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Przedmiotowy system oceniania z religii
w Szkole Podstawowej Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Pamięci Majdanka
w Lublinie
Zmiany w PSO wprowadzono z dniem 23 marca 2020r.
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na
rozpoznawaniu przez nauczyciela religii poziomu i postępów w opanowaniu
przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych
wynikających z Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego
w Polsce oraz realizowanego przez nauczyciela programu nauczania,
uwzględniającego tę Podstawę.
Opracowany zgodnie ze:
1. Statutem Szkoły Podstawowej Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im.
Pamięci Majdanka w Lublinie.

2. Programem nauczania religii:
- w klasach I-III - tytuł programu: W drodze do Wieczernika
- w klasach IV-VI- tytuł programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę.
- w klasach VII- VIII - tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem.
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I

Sposoby sprawdzania dydaktycznych osiągnięć uczniów
1. Zasady oceniania
1) Uczeń jest oceniany według tradycyjnej skali ocen od 1 do 6, zgodnie
z ogólnymi kryteriami ocen z religii oraz poziomami wymagań
określonymi w planie realizacji materiału nauczania religii
w poszczególnych klasach. Dopuszcza się stosowanie plusa lub
minusa przy ocenach cząstkowych. W przypadku wybranych form
aktywności oceny są wystawiane na podstawie zgromadzonych przez
ucznia plusów i minusów.
2) Ocenę śródroczną i roczną uczeń otrzymuje za systematyczną pracę
w ciągu całego semestru (roku).
3) Oceny bieżące i klasyfikacyjne: śródroczne i roczne począwszy od
klasy I ustala się wg następującej skali:
1) stopień celujący – 6; (100% - 96%)
2) stopień bardzo dobry – 5; (95% - 90%)
3) stopień dobry – 4; (89% - 75%)
4) stopień dostateczny – 3; (74% - 50%)
5) stopień dopuszczający – 2; (49% - 30%)
6) stopień niedostateczny – 1. (29% - 0%)
4) Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną począwszy od klasy I ustala
się wg. średniej ważonej tj.:
1) od średniej 5,5 ocen bieżących – do średniej 6,0 – ocenę
celującą;
2) od średniej 4,6 ocen bieżących – do średniej 5,49 – ocenę bardzo
dobrą;
3) od średniej 3,6 ocen bieżących – do średniej 4,59 – ocenę dobrą;
4) od średniej 2,6 ocen bieżących – do średniej 3,59 – ocenę
dostateczną;
5) od średniej 1,8 ocen bieżących – do średniej 2,59 – ocenę
dopuszczającą;
6) od średniej 0,0 ocen bieżących – do średniej 1,79 – ocenę
niedostateczny.
5) Każdy uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane prace
nadobowiązkowe, polecone przez nauczyciela.
6) Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej,
obniżyć wymagania edukacyjne do poziomu koniecznego w stosunku
do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się
lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom
edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
3

Przedmiotowy system oceniania z religii.
7) Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną za pierwszy semestr
zobowiązany jest do uzupełnienia poziomu wiedzy i umiejętności
w terminie i na zasadach uzgodnionych z nauczycielem przedmiotu.
W przypadku nie uzupełnienia zaległości, uczeń otrzymuje ocenę
niedostateczną w klasyfikacji rocznej. Uczeń powinien uzupełnić braki
w następnym roku szkolnym, w formach i terminie ustalonych przez
nauczyciela religii.
8) Ocenianiu nie podlegają praktyki religijne. Na lekcjach religii
oceniane będzie:
 Znajomość historii Zbawienia - posługiwanie się podstawowymi
określeniami.
 Znajomość historii Kościoła i rozumienie pojęć teologicznych
w odniesieniu do niej.
 Znajomość i interpretacja życia w świetle podstawowych prawd
wiary.
 Rozumienie sakramentów i celu uczestnictwa w nich.
 Znajomość sposobów uczestnictwa w liturgii, wydarzeń roku
liturgicznego, rodzajów i treści modlitw.
 Posługiwanie się symbolami religijnymi i językiem religijnym,
odpowiednim do danego etapu kształcenia.
 Czytanie Pisma Świętego i tekstów religijnych ze zrozumieniem –
odbiór, analiza i interpretacja .
 Umiejętność zastosowania nabytej wiedzy religijnej w życiu
liturgicznym Kościoła.
 Znajomość wartości chrześcijańskich.
 Aktywność na lekcjach, praca w grupