaśnia znaczenie gestów 
kapłana podczas udzielania sa-
kramentu namaszczenia cho-
rych
– wskazuje, w jaki sposób chce
pomagać potrzebującym

pomoc po-
trzebującym

IV. Ta-
jemnice 
króle-
stwa Bo-
żego – 
przypo-
wieści 
Jezusa

– odnajduje w Piśmie Świę-
tym przypowieść o siewcy 
(Łk 8,5-15)
– definiuje pojęcie „przypo-
wieść”
– omawia treść perykopy o 
ziarnie gorczycy i zaczynie 
chlebowym (Mt 13,31-33)
– podaje prawdę, że rozwój 
królestwa Bożego dokonuje 
się w historii ludzkości

– podaje, co oznaczają rodzaje gleby i kim 
jest siewca
– wymienia miejsca, w których słuchamy 
słowa Bożego
– podaje przykłady, w jaki sposób króle-
stwo Boże jest budowane na ziemi ducho-
wo i materialnie
– omawia prawdę, że królestwo Boże prze-
mienia świat
– podaje prawdę, że człowiek ukształtowa-
ny przez Boże słowo podejmuje właściwe 

– charakteryzuje przypowieść jako 
gatunek literacki
– interpretuje przypowieść o siewcy
(Łk 8,5-15)
– uzasadnia, że aby słowo Boże 
mogło wydać plon, konieczne jest 
zaangażowanie człowieka
– wyjaśnia symboliczne znaczenie 
ziarna gorczycy i kwasu chlebowe-
go we wzroście duchowym
– uzasadnia, że królestwo niebie-

– uzasadnia, że słuchanie sło-
wa Bożego i wypełnianie go 
prowadzi do królestwa Bożego
– uzasadnia, że królestwo Boże
rozrasta się duchowo i mate-
rialnie
– podaje przykłady sytuacji, 
gdy wyraża postawę otwartości
na Boży plan i cierpliwie ocze-
kuje na jego realizację
– charakteryzuje postawę czło-

– omawia, 
jak może 
odnieść do 
własnego 
życia owoce
ziarna zasia-
nego na ży-
znej glebie
– wskazuje 
sytuacje, 
gdy rozwią-
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– podaje prawdę, że Boże 
słowo jest fundamentem, na 
którym ma budować własne 
życie
– wymienia, w jaki sposób 
może pogłębiać więź z Bo-
giem
– definiuje pojęcie „talent” 
(jednostka monetarna) i po-
daje znaczenie wyrażeń: „pu-
ścić w obrót” i „zakopać dar”
– opowiada przypowieść o 
nielitościwym dłużniku (Mt 
18,23-35)
– podaje, jaką wartość miał 
talent i denar
– opowiada przypowieść o 
dziesięciu pannach (Mt 25,1-
13)
– określa, na czym polega 
roztropność i nieroztropność
– opowiada przypowieść o 
robotnikach w winnicy (Mt 
20,1-16)
– podaje prawdę, że czło-
wiek może nawrócić się w 
każdej chwili życia
– opowiada przypowieść o 
chwaście i sieci (Mt 13,24-
30.36-43.47-50)

decyzje
– wymienia konsekwencje niewłaściwych 
wyborów moralnych
– podaje, kogo oznacza pan i słudzy z przy-
powieści
– podaje prawdę, że wszystkie zdolności są 
darem Boga i należy je pomnażać
– omawia symbolikę przebaczania 77 razy
– wskazuje, jak zastosować wskazania pra-
wa Bożego w konkretnych sytuacjach ży-
ciowych
– podaje, co symbolizują oliwa i zapalona 
lampa
– wymienia sposoby powrotu do życia w ła-
sce Bożej
– wymienia warunki trwania w Bożej łasce
– omawia prawdę, że Bóg okazuje swoje 
miłosierdzie wobec grzeszników
– wskazuje, że Bóg jest hojnym dawcą łask
– podaje prawdę, że siłą, która pociąga lu-
dzi do dobra, jest miłość Jezusa
– podaje, czego symbolem jest siewca, ziar-
no, chwast, żniwo, połów i sieć
– wymienia rzeczy ostateczne człowieka

skie wzrasta dzięki Bożej mocy
– uzasadnia, że słowo Boże ma moc
przemiany ludzkich serc
– wyjaśnia przesłanie przypowieści 
o domu na skale (Mt 7,24-27)
– uzasadnia, dlaczego warto budo-
wać życie na relacji z Bogiem
– interpretuje przypowieść o talen-
tach (Mt 25,14-30)
– uzasadnia, dlaczego warto rozwi-
jać swoje umiejętności
– charakteryzuje postawę odpowie-
dzialności
– wyjaśnia znaczenie długu wobec 
Boga i ludzi
– podaje przykłady, gdy reaguje na 
niewłaściwe zachowania w swoim 
otoczeniu
– odnosi oczekiwanie na Oblubień-
ca do powtórnego przyjścia Chry-
stusa
– uzasadnia, dlaczego powinniśmy 
być zawsze przygotowani na po-
wtórne przyjście Chrystusa
– interpretuje przypowieść o robot-
nikach w winnicy (Mt 20,1-16)
– wyjaśnia różnicę między sprawie-
dliwością Bożą a sprawiedliwością 
ludzką
– wyjaśnia, dlaczego Bóg pozwala 
żyć obok siebie ludziom dobrym i 
złym
– wyjaśnia, na czym będzie polegał 
sąd ostateczny i szczegółowy
– podaje przykłady, kiedy prawi-
dłowo reaguje na niewłaściwe za-
chowania bliskich osób

wieka budującego swoje życie 
na słowie Bożym
– wyjaśnia, kiedy świadomie 
przeżywa liturgię słowa na 
Mszy Świętej
– uzasadnia, że zbawienie osią-
gamy wykorzystując dary, któ-
re nam powierzono
– wskazuje sposoby rozwijania
swoich zdolności dla dobra 
własnego i innych
– uzasadnia, że warunkiem Bo-
żego przebaczenia jest przeba-
czenie innym
– uzasadnia swą gotowość ży-
cia w łasce uświęcającej przez 
częste przyjmowanie Komunii 
Świętej
– uzasadnia, że człowiek, nie 
korzystając z Bożych łask, zu-
baża samego siebie
– wyjaśnia znaczenie spowie-
dzi w swej trosce o życie w ła-
sce uświęcającej
– uzasadnia pragnienie kształ-
towania w sobie postawy wy-
trwałego znoszenia cierpienia 
spowodowanego przez zło

zuje podsta-
wowe pro-
blemy ży-
ciowe w du-
chu wiary 
chrześcijań-
skiej

VII. 
Szczegól-
ne tajem-

– wymienia okresy w roku li-
turgicznym i obowiązujące 
święta kościelne

– podaje definicję roku liturgicznego
– podaje, że rok liturgiczny przebiega we-
dług cyklu: A, B i C

– wyjaśnia, dlaczego w każdym 
roku liturgicznym powtarzamy 
uobecnianie w liturgii wydarzeń 

– wyjaśnia rolę świętych wspo-
minanych w roku liturgicznym 
w historii Kościoła

– charakte-
ryzuje dzia-
łalność kó-
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nice roku
(tematy: 
52-56)

– omawia historię różańca
– omawia przesłanie orędzia 
Matki Bożej z Fatimy
– mówi z pamięci tajemnice 
różańca
– podaje prawdę, że grzeba-
nie umarłych jest jednym z 
uczynków miłosierdzia i 
chrześcijańskim obowiąz-
kiem
– podaje prawdę, że zmarli 
oczekują na naszą pomoc 
podczas cierpienia w czyśćcu
– opowiada biblijną historię 
o narodzeniu Jezusa
– opowiada biblijną historię 
o mędrcach ze Wschodu
– podaje datę uroczystości 
Objawienia Pańskiego

– podaje prawdę, że odmawiając różaniec 
razem z Maryją zwracamy się do Boga w 
różnych potrzebach
– podaje datę wspomnienia Matki Bożej 
Różańcowej
– wskazuje, że modlitwa za zmarłych 
(Msza Święta, wypominki, modlitwa przy 
grobie) jest pomocą duszom oczekującym 
w czyśćcu
– omawia prawdę wiary o wcieleniu Boże-
go Syna
– wymienia chrześcijańskie tradycje zwią-
zane ze świętami Bożego Narodzenia
– wymienia chrześcijańskie tradycje zwią-
zane uroczystością Objawienia Pańskiego
– podaje tytuły kolęd związanych z uroczy-
stością Objawienia Pańskiego

zbawczych
– wskazuje w wybranych tekstach 
liturgicznych wydarzenia zbawcze
– uzasadnia wartość modlitwy ró-
żańcowej
– przygotowuje rozważania do wy-
branej tajemnicy
– uzasadnia potrzebę modlitwy za 
zmarłych i troskę o ich groby
– wyjaśnia, dlaczego na grobach 
stawia się krzyże
– wyjaśnia, w jaki sposób wyraża 
gotowość troski o groby bliskich
– uzasadnia wartość chrześcijań-
skich tradycji związanych ze świę-
tami Bożego Narodzenia
– wyjaśnia symbolikę tradycji świąt
Bożego Narodzenia
– uzasadnia, że tradycja pomaga we
właściwym przeżywaniu prawd 
wiary
– śpiewa kolędy
– uzasadnia, że Bóg daje znaki na 
naszej drodze do poznania i spotka-
nia Chrystusa
– wyjaśnia symbolikę darów złożo-
nych przez mędrców

– przyporządkowuje nabożeń-
stwa do poszczególnych okre-
sów roku liturgicznego
– uzasadnia swą gotowość 
czynnego udziału w roratach
– uzasadnia swą gotowość 
uczestniczenia w nabożeń-
stwach różańcowych
– uzasadnia, że modlitwa za 
zmarłych jest przejawem wiary
w życie wieczne oraz wyrazem
nadziei, która się spełni przy 
spotkaniu w niebie
– uzasadnia swą gotowość po-
jednania się z drugim człowie-
kiem, podczas dzielenia się 
opłatkiem
– wskazuje sytuacje, gdy modli
się w intencji właściwego od-
czytywania znaków w swoim 
życiu
– uzasadnia swą gotowość pro-
wadzenia innych do Chrystusa

łek różańco-
wych
– angażuje 
się w przy-
gotowanie 
wieczerzy 
wigilijnej w 
domu ro-
dzinnym 
oraz w spo-
tkanie opłat-
kowe w kla-
sie

SEMESTR II

DZIAŁ
OCENA

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca
V. 
Śmierć i 
chwała 
Jezusa

– opowiada o pojmaniu Je-
zusa w ogrodzie Oliwnym 
(Mt 26,14-16.36.45-50;
27,3-5)
– omawia wydarzenia 
związane ze śmiercią Jezu-
sa na krzyżu (Łk 22,19-20 
i J 19,17-18)

– podaje cechy wiernego przyjaciela 
Chrystusa
– omawia, dlaczego podczas liturgii Wiel-
kiego Czwartku Najświętszy Sakrament 
jest przenoszony do ciemnicy
– wykazuje, że Msza Święta jest uobec-
nieniem ofiary krzyżowej Jezusa
– przytacza z pamięci słowa przeistocze-

– określa, na czym polegała zdrada Juda-
sza
– wyjaśnia symbolikę ciemnicy
– wyjaśnia znaczenie ołtarza, krzyża sto-
jącego na ołtarzu i prezbiterium
– czynnie angażuje się w przygotowanie i 
przebieg liturgii Mszy Świętej
– wyjaśnia, na czym polega konsekracja 

– charakteryzuje postać Ju-
dasza
– uzasadnia swą gotowość 
trwania w przyjaźni z Jezu-
sem
– uzasadnia, że Msza Święta 
jest ofiarą całej wspólnoty 
Kościoła

– przygoto-
wuje projekt
grobu Pań-
skiego do 
swojego ko-
ścioła
– angażuje 
się w prze-
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– omawia wydarzenia 
związane z Ostatnią Wie-
czerzą (Mt 26,26-28)
– omawia treść perykopy o
złożeniu Jezusa do grobu 
(Mk 15,42-47)
– opowiada o wydarze-
niach związanych ze zmar-
twychwstaniem Jezusa (J 
20,1-8)
– podaje znaczenie słowa 
„rezurekcja”
– podaje, do czego służą 
chrzcielnica i kropielnica
– podaje prawdę, że obraz 
Jezusa Miłosiernego po-
wstał z polecenia Jezusa 
danego św. Faustynie
– podaje prawdę, że nie-
dziela jest pamiątką zmar-
twychwstania Chrystusa
– podaje godziny Mszy 
Świętych w swojej parafii
– podaje prawdę, że pod-
czas chrztu Jezusa zstąpił 
na Niego Duch Święty pod
postacią gołębicy

nia
– podaje nazwy naczyń liturgicznych uży-
wanych podczas Mszy Świętej
– omawia zwyczaje pogrzebowe w cza-
sach Jezusa
– omawia liturgię Wigilii Paschalnej
– podaje, kiedy podczas liturgii zapala się
paschał
– wymienia zobowiązania podejmowane 
podczas chrztu
– podaje datę swojego chrztu
– wymienia charakterystyczne elementy 
obrazu Jezusa Miłosiernego
– określa, na czym polega Boże miłosier-
dzie
– omawia prawdę, że niedziela jest pierw-
szym dniem tygodnia
– podaje przykłady sposobów spędzania 
niedzieli w rodzinie
– podaje prawdę, że Duch Święty zstąpił 
na apostołów w Wieczerniku w dniu Pięć-
dziesiątnicy
– wymienia znaki towarzyszące zesłaniu 
Ducha Świętego na apostołów
– podaje prawdę, że w sakramencie bierz-
mowania Duch Święty umacnia chrześci-
jan do bycia świadkami Chrystusa

naczyń liturgicznych
– omawia znaczenie chwil ciszy w liturgii
– uzasadnia swą gotowość zachowania 
skupienia w kluczowych momentach li-
turgii
– wyjaśnia, że chrześcijanin w obliczu 
śmierci nie rozpacza, lecz jest pełen na-
dziei
– wyjaśnia znaczenie symboliki grobu 
Pańskiego
– uzasadnia, dlaczego najważniejszym 
elementem grobu Pańskiego jest mon-
strancja (z Ciałem Chrystusa)
– wyjaśnia znaczenie symboli paschal-
nych
– wyjaśnia znaczenie symbolu zanurzenia
w wodzie podczas chrztu świętego
– wyjaśnia związek chrztu ze śmiercią i 
zmartwychwstaniem Chrystusa (na 
podst.: Rz 6,3-4)
– uzasadnia, dlaczego modli się za rodzi-
ców i rodziców chrzestnych
– wyjaśnia znaczenie wypłynięcia krwi i 
wody z boku Jezusa (J 19,33-34),
– wyjaśnia symbolikę promieni na obrazie
– wyjaśnia, że niedziela jest dniem wol-
nym od pracy, a poświęconym na spotka-
nie z Bogiem
– wyjaśnia treść pierwszego przykazania 
kościelnego i trzeciego przykazania Boże-
go
– uzasadnia swą gotowość systematycz-
nego uczestnictwa we Mszy Świętej
– opowiada o zapowiedzi zesłania Ducha 
Świętego (J 14,16-17)
– wyjaśnia znaczenie znaków towarzyszą-
cych zesłaniu Ducha Świętego

– wyjaśnia, na czym polega 
medytacja
– układa/interpretuje tekst 
modlitwy medytacyjnej
– przygotowuje scenariusz 
adoracji przy grobie Jezusa 
(dla swojej klasy)
– uzasadnia, dlaczego świa-
tło jest symbolem Chrystusa 
zmartwychwstałego
– uzasadnia swą gotowość 
uczestnictwa w liturgii Wigi-
lii Paschalnej
– wskazuje, w jaki sposób 
wypełnia zobowiązania wy-
nikające z przyjęcia chrztu
– interpretuje podpis „Jezu, 
ufam Tobie”
– wyjaśnia, dlaczego ze czcią
i ufnością modli się przed 
obrazem Jezusa Miłosierne-
go
– uzasadnia, dlaczego świę-
tujemy niedzielę jako pierw-
szy dzień tygodnia
– przygotowuje plan na 
wspólną niedzielę z rodziną
– interpretuje wymowę sym-
boli Ducha Świętego
– uzasadnia pragnienie 
współpracy z Duchem Świę-
tym w rozwoju swojej wiary

prowadze-
nie adoracji 
razem z kla-
są przy gro-
bie Pańskim

VI. Ko-
ściół 
wspólno-

– omawia perykopę o po-
wierzeniu Piotrowi władzy
w Kościele (Mt 16,13-19)

– wymienia stopnie hierarchii w Kościele
– podaje imiona i nazwiska biskupów w 
diecezji oraz kapłanów z parafii

– wyjaśnia znaczenie symboli związanych
z władzą w Kościele
– wyjaśnia znaczenie imienia Piotr

– uzasadnia, że władza w 
Kościele oznacza służbę 
wspólnocie wierzących

– omawia 
charyzmat 
wybranego 
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tą aż po 
niebie-
skie Je-
ruzalem

– podaje prawdę, że Ko-
ściół jest wspólnotą zba-
wienia o hierarchicznej 
strukturze władzy
– omawia konsekwencje 
wynikające z sakramentu 
święceń
– wymienia konsekwencje 
wynikające z przyjęcia ślu-
bów zakonnych
– omawia skutki wynikają-
ce z sakramentu małżeń-
stwa
– wymienia symbole zwią-
zane z sakramentem mał-
żeństwa
– wymienia prawa i obo-
wiązki dzieci wobec rodzi-
ców
– wymienia zagrożenia 
płynące z niewłaściwego 
korzystania z nowocze-
snych środków komuniko-
wania się
– wskazuje, w jaki sposób 
może czynnie i świadomie 
włączyć się w liturgię Ko-
ścioła
– wymienia zwyczaje 
związane z uroczystością 
Bożego Ciała spotykane w 
jego regionie
– definiuje pojęcie „ojczy-
zna”
– wskazuje polskie symbo-
le narodowe
– wskazuje, w jaki sposób 
może naśladować świętych
– podaje, kiedy obchodzo-
na jest uroczystość Jezusa 

– wskazuje biblijne podstawy sakramentu 
święceń
– wskazuje wybrane teksty liturgiczne od-
noszące się do sakramentu święceń
– wskazuje biblijne podstawy sakramentu 
małżeństwa
– wskazuje wybrane teksty liturgiczne od-
noszące się do sakramentu małżeństwa
– wymienia prawa i obowiązki rodziców 
wobec dzieci
– wskazuje własne miejsce w rodzinie
– wskazuje pozytywne strony szybkiego 
porozumiewania się z innymi
– wymienia zalety kontaktów między-
ludzkich bez pomocy mediów
– omawia prawdę, że człowiek, oddając 
cześć Bogu, uświęca się
– podaje przykłady wpływu obecności 
Boga w jego sercu na życie codzienne
– podaje nazwy miejsc związanych z cu-
dami eucharystycznymi
– podaje tytuły tradycyjnych pieśni eu-
charystycznych
– wymienia wartości płynące z przynależ-
ności do państwa polskiego
– podaje przykłady bohaterów, którzy od-
dali życie z Ojczyznę
– wskazuje różnice między sądem osta-
tecznym a szczegółowym
– podaje imiona swoich patronów z 
chrztu oraz patronów parafii i Polski
– wymienia główne wartości, na których 
zbudowane jest królestwo Boże (prefacja 
z uroczystości Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata)
– wskazuje podobieństwa i różnice mię-
dzy królestwem ziemskim a królestwem 
niebieskim
– omawia dogmat o wniebowzięciu Naj-
świętszej Maryi Panny

– wyjaśnia znaczenie sakramentu święceń
w życiu chrześcijańskim
– charakteryzuje, na czym polega życie 
zakonne
– określa, jak często modli się o powoła-
nia kapłańskie i zakonne
– wyjaśnia znaczenie sakramentu małżeń-
stwa w życiu chrześcijańskim
– omawia, kiedy i dlaczego modli się za 
swoją rodzinę
– interpretuje treść IV przykazania Boże-
go
– uzasadnia swą gotowość właściwego 
odnoszenia się do rodziców
– uzasadnia, że może zaoszczędzić czas, 
korzystając z osiągnięć techniki
– uzasadnia, dlaczego należy zachować 
równowagę między pracą, modlitwą, 
przebywaniem z innymi, odpoczynkiem
– uzasadnia, jakie owoce liturgii realizują 
się w życiu codziennym
– charakteryzuje liturgię jako sposób kon-
taktowania się z Bogiem
– uzasadnia swą gotowość świadomego i 
czynnego uczestnictwa w niedzielnej 
Mszy Świętej
– wyjaśnia przesłanie procesji Bożego 
Ciała na ulicach miast i wsi
– wyjaśnia znaczenie obrzędów, symboli i
znaków używanych podczas procesji Bo-
żego Ciała
– uzasadnia, że udział w procesji Bożego 
Ciała świadczy o przynależności do 
wspólnoty Kościoła i wspólnoty parafial-
nej
– omawia swój czynny udział w procesji 
Bożego Ciała
– uzasadnia, że służba Bogu jest służbą 
Ojczyźnie
– uzasadnia słuszność walki o dobro Oj-

– uzasadnia, dlaczego modli 
się w intencji papieża i swo-
ich biskupów
– uzasadnia, dlaczego stale 
powierza Bogu w modlitwie 
znanych mu kapłanów, sio-
stry zakonne i zakonników
– charakteryzuje małżeństwo
i rodzinę jako wspólnotę
– uzasadnia swą gotowość 
podejmowania obowiązków 
na rzecz własnej rodziny
– uzasadnia, że nakazy i za-
kazy rodziców wypływają z 
troski o dziecko
– uzasadnia wartość przeba-
czania w życiu codziennym
– opracowuje osobisty plan 
dnia z uwzględnieniem pra-
cy, modlitwy, przebywania z 
innymi, odpoczynku
– uzasadnia swą gotowość 
rozmowy z innymi, dając 
pierwszeństwo spotkaniom z 
drugim człowiekiem
– wyjaśnia znaczenie misji 
pokojowych
– uzasadnia, że każdy jest 
odpowiedzialny za pokój na 
świecie
– wyjaśnia, kiedy i dlaczego 
modli się o pokój na świecie
– wyjaśnia znaczenie co-
dziennego życia świętych w 
dążeniu do świętości
– uzasadnia, dlaczego w róż-
nych potrzebach zwraca się 
do swoich patronów
– redaguje modlitwę uwiel-
bienia

zgromadze-
nia zakon-
nego
– uzasadnia,
że jest od-
powiedzial-
ny za budo-
wanie poko-
ju we wła-
snym środo-
wisku
– relacjonu-
je swe zaan-
gażowanie 
w przygoto-
wanie domu
rodzinnego 
do uroczy-
stości Boże-
go Ciała
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Chrystusa Króla Wszech-
świata
– podaje prawdę, że niebo 
jest stanem, w którym 
człowiek doświadcza kon-
taktu z Bogiem i z tymi, 
którzy Boga kochają
– podaje definicję opatrz-
ności Bożej

– wskazuje, w jaki sposób może naślado-
wać Maryję
– omawia prawdę, że Bóg w Trójcy Świę-
tej czuwa nad światem
– wymienia przykłady Bożej interwencji 
w życiu konkretnego człowieka

czyzny
– omawia, w jaki sposób okazuje szacu-
nek wobec symboli narodowych
– wyjaśnia, na czym polega „niebo”, „pie-
kło”, „czyściec”
– opisuje konsekwencje dobra i zła w per-
spektywie wieczności
– uzasadnia, dlaczego modli się za dusze 
cierpiące w czyśćcu
– interpretuje treść perykopy J 18,33-37a
– wyjaśnia istotę królowania Chrystusa
– potrafi zaśpiewać hymn „Chrystus Wo-
dzem”
– wyjaśnia, że przez modlitwę i śpiew 
wielbi Chrystusa Króla
– wyjaśnia, na czym polega łączność mię-
dzy Kościołem pielgrzymującym a uwiel-
bionym (świętych obcowanie)
– charakteryzuje postać Maryi jako prze-
wodniczki w wierze
– powierza się opiece Maryi, odmawiając 
modlitwę „Pod Twoją obronę”
– wyjaśnia symbolikę oka opatrzności
– wskazuje, że Bóg posługuje się zdarze-
niami i ludźmi, czuwając nad swoim 
stworzeniem

– uzasadnia, dlaczego powie-
rza swoje życie Chrystusowi 
Królowi
– wyjaśnia, na czym polega 
modlitwa za przyczyną Ma-
ryi
– uzasadnia, dlaczego modli 
się za zmarłych z rodziny
– uzasadnia, że człowiek naj-
pełniej dostrzega Bożą 
opatrzność z perspektywy 
czasu
– podaje przykłady, kiedy 
przyjmuje porażki i sukcesy, 
trudności i radości życia co-
dziennego w postawie zaufa-
nia Bożej opatrzności

VII. 
Szczegól-
ne tajem-
nice roku
(tematy 
57-62)

– podaje, że błogosławień-
stwo pokarmów odbywa 
się w Wielką Sobotę, w 
dniu oczekiwania na zmar-
twychwstanie Jezusa
– wymienia chrześcijań-
skie tradycje związane z 
Wielkanocą
– wymienia formy kultu 
miłosierdzia Bożego
– podaje prawdę, że miło-
sierdzie jest przymiotem 
Boga

– podaje prawdę, że śniadanie wielkanoc-
ne jest wyrazem nadziei, że wszyscy spo-
tkamy się w niebie na uczcie Chrystusa
– wymienia obietnice związane z odma-
wianiem koronki do miłosierdzia Bożego
– podaje, kiedy obchodzimy święto Miło-
sierdzia Bożego
– wymienia różne sposoby oddawania 
czci Maryi
– omawia różne formy nabożeństw majo-
wych
– podaje prawdę, że pozdrowienia chrze-
ścijańskie powstały jako wyraz wiary

– uzasadnia wartość chrześcijańskich tra-
dycji związanych z Wielkanocą
– wyjaśnia symbolikę pokarmów błogo-
sławionych w Wielką Sobotę
– omawia, w jaki sposób włącza się w 
przygotowanie śniadania wielkanocnego
– opowiada historię powstania „Koronki 
do miłosierdzia Bożego”
– charakteryzuje sanktuarium w Łagiew-
nikach jako stolicę kultu miłosierdzia Bo-
żego
– wyjaśnia, w jaki sposób odmawia się 
„Koronkę do miłosierdzia Bożego”

– wyjaśnia, że zwyczaj dzie-
lenia się jajkiem i składania 
życzeń jest wyrazem radości 
z obecności Chrystusa Zmar-
twychwstałego
– uzasadnia swą gotowość 
uczestnictwa w rezurekcji
– relacjonuje, kiedy odmawia
„Koronkę do miłosierdzia 
Bożego”
– wyjaśnia treść modlitw za-
wartych w koronce
– wyjaśnia wybrane wezwa-

– daje świa-
dectwo, jak 
troszczy się 
o kapliczki, 
figury i ob-
razy po-
święcone 
Matce Bożej
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– podaje prawdę, że maj 
jest miesiącem, w którym 
szczególną cześć oddaje 
się Matce Bożej
– wymienia pozdrowienia 
chrześcijańskie
– podaje prawdę, że rodzi-
ce są darem Boga
– wymienia sposoby oka-
zywania miłości swoim ro-
dzicom
– wymienia prawa i obo-
wiązki dziecka (Karta 
Praw Dziecka)

– podaje, co Bóg nam obiecuje za szczerą 
miłość do matki i ojca
– podaje, kiedy obchodzimy Dzień Matki 
i Dzień Ojca
– wskazuje wartość rodzinnego świętowa-
nia Dnia Dziecka

– wyjaśnia, że litania jest modlitwą, w 
której prosimy o wstawiennictwo Maryi u
Jej Syna, Jezusa
– śpiewa pieśni ku czci Matki Bożej
– uzasadnia, że pozdrowienia chrześcijań-
skie są wyrazem szacunku wobec pozdra-
wianej osoby oraz przekonań religijnych
– uzasadnia swą gotowość pozdrawiania 
po chrześcijańsku kapłanów, siostry za-
konne, katechetów osób przy pracy
– układa modlitwę dziękczynną za dar 
matki i ojca
– charakteryzuje właściwe postępowanie 
wobec rodziców (rachunek sumienia)
– omawia, w jaki sposób wyraża szacunek
wobec rodziców
– charakteryzuje obowiązki i prawa dziec-
ka w rodzinie, państwie, Kościele
– wyjaśnia, w jaki sposób dziękuje Bogu 
za swoje życie

nia „Litanii loretańskiej”
– uzasadnia swą gotowość 
uczestnictwa w nabożeń-
stwach majowych
– wyjaśnia znaczenie po-
zdrowień chrześcijańskich
– wskazuje wartość rodzin-
nego świętowania Dnia Mat-
ki oraz Dnia Ojca
– wskazuje, kiedy modli się 
w intencji rodziców
– uzasadnia, że dziecko jest 
osobą mającą swoją godność
– przygotowuje program ro-
dzinnego świętowania Dnia 
Dziecka
– wskazuje, kiedy modli się 
za dzieci na świecie
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SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLASY VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

według podręcznika „Błogosławieni, którzy szukają Jezusa” 
zgodnego z programem nauczania „Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin” nr AZ-3-01/13

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA
W procesie oceniania  obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań (ocenę wyższą otrzymać może uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane
ocenom niższym). Oceniamy wiedzę i umiejętności ucznia oraz przejawy ich zastosowania w życiu codziennym, przede wszystkim w szkole. Gdy uczeń ubiega się o oce-
nę celującą, bierzemy pod uwagę również jego zaangażowanie religijno-społeczne poza szkołą.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
a) nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, (i)
b) odmawia wszelkiej współpracy, (i)
c) ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne:
c) w zakresie wiadomości i umiejętności opanował treści najłatwiejsze, najczęściej stosowane, stanowiące podstawę do dalszej edukacji, 
d) wykazuje choćby minimalne zainteresowanie przedmiotem i gotowość współpracy z nauczycielem i w grupie.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe:
c) opanował treści najbardziej przystępne, najprostsze, najbardziej uniwersalne, niezbędne na danym etapie kształcenia i na wyższych etapach,
d) uczestniczy w rozwiązywaniu problemów oraz umiejętnie słucha innych.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające:
d) opanował treści umiarkowanie przystępne oraz bardziej złożone,
e) ukierunkowany jest na poszukiwanie prawdy i dobra oraz szanuje poglądy innych,
f) aktywnie realizuje zadania wykonywane w grupie.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania dopełniające:
d) opanował treści obejmujące elementy trudne do opanowania, złożone i nietypowe,
e) wykazuje własną inicjatywę w rozwiązywaniu problemów swojej społeczności
f) wszechstronnie dba o rozwój swojej osobowości i podejmuje zadania apostolskie.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 
a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiąza-
nia nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy, 
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c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach kwalifikując się do finałów na szczeblu powiatowym, regionalnym, wojewódzkim albo krajowym lub posiada inne porów-
nywalne osiągnięcia.

PRZEDMIOT
OCENY

OCENA
celująca bardzo dobra dobra dostateczna dopuszczająca niedostateczna

1. Cytaty z Pi-
sma Świętego.
Modlitwy, pieśni

dokładna znajomość cytatu 
wraz ze znajomością źródła 
(np. Ewangelia św. Mateusza)

dokładna znajomość cytatów
z lekcji

przytoczenie sensu 
cytatu własnymi sło-
wami

niezbyt dokładna 
znajomość sensu 
cytatu

skojarzenia z treścią cy-
tatu

brak jakiejkol-
wiek znajomo-
ści cytatów

2. Zeszyt przed-
miotowy 

wszystkie tematy
zapisy
prace domowe
staranne pismo
własne materiały
ilustracje itp.

starannie prowadzony
wszystkie tematy i notatki
prace domowe

zeszyt staranny
luki w zapisach (spo-

radyczne do 5 tema-
tów)

zeszyt czytelny
braki notatek, 

prac domowych 
(do 40% tema-
tów)

pismo niestaranne
liczne luki w zapisach 

(do 70% tematów)

brak zeszytu

3. Prace domowe
staranne wykonanie
treści wskazujące na poszu-

kiwania w różnych materia-
łach
dużo własnej inwencji
twórcze

merytorycznie zgodne z 
omawianym na lekcji mate-
riałem
staranne
czytelne 
rzeczowe

wskazują na zrozu-
mienie tematu 
niezbyt twórcze

powiązane z te-
matem
niestaranne

widać próby wykonania 
pracy
na temat

praca nie na te-
mat
brak rzeczowo-

ści w pracy
brak pracy

4. Testy i spraw-
dziany

wszystkie polecenia wyko-
nane poprawnie
rozwiązane też zadanie do-

datkowe

75% spełnionych wymagań 
podstawowych (łatwe, prak-
tyczne, przydatne życiowo, 
niezbędne)
75% spełnionych wymagań 

rozszerzających (bardzo 
trudne i trudne, teoretyczne, 
naukowe)

75% zadań podstawo-
wych
50% wymagań
rozszerzających

75% wiedzy z za-
kresu wymagań 
podstawowych 
(bardzo łatwe i ła-
twe, niezbędne w 
dalszej edukacji)

50% wiedzy  z zakresu 
wymagań podstawo-
wych

 poniżej 30% 
odpowiedzi do-
tyczących wie-
dzy podstawo-
wej

5. Odpowiedzi 
ustne

wiadomości zawarte w pod-
ręczniku i zeszycie uzupeł-
nione wiedzą spoza progra-
mu
wypowiedź pełnymi zdania-

mi, bogaty język
używanie pojęć

wiadomości z podręcznika i 
zeszytu prezentowane w spo-
sób wskazujący na ich rozu-
mienie, informacje przekazy-
wane zrozumiałym językiem
odpowiedź pełna nie wyma-

gająca pytań dodatkowych

wyuczone na pamięć 
wiadomości
uczeń ma trudności w 

sformułowaniu myśli 
własnymi słowami
potrzebna pomoc na-

uczyciela

wybiórcza znajo-
mość poznanych 
treści i pojęć
odpowiedź niesta-

ranna
częste pytania na-

prowadzajace

słabe wiązanie faktów i 
wiadomości
chaos myślowy i słowny
odpowiedź bełkotliwa, 

niewyraźna, pojedyncze 
wyrazy
dużo pytań pomocniczych

brak odpowie-
dzi lub odpo-
wiedzi świad-
czące o braku 
wiadomości 
rzeczowych

6. Aktywność
uczeń wyróżnia się aktyw-

nością na lekcji 
korzysta z materiałów zgro-

uczeń zawsze przygotowany
do lekcji
często zgłasza się do odpo-

stara się być przygoto-
wany do lekcji chętnie
w niej uczestniczy

mało aktywny na 
lekcjach 

niechętny udział w lek-
cji

lekceważący 
stosunek do 
przedmiotu i 
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madzonych samodzielnie wiedzi
wypowiada się poprawnie

wiary

7. Inscenizacje, 
gazetka szkolna, 
praca na rzecz 
Kościoła i inne

wiele razy pomaga w róż-
nych pracach
pilnie i terminowo wykonuje

powierzone zadania, dużo 
własnej inicjatywy
aktywnie uczestniczy w ży-

ciu małych grup formacyj-
nych (ministranci, oaza itp.)
reprezentuje szkołę (parafię)

w konkursie przedmioto-
wym (olimpiadzie) 

starannie wykonuje powie-
rzone przez katechetę zada-
nia
przejawia postawę apostol-

ską

niezbyt chętnie wyko-
nuje zadania poza lek-
cjami, ale nie unika 
ich zupełnie 
uczestniczy w reko-

lekcjach szkolnych

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA

Semestr I

DZIAŁ
OCENA

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca
I. Otwar-
ci na 
Bożą mi-
łość

 wymienia, co jest dla niego 
ważne

 podaje prawdę, że Bóg kocha 
miłością bezwarunkową

 wskazuje teksty biblijne mówią-
ce o powszechności grzechu

 wskazuje na Jezusa jako Zbawi-
ciela, który wyzwala z niewoli 
grzechu

 wymienia najważniejsze warto-
ści w życiu człowieka

 podaje prawdę, że stan duszy 
człowieka wpływa na jego rela-
cje z otoczeniem 

 prezentuje treść perykopy o 
dwunastoletnim Jezusie w świą-
tyni

 definiuje modlitwę jako spotka-

 podaje przykłady działania kochają-
cego Boga w swoim życiu

 interpretuje biblijną perykopę o 
zwiastowaniu

 omawia prawdę, że grzech jest 
przeszkodą w poznaniu i akceptacji 
prawdy o sobie i o Bożej miłości

 określa, jaki ideał siebie chciałby 
osiągnąć, który będzie podobał się 
Panu Bogu

 podaje, w jaki sposób zaprasza Je-
zusa do swego życia

 podaje przykłady gubienia i odnaj-
dywania Boga w życiu chrześcijani-
na

 opowiada, w jaki sposób szuka Je-
zusa, identyfikując się z Maryją lub 
Józefem

 wyjaśnia, na czym polega miłość 
bezwarunkowa

  uzasadnia, że poszukiwanie Boga 
oznacza otwarcie się na Jego Miłość 
(jak Maryja)

 interpretuje biblijną perykopę uzdro-
wieniu paralityka (Mt 9,1-8)

 określa, w jaki sposób oddaje Jezuso-
wi swoje grzechy

 interpretuje biblijną perykopę o Za-
cheuszu (Łk 19,1-10)

  uzasadnia, że warto poszukiwać Je-
zusa pomimo swojej grzeszności

 wymienia formy i rodzaje modlitw i 
podaje przykłady 

 charakteryzuje życie człowieka jako 
ciągłe poszukiwanie Boga

 formułuje własną modlitwę 
dziękczynną za miłość okazy-
waną przez Boga

 podaje, w jaki sposób otwiera 
się na bezwarunkową miłość 
Boga i ją przyjmuje

 uzasadnia, że o własnych si-
łach człowiek nie jest w stanie
wyzwolić się z grzechu i po-
trzebuje Bożej pomocy

 charakteryzuje konsekwencje 
zaproszenia Jezusa do swego 
serca (życia)

 podaje, w jaki sposób dba o 
dobre relacje z rodziną i w 
grupie koleżeńskiej

 uzasadnia, dlaczego Boga (Je-
zusa) trzeba nieustannie szu-

 daje świa-
dectwo, w
jaki spo-
sób trosz-
czy się o 
„sprawy 
Boże” w 
swoim ży-
ciu
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nie i dialog z Bogiem kać
II. Przy-
jaźń

 wyjaśnia pojęcia: czyste serce, 
pożądliwość

 podaje przyczyny konfliktu kró-
la Saula z Dawidem

  wylicza cechy prawdziwej 
przyjaźni

 wymienia cechy charakteryzują-
ce przyjacielskie relacje

  podaje przykłady dobrych rela-
cji dorastających dzieci z rodzi-
cami

 określa, co to jest wolontariat
  wymienia rodzaje pracy wolon-

tariatu
 definiuje, czym są uzależnienia
  wylicza różne formy uzależnień

(papierosy, alkohol, narkotyki, 
zakupy)

  określa szkodliwość narkoty-
ków

 wymienia pozytywne i negatyw-
ne strony kontaktu przez Inter-
net

 wskazuje, jak chronić swoją 
godność i prywatność w sieci

 określa, jakiej postawy wobec 
życia oczekuje od nas Bóg

  podaje prawdę, że problemy są 
nieodłączną częścią życia czło-
wieka

 wskazuje (wymienia) różnice psy-
chiczne między mężczyzną i kobie-
tą

 podaje przykłady sytuacji, kiedy 
przyjaźń jest poddana próbie

 określa, w jaki sposób chce budo-
wać relacje przyjaźni

 podaje przykłady działań (zacho-
wań) budujących wzajemne zaufa-
nie

 wyraża szacunek wobec rodziców 
(opiekunów)

 wskazuje sposoby włączenia się w 
wolontariat w swojej miejscowości 
lub okolicy

 podaje, w jaki sposób szuka grupy, 
z którą chce pomagać innym

 wyraża dezaprobatę wobec wszel-
kiego rodzaju uzależnień 

 podaje, w jaki sposób i kto może 
pomóc ludziom uzależnionym 

 podaje zasady właściwego korzy-
stania z Internetu

 wskazuje pozytywne sposoby roz-
wiązywania problemów, które spo-
tyka w życiu

  wskazuje, gdzie mogą szukać po-
mocy osoby mające myśli samobój-
cze

 omawia prawdę, że człowiek przeży-
wa swoje życie i wyraża się jako 
mężczyzna lub kobieta

 charakteryzuje życie zniewolone po-
żądliwością i postawę czystego serca

 opowiada historię relacji Dawida z 
królem Saulem

  charakteryzuje przyjaźń Dawida i 
Jonatana

 uzasadnia konieczność okazywania 
czci rodzicom

  uzasadnia, dlaczego warto słuchać 
rodziców

 charakteryzuje owoce zaangażowania
się w wolontariat

 wyjaśnia, na czym polegają poszcze-
gólne uzależnienia

  charakteryzuje skutki uzależnienia
 podaje, w jaki sposób może wspierać

kolegów, którzy mieli kontakt z nar-
kotykami 

 charakteryzuje różnice między świa-
tem wirtualnym a realnym

 określa postawę zdrowego dystansu 
wobec świata wirtualnego

 charakteryzuje życie ludzkie jako 
największy dar otrzymany od Boga

  wyjaśnia, że samobójstwo nie jest 
rozwiązaniem problemu

 właściwie ocenia różne opinie
i zachowania dotyczące ludz-
kiej seksualności prezentowa-
ne w reklamach

 określa działania, jakie podej-
muje w zakresie wychowania 
siebie do czystości

 wyjaśnia, na czym polegają 
dobre relacje rówieśnicze

 określa, jakie działania ukie-
runkowane na dobro planuje 
podjąć z wspólnie rówieśnika-
mi

 formułuje prawa i obowiązki 
rodziców wobec dzieci oraz 
dzieci wobec rodziców

 wyjaśnia słowa Jezusa „Wię-
cej szczęścia jest w dawaniu, 
aniżeli w braniu”

 referuje, w jaki sposób uwraż-
liwia innych na problem nar-
komanii

 argumentuje wartość bezpo-
średnich relacji osobowych

 uzasadnia, dlaczego mamy się
troszczyć o własne życie

 określa, w jaki sposób szanuje
swoje życie i troszczy się o 
swój rozwój

 nawiązuje 
przyjaciel-
skie rela-
cje z inny-
mi ludź-
mi: wo-
lontariu-
szami i 
potrzebu-
jącymi po-
mocy i re-
feruje swe
działania 
wobec 
klasy

III. Bóg 
Ojciec

 definiuje pojęcie wiary
  wymienia główne prawdy wia-

ry
 definiuje pojęcie „Biblia”
  wymienia inne nazwy Biblii
 omawia budowę Pisma Święte-

go (księgi, rozdziały, wersety, 

 omawia prawdę, że u podstaw wia-
ry jest przyjęcie Bożej miłości i od-
powiedź na nią

 omawia własne sposoby umacnia-
nia swej wiary

 wymienia autorów Biblii i etapy jej 
powstawania

 uzasadnia potrzebę coraz lepszego 
poznawania treści wiary

  rozróżnia wiarę naturalną i religijną 
(nadprzyrodzoną)

 wyjaśnia, na czym polega natchnie-
nie Biblii

  wyjaśnia, że czytając Biblię, spotyka

 wyjaśnia, że wiara jest wej-
ściem w osobistą relację z Bo-
giem

 charakteryzuje związek mię-
dzy Pismem Świętym a Tra-
dycją

 podejmuje samodzielną lektu-

 referuje, 
jakie 
wskazów-
ki dla wła-
snego ży-
cia odkry-
wa w Pi-
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wyjaśnienia pod tekstem)
 potrafi odszukać wskazany frag-

ment biblijny
 podaje, w jakich językach napi-

sano Biblię
 podaje definicję modlitwy
  wymienia rodzaje modlitw
 wymienia najważniejsze fakty z 

historii zbawienia
 określa miejsce Abrahama w hi-

storii zbawienia
 podaje, że wiara jest darem 

Boga i wymienia jej cechy
 podaje, że Izaak był synem 

Abrahama
  omawia tekst biblijny o ofierze 

Abrahama (Rdz 22,1-19)
 omawia okoliczności zmiany 

imienia Jakuba na Izrael
 omawia sytuację Izraelitów w 

Egipcie i rolę Mojżesza w ich 
wyjściu z niewoli

 wymienia dokonania Jozuego
 wskazuje proroka Daniela jako 

wzór wytrwałości w wierze
 wskazuje proroka Eliasza jako 

obrońcę wiary narodu wybrane-
go w prawdziwego Boga (1 Krl 
18,20-40)

  wskazuje, co pogłębia wiarę w 
Boga, a co ją niszczy

 wymienia zadania Jeremiasza 
dane mu przez Boga

 wymienia cechy dojrzałej wiary

  określa, co to jest kanon Pisma 
Świętego

  określa, czym jest Tradycja Ko-
ścioła

 wymienia niektóre gatunki literac-
kie, jakimi posługuje się Biblia 

 wymienia najbardziej znane tłuma-
czenia Biblii

 podaje przykłady modlących się po-
staci biblijnych

 potrafi wykorzystać Pismo Święte 
w modlitwie osobistej

 określa kolejność najważniejszych 
wydarzeń z historii zbawienia, za-
znaczając je na osi czasu

 omawia, że Bóg jest wierny swoim 
obietnicom i chce stale przebywać 
w naszym życiu

 wymienia owoce heroicznej wiary 
Abrahama

 podaje przykłady działań Boga, któ-
re pomagają człowiekowi przemie-
nić się na lepsze

 określa sytuacje współczesnych 
zniewoleń człowieka

 podaje cechy dobrego przewodnika 
(mentora)

  podaje przykłady współczesnych 
postaci godnych naśladowania

 wymienia owoce i trudności trwa-
nia w wierze na przykładzie proro-
ka Daniela i św. Piotra

  podaje przykłady błędnych wy-
obrażeń o Bogu

 określa praktyki przeciwne wierze 
w Boga (zabobon, bałwochwalstwo,
wróżbiarstwo, magia)

  wskazuje, co jest źródłem bałwo-
chwalstwa i czarów

się z Bogiem
 przyporządkowuje gatunki literackie 

do wybranych fragmentów Pisma 
Świętego

 potrafi rozpoznać przekład Biblii za-
twierdzony przez Kościół katolicki

 wskazuje w Piśmie Świętym miejsca,
gdzie występują poszczególne typy 
modlitw

  charakteryzuje relacje Bóg-człowiek
(na przykładzie postaci ze Starego 
Testamentu oraz współczesnych lu-
dzi)

 charakteryzuje postać Abrahama i 
wyjaśnia, dlaczego nazywamy go 
„ojcem wierzących”

 omawia, w jaki sposób pogłębia swo-
ją wiarę

 wyjaśnia sens próby wiary Abrahama
  charakteryzuje postawę Abrahama 

wobec Boga w sytuacji próby
 wskazuje problemy, które powierza 

Bogu w ufnej modlitwie
 wyjaśnia biblijne znaczenie zmiany 

imienia
  uzasadnia konieczność samodyscy-

pliny i pracy nad sobą
 charakteryzuje postawę Mojżesza 

względem Boga i ludu izraelskiego
  uzasadnia potrzebę nadziei i zaufa-

nia Bogu w przezwyciężaniu ducho-
wych zniewoleń (złe przyzwyczaje-
nia, nałogi)

 charakteryzuje misję Jozuego
  uzasadnia potrzebę posiadania do-

radcy w podejmowaniu dobrych de-
cyzji

 opowiada, co pomogło prorokowi 
Danielowi trwać nieugięcie przy 

rę Pisma Świętego i dzieli się 
swym doświadczeniem wobec
klasy

 uzasadnia konieczność okre-
ślenia gatunków literackich 
dla właściwej interpretacji 
tekstów biblijnych

 wyjaśnia, dlaczego tłumaczy 
się Biblię na języki narodowe

 prezentuje, jak modli się tek-
stami z Pisma Świętego

 samodzielnie układa modli-
twy i z zaangażowaniem mo-
dli się nimi

 wyjaśnia, że wiara polega na 
wyjściu poza granicę tego, co 
jest dla człowieka logiczne i 
zrozumiałe

 uzasadnia typiczne podobień-
stwo Izaaka do Jezusa

 uzasadnia potrzebę Bożej po-
mocy i błogosławieństwa w 
chwilach zmagania ze sobą

 potrafi odnieść doświadczenie
wiary Mojżesza do swoich ży-
ciowych planów i oczekiwań 

 wskazuje, w jaki sposób na-
śladuje postawę Mojżesza we 
własnym życiu

 wskazuje, w jakich sytuacjach
stara się być dobrym przykła-
dem dla innych

 uzasadnia potrzebę ciągłego 
wyjaśniania rodzących się 
wątpliwości religijnych

 referuje, w jaki sposób szuka 
kompetentnych osób i odpo-
wiedzi na rodzące się w nim 
pytania

 wyjaśnia, na czym polega nie-

śmie 
Świętym
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 charakteryzuje konsekwencję Jere-
miasza w głoszeniu Bożego słowa 
mimo porażek ze strony narodu

  podaje, w jaki sposób dba o rozwój
swojej wiary

Bogu,
  charakteryzuje podobieństwa (różni-

ce) w postawie wiary proroka Danie-
la, św. Piotra i własnej

 charakteryzuje religijność narodu 
wybranego w czasach Eliasza

  uzasadnia, że Bóg jest prawdziwym 
Bogiem, który działa i wyzwala czło-
wieka

 omawia wątpliwości Jeremiasza wo-
bec powołania go przez Boga (Jer 
1,6-7)

  opowiada dialog Jeremiasza z Bo-
giem (Jr 20)

  uzasadnia, że człowiek wypowiada-
jąc przed Bogiem swoje wątpliwości,
nawiązuje z Nim głębszą relację

 omawia, w jaki sposób stara się pod-
trzymywać i pogłębiać bliską relację 
z Chrystusem

bezpieczeństwo praktykowa-
nia magii i spirytyzmu

  właściwie ocenia rzeczywi-
stość, nazywając zło złem, a 
dobro dobrem

 wyjaśnia, że trudności w wie-
rze są elementem procesu roz-
woju wiary i mogą stać się 
pomocą w pogłębieniu relacji 
z Bogiem

  wyjaśnia proces rozwoju wia-
ry

VII. Wy-
darzenia 
zbawcze
 (tematy

56-58)

 określa różnicę między pojęcia-
mi święty i błogosławiony, ka-
nonizacja i beatyfikacja

 podaje datę świąt Bożego Naro-
dzenia i jej genezę

  wskazuje teksty biblijne mó-
wiące o Bożym Narodzeniu

 opowiada o pokłonie Mędrców 
(Mt 2,1-12)

  wymienia znaki i osoby, które 
prowadzą go do Jezusa

 wymienia współczesnych polskich 
świętych i błogosławionych

 wyjaśnia, że świętość osiąga się 
przez naśladowanie Jezusa (Mk 
8,34-35)

 wymienia znaki i obrzędy wigilijne
 wymienia osoby, dla których może 

być „gwiazdą” prowadzącą do Je-
zusa

 charakteryzuje życie wybranego 
świętego lub błogosławionego w 
kontekście jego pójścia za Jezusem

  zna swojego patrona, patrona parafii 
i Polski

 charakteryzuje chrześcijański wymiar
świąt Bożego Narodzenia

  wyjaśnia znaczenie znaków i obrzę-
dów wigilijnych

 opisuje rolę gwiazdy w dotarciu Mę-
drców do Betlejem

  wyjaśnia znaczenie napisu K+M+B 
robionego kredą na drzwiach domów
(Christus mansionem benedicat)

 podaje przykłady sytuacji, 
gdy stara się żyć duchem 
Ewangelii na co dzień

 omawia, w jaki sposób reali-
zuje powszechne powołanie 
do świętości w swoim życiu

 krytycznie ocenia przejawy 
komercjalizacji świąt Bożego 
Narodzenia

 określa, w jaki sposób wyraża
radość i dziękczynienie Bogu 
za przyjście Zbawiciela

 opowiada o nowej tradycji 
Orszaków Trzech Króli

 uzasadnia, że współczesne 
Betlejem to każda Msza Świę-
ta

 w miarę 
możliwo-
ści anga-
żuje się w 
przygoto-
wanie Or-
szaku 
Trzech 
Króli i 
bierze w 
nim udział
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SEMESTR II

DZIAŁ
OCENA

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca
IV. Ko-
ściół do-
mowy

 definiuje pojęcie Kościoła 
domowego

 wymienia praktyki religij-
ne chrześcijanina

  podaje przykłady modlitw 
z wczesnego dzieciństwa 
oraz teksty, którymi modli 
się obecnie

 określa, że obowiązkiem 
rodziny jest zapewnienie 
troskliwej opieki, również 
duchowej, nad chorymi i 
starszymi jej członkami

 wymienia okresy roku li-
turgicznego

  wymienia święta nakazane
przez Kościół i podaje ich 
daty

 podaje, że świętowanie nie-
dzieli jest religijnym obo-
wiązkiem chrześcijanina

 wymienia okoliczności ro-
dzinnych spotkań

  podaje daty najważniej-
szych rodzinnych uroczy-
stości (rocznice, imieni-
ny…)

 podaje treść i godzinę 
wspólnego odmawiania 
Apelu Jasnogórskiego

 wymienia modlitwy, któ-
rych nauczył się w rodzinie

 podaje przykłady świad-
czenia o Chrystusie w ra-
mach rodziny

 podaje, z jakich okazji lu-

 wskazuje elementy Kościoła domo-
wego możliwe do realizacji we wła-
snej rodzinie

 wymienia różnice w pojmowaniu Boga 
przez małe dziecko i gimnazjalistę

  wskazuje różnice między wychowa-
niem religijnym a świeckim

 określa wartość i sens cierpienia
 wymienia posługi (pielęgnacyjne, me-

dyczne i duchowe) świadczone wobec
osób chorych i starszych

  wymienia instytucje wspierające ro-
dzinę w wypełnianiu jej obowiązku 
wobec osób chorych i starszych i wie,
jak się z nimi skontaktować

 wymienia święta, które nie posiadają 
stałej daty

 uzasadnia przekonanie o potrzebie 
świętowania dni świątecznych

 wymienia elementy chrześcijańskiego
świętowania niedzieli

 wymienia chrześcijańskie elementy 
świętowania (Msza Święta, wspólna 
modlitwa, obecność kapłana, roczni-
cowa pielgrzymka…)

 mówi (śpiewa) z pamięci Apel Jasno-
górski

 podaje różne określenia modlitwy
 wymienia możliwości rodzinnego 

świadczenia o Chrystusie wobec in-
nych ludzi

 daje świadectwo uczestnictwa w 
Mszach Świętych zamawianych przez
rodzinę, przyjaciół, sąsiadów, klasę…

 charakteryzuje rodzinę chrześcijańską
jako Kościół domowy

 omawia przeszkody, utrudniające reli-
gijne wychowanie

  charakteryzuje zmiany w modlitwie 
młodego człowieka

 charakteryzuje sposób życia człowie-
ka o religijnym wychowaniu

 uzasadnia obowiązek opieki nad cho-
rymi i starszymi członkami rodziny

  układa modlitwę w intencji chorych
 charakteryzuje poszczególne okresy 

liturgiczne w oparciu o KKK
  interpretuje schemat roku liturgiczne-

go
  przyporządkowuje poszczególnym 

okresom roku liturgicznego właściwe 
im obrzędy liturgiczne i paraliturgicz-
ne

 uzasadnia przekonanie o potrzebie za-
chowania tradycji związanych z po-
szczególnymi okresami roku litur-
gicznego

 na podstawie wybranych tekstów bi-
blijnych wyjaśnia, że niedziela jest 
dla chrześcijanina dniem świętym

  uzasadnia, że robienie zakupów w 
niedzielę jest naruszeniem Bożego 
przykazania

 uzasadnia potrzebę wspólnego świę-
towania

  układa plan świętowania rodzinnej 
uroczystości, uwzględniając jej chrze-
ścijański charakter

 omawia historię cudownego obrazu 

 opisuje zadania poszczegól-
nych członków rodziny w re-
alizowaniu idei Kościoła do-
mowego

 charakteryzuje rozwój obrazu
Boga od dzieciństwa do lat 
młodzieńczych

 uzasadnia wartość i potrzebę 
chrześcijańskiego wychowa-
nia

 potrafi wykonać podstawowe
czynności pielęgnacyjne, 
udzielić pierwszej pomocy, 
wezwać pogotowie i kapłana

 omawia, w jaki sposób trosz-
czy się o sferę duchową osób 
chorych i starszych w swojej 
rodzinie

 interpretuje wybrane teksty 
liturgiczne związane z po-
szczególnymi okresami i 
świętami

 krytycznie ocenia przypadki 
naruszania prawa do nie-
dzielnego odpoczynku

 podaje, w jaki sposób dba o 
chrześcijański wymiar świę-
towania niedzieli

 w ufnej modlitwie powierza 
Bogu swoich bliskich, szcze-
gólnie w dni, które są dla 
nich ważne

 uzasadnia wartość modlitew-
nej jedności w godzinie Ape-
lu

 podaje, w jaki sposób zachę-

 referuje, w
jaki spo-
sób podej-
muje sta-
rania, by 
realizować
w swej ro-
dzinie 
ideę Ko-
ścioła do-
mowego 
opowiada,
jak anga-
żuje się w 
działal-
ność grup 
religijnych
na terenie 
swojej pa-
rafii oraz 
zachęca 
do tego 
rodziców i
rodzeń-
stwo

 aktywnie 
włącza się
w przygo-
towanie 
uroczysto-
ści i oka-
zjonal-
nych im-
prez na te-
renie ko-
ścioła (de-
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dzie przychodzą do kościo-
ła

  wymienia ważne wydarze-
nia, które przeżywał w ko-
ściele

Matki Bożej Częstochowskiej
  wyjaśnia znaczenie jasnogórskiego 

sanktuarium dla Polaków
 potrafi odnaleźć na odbiorniku radio-

wym stacje transmitujące Apel Jasno-
górski

 podaje przykłady rodzin, których 
świętość budowała się na wspólnej 
modlitwie 

 na podstawie tekstów biblijnych i na-
uczania Kościoła uzasadnia koniecz-
ność apostolskiego zaangażowania 
chrześcijańskich rodzin

 interpretuje teksty biblijne, mówiące 
o Kościele jako „domu duchowym”

  charakteryzuje rolę Kościoła i zna-
czenie kościoła materialnego w życiu 
swojej rodziny

ca bliskich do wspólnego od-
mawiania Apelu

 omawia propozycje zorgani-
zowania wspólnej modlitwy 
w swojej rodzinie

 uzasadnia potrzebę więzi z 
kościołem parafialnym oraz 
troski o jego stan materialny i
wystrój

koracje, 
żłóbek, 
Grób Pań-
ski, ołta-
rze na 
Boże Cia-
ło, festyny
itp.)

V. Oj-
czyzna

 określa, czym jest i jak się 
wyraża patriotyzm

  wymienia najważniejsze 
wydarzenia z historii Pol-
ski, z których możemy być 
dumni

 podaje datę chrztu Mieszka
I oraz imię jego żony

 wymienia pierwsze biskup-
stwa na ziemiach polskich

  prezentuje życie i działal-
ność misyjną św. Wojcie-
cha

 podaje fakty z życia św. 
Stanisława i datę jego 
śmierci

  relacjonuje wpływ mę-
czeńskiej śmierci św. Sta-
nisława na późniejsze zjed-
noczenie kraju

 podaje fakty z życia św. Ja-

 podaje przykłady naszych narodo-
wych bohaterów

 przedstawia motywy osobiste i poli-
tyczne przyjęcia chrztu przez Mieszka
I

 podaje datę liturgicznej uroczystości 
św. Wojciecha

 prezentuje postawę patriotyzmu i sza-
cunku dla historii ojczystej

 podaje datę liturgicznego wspomnie-
nia św. Stanisława

 omawia, w jaki sposób stara się naśla-
dować męstwo i bezkompromisowość
św. Stanisława w walce ze złem

 wymienia zasługi św. Jadwigi dla 
chrześcijaństwa

 podaje datę jej wspomnienia liturgicz-
nego

 podaje, w jaki sposób wyraża troskę o
rozwój swojej wiary

 charakteryzuje wartości, dla których 
Polacy oddawali życie

  uzasadnia religijną wartość miłości 
Ojczyzny

 wyjaśnia znaczenie chrztu Polski dla 
dalszych jej dziejów

  uzasadnia doniosłość zjazdu gnieź-
nieńskiego

 charakteryzuje konflikt pomiędzy bi-
skupem Stanisławem a królem Bole-
sławem Śmiałym

  wyjaśnia rozbieżności w historycz-
nych ocenach tego konfliktu

 charakteryzuje rolę królowej Jadwigi 
w krzewieniu wiary chrześcijańskiej

 ukazuje wartość tolerancji religijnej
  wyjaśnia, dlaczego Polskę w XVI-

XVIII w. nazywano „azylem herety-
ków”

  opisuje przejawy tolerancji religijnej 

 podaje, w jaki sposób 
wzmacnia poczucie polskości
w codziennym życiu

 uzasadnia znaczenie obcho-
dów Tysiąclecia Chrztu Pol-
ski i zjazdu w Gnieźnie dla 
budowania zjednoczonej Eu-
ropy

 uzasadnia, dlaczego św. Sta-
nisław należy do głównych 
patronów Polski 

 podaje przykłady sytuacji, w 
których staje w obronie po-
krzywdzonych

 podaje, w jaki sposób wyraża
odpowiedzialność za szerze-
nie wiary

 charakteryzuje działania 
głównych postaci szerzących 
ideę tolerancji

 określa, w jaki sposób anga-

 samo-
dzielnie 
poszukuje 
źródeł dla 
lepszego 
zrozumie-
nia wyda-
rzeń 
sprzed ty-
siąca lat 
oraz ich 
znaczenia 
dla współ-
czesności 
i referuje 
owoce 
swych po-
szukiwań

 włącza się
w przygo-
towanie 
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dwigi Królowej
 podaje przykłady nietole-

rancji religijnej w szesna-
stowiecznej Europie

  wymienia różne wyznania 
w ówczesnej Polsce

 wymienia przyczyny i 
skutki zawarcia unii w 
Brześciu w 1516 r.

 omawia przyczyny i prze-
bieg powstania machabej-
skiego,

  podaje przykłady męczeń-
stwa za wiarę i Ojczyznę

  wymienia bohaterów, któ-
rzy uratowali Polskę i jej 
wiarę

 podaje fakty i wydarzenia 
potwierdzające obecność 
Kościoła w życiu narodu

 wymienia najważniejsze 
fakty z życia bł. Jana Pawła
II i ks. Jerzego Popiełuszki,

 wymienia chrześcijańskie 
tradycje dotyczące życia 
rodzinnego i społeczno-
narodowego

 wymienia dokumenty dotyczące tole-
rancji religijnej w Polsce

 wyraża szacunek względem ludzi in-
nych wyznań

  przejawia postawę tolerancji wobec 
wyznawców innej wiary

 podaje główne fakty z życia św. An-
drzeja Boboli

  wymienia przyczyny prześladowania 
Kościoła unickiego

 podaje fakty z działalności Kościoła 
w czasach niewoli narodowej

  wymienia nazwiska księży zaangażo-
wanych w walki narodowo-wyzwo-
leńcze oraz w działalność społeczno-
kulturalną

 wyraża szacunek wobec tych, którzy 
poświęcili życie, abyśmy mogli żyć w
wolnym kraju

  wyraża szacunek dla ludzi walczą-
cych w obronie swej wiary i ojczyzny

 określa rolę, jaką Kościół odegrał w 
najnowszych dziejach Polski

 wyraża szacunek dla ofiary z życia 
złożonej za Chrystusa i rodaków

 określa formy kultu bł. Jana Pawła II i
ks. Jerzego Popiełuszki

 podaje, w jaki sposób korzysta z ich 
orędownictwa u Boga i stara się na-
śladować ich cnoty

 podaje przykłady pielęgnowania 
chrześcijańskich tradycji przez Pola-
ków w różnych okolicznościach dzie-
jowych

  omawia znaczenie zwyczajów, ob-
rzędów

w Polsce na przestrzeni wieków
 charakteryzuje podobieństwa i różni-

ce między Kościołem rzymskokato-
lickim a greckokatolickim

 określa stosunek duchowieństwa pol-
skiego do walk narodowowyzwoleń-
czych

  charakteryzuje działalność spo-
łeczno-kulturalną Kościoła w czasach 
niewoli narodowej

 charakteryzuje postawę kard. Wy-
szyńskiego wobec Ojczyzny

  opisuje przykłady obecności Kościo-
ła w dziejach narodu polskiego

 charakteryzuje zasługi bł. Jana Pawła 
II i ks. Jerzego Popiełuszki wobec Oj-
czyzny

  charakteryzuje wartość kultu pol-
skich świętych dla kształtowania oso-
bistych i narodowych postaw Pola-
ków

 uzasadnia, że przywiązanie do chrze-
ścijańskich tradycji pozwoliło Pola-
kom przetrwać najtrudniejsze do-
świadczenia dziejowe

żuje się w poznawanie i po-
głębianie swojej wiary

 opisuje prześladowanie uni-
tów na przestrzeni wieków 
(akcje rusyfikacyjne, dekrety 
carskie z 1839 r. i 1874 r., 
więzienie kapłanów, przymus
do przechodzenia na prawo-
sławie)

 podaje, w jaki sposób trosz-
czy się o jedność w swoim 
środowisku

 układa modlitwę, w której 
dziękuje Bogu za dar wolno-
ści i przynależność do Ko-
ścioła

  uzasadnia wartość męczeń-
stwa za wiarę

  wyjaśnia, dlaczego bohatero-
wie mogą uratować naród i 
jego wiarę

 uzasadnia, że chrześcijanin w
każdym czasie jest wezwany 
do dawania świadectwa

 uzasadnia potrzebę duchowej
więzi ze świętymi

 podaje, w jaki sposób dba o 
zachowanie w swojej rodzi-
nie i klasie chrześcijańskich 
tradycji

religijnej 
oprawy 
ważnych 
wydarzeń 
rodzin-
nych, 
szkolnych,
patriotycz-
nych

 podaje, w 
jaki spo-
sób anga-
żuje się w 
szerzenie 
kultu pol-
skich 
świętych

VI. Moja  definiuje pojęcie uczciwo-  wymienia, co można stracić przez nie-  wyjaśnia, że człowiek uczciwy cieszy  uzasadnia, dlaczego człowiek  opisuje 
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codzien-
ność

ści
  podaje, że uczciwość jest 

warunkiem spokojnego su-
mienia

 definiuje pojęcia: obmowa,
oszczerstwo, krzywoprzy-
sięstwo, wiarołomstwo

 określa, czym są uczucia
  wymienia najważniejsze 

uczucia
 podaje przykłady sytuacji, 

w których należy wypo-
wiedzieć słowa krytyki

 podaje przykłady autoryte-
tów związanych z pełnie-
niem jakiejś funkcji czy 
roli społecznej

 wymienia przyczyny kon-
fliktów i sposoby zapobie-
gania im na podstawie Jk 
3,13-18

  wymienia najczęstsze 
przyczyny konfliktów wy-
stępujących w środowisku 
szkolnym i rodzinnym

 określa istotę prawdziwej 
wolności

 definiuje pojęcia: toleran-
cja, akceptacja, miłość 
chrześcijańska

 podaje treść Bożych przy-
kazań odnoszących się do 
sfery seksualnej człowieka

 wymienia możliwości za-
gospodarowania wolnego 
czasu

uczciwość
 kieruje się uczciwością w relacjach z 

innymi
 podaje przykłady sytuacji, w których 

trzeba bronić prawdy i o nią walczyć, 
oraz ludzi, którzy zapłacili za taką po-
stawę cenę wolności, a nawet życia

 określa, w jaki sposób stara się po-
znać świat własnych uczuć oraz jak 
pracuje nad ich rozwojem

 określa, czym różni się krytyka od 
krytykanctwa

 wymienia uznawane przez siebie au-
torytety

  wskazuje, dla kogo (i w jakich dzie-
dzinach) sam może być autorytetem

 podaje przykłady pozytywnego roz-
wiązywania konfliktów

 podaje przykłady nadużywania wol-
ności 

 podaje przykłady zwyciężania zła do-
brem w codziennym życiu

 wymienia najczęstsze problemy mło-
dych ludzi związane z przeżywaniem 
własnej seksualności

 wymienia cechy prawidłowego i nie-
prawidłowego wypoczynku

się dobrą opinią i budzi zaufanie u in-
nych

 wskazuje okoliczności, gdzie ceniona 
jest uczciwość

  uzasadnia, dlaczego warto być uczci-
wym

 charakteryzuje relacje międzyludzkie 
(w rodzinie, szkole, grupie koleżeń-
skiej) oparte na prawdzie

  uzasadnia religijną i społeczną war-
tość mówienia prawdy i dotrzymywa-
nia danego słowa

 charakteryzuje zmienność nastroju i 
uczuć jako prawidłowość związaną z 
wiekiem dojrzewania

  uzasadnia potrzebę uświadamiania 
sobie i rozpoznawania przeżywanych 
aktualnie uczuć

 uzasadnia potrzebę krytycznych wy-
powiedzi

 charakteryzuje sposób wyrażania kry-
tycznych uwag 

 uzasadnia konieczność uznawania 
określonych autorytetów

  charakteryzuje powody krytyki i od-
rzucania autorytetów

 wyjaśnia, na czym polega umiejęt-
ność słuchania innych

 uzasadnia, że do właściwego korzy-
stania z wolności potrzebna jest odpo-
wiedzialność

  wyjaśnia, czym samowola różni się 
od wolności 

 omawia granice tolerancji w świetle 
Chrystusowej nauki o zgorszeniu i we-
zwań do miłości również nieprzyjaciół

 podaje przykłady sytuacji, gdy sprze-
ciwia się nietolerancji oraz tolerancji 
źle rozumianej 

uczciwy zasługuje na szacu-
nek

 analizuje wpływ nieuczciwo-
ści na życie religijne człowie-
ka

 analizuje wpływ krzywoprzy-
sięstwa i wiarołomstwa na 
życie religijne człowieka

 uzasadnia przekonanie, że 
Bóg jest po stronie tych, któ-
rzy mówią prawdę i nią żyją

 wyjaśnia, w jaki sposób prze-
żywane emocje mogą wpły-
wać na nasze relacje i podej-
mowane przez nas decyzje

  wskazuje sposoby radzenia 
sobie z problemem zmienno-
ści uczuć, by nie utrudniały 
one relacji z innymi ludźmi

 zwracając innym uwagę, czyni
to taktownie, z zachowaniem 
szacunku dla rozmówcy

  z uwagą wysłuchuje i przyj-
muje od innych słowa krytyki

 formułuje kryteria uznania 
kogoś za autorytet

 podaje, w jaki sposób stara 
się być autorytetem dla in-
nych

 podaje przykłady sytuacji, 
gdy odpowiedzialnie korzy-
sta z wolności

 dokonuje krytycznej oceny 
źle rozumianej tolerancji (ak-
ceptowanie zła, hołdowanie 
ludzkiej słabości czy skłon-
nościom do złego)

 uzasadnia, że wymagania 
chrześcijańskiej etyki seksu-
alnej mają na celu prawidło-

sytuacje, 
w których 
stara się 
pokojowo 
rozwiązy-
wać kon-
flikty ro-
dzinne i 
koleżeń-
skie 

 opowiada,
w jaki 
sposób in-
spiruje ro-
dzinę i ko-
legów do 
efektyw-
nego za-
gospoda-
rowania 
wolnych 
chwil
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 uzasadnia potrzebę panowania umy-
słu i woli nad budzącymi się uczucia-
mi i zmysłami,

  wyjaśnia, że nie wszystko, co przy-
jemne, jest dobre

 wyjaśnia znaczenie czasu wolnego i 
dobrej jego organizacji dla ludzkiego 
rozwoju

wy rozwój człowieka, szcze-
gólnie w sferze emocjonalnej
i duchowej

 określa, w jaki sposób podej-
muje pracę nad sobą w dzie-
dzinie opanowania pożądli-
wości i kontroli swoich pra-
gnień

 podaje, w jaki sposób dba o 
dobrą organizację czasu wol-
nego w ciągu dnia

VII. Wy-
darzenia 
zbawcze
(tematy

59-61)

 omawia, co to jest pokusa
  podaje kryteria ważności 

sakramentu pokuty i pojed-
nania oraz akty penitenta

 określa, na czym polegał 
grzech pierworodny i wy-
mienia jego skutki

 definiuje pojęcie ewangeli-
zacja

 wymienia okresy i dni pokuty w ciągu
roku liturgicznego i omawia sposoby 
ich przeżywania

 wymienia znaki i symbole liturgii 
paschalnej

  wyjaśnia, że przez mękę, śmierć i 
zmartwychwstanie Pan Jezus pokonał 
grzech, szatana i śmierć

 określa istotę nowej ewangelizacji 
jako pogłębienie i umocnienie osobo-
wej relacji z Jezusem

  podaje prawdę, że pierwszym „od-
biorcą” nowej ewangelizacji jest ro-
dzina

 interpretuje perykopę o kuszeniu Pana
Jezusa (Łk 4,1-13)

  wyjaśnia, na czym polega właściwie 
przeprowadzony rachunek sumienia 
według kryteriów jakościowych i ilo-
ściowych

  wyjaśnia, na czym polega dobre 
przygotowanie do spowiedzi

 określa, w jaki sposób wynagradza za 
swoje grzechy Bogu i bliźniemu

 uzasadnia, że przez swoje zmartwych-
wstanie Chrystus pokonał grzech pier-
worodny, ale w naszym życiu pozo-
stały jego skutki

  charakteryzuje skutki grzechu pier-
worodnego w swoim życiu

 wyjaśnia, że od czasów Pięćdziesiąt-
nicy Duch Święty umacnia Kościół w 
dziele ewangelizacji

  omawia sposoby ewangelizacji w ro-
dzinie (wspólna modlitwa, rozważa-
nie Bożego słowa, rozmowa na temat 
związku życia z wiarą, udział rodziny 
w praktykach religijnych)

 podaje, w jaki sposób przy-
gotowuje się do spowiedzi 
rekolekcyjnej

 wyjaśnia, na czym polega 
post ścisły oraz kiedy i kogo 
obowiązuje

 wyjaśnia znaczenie znaków i 
symboli liturgii paschalnej

  omawia chrześcijańskie 
świętowanie Wielkanocy

 określa, w jaki sposób wyra-
ża wiarę w zmartwychwsta-
nie Chrystusa

 wyjaśnia, dlaczego odpowie-
dzialni za ewangelizację są 
wszyscy członkowie rodziny,
a szczególnie rodzice

 podaje przykłady okoliczno-
ści, gdy rozmawia o spra-
wach wiary w swojej rodzi-
nie
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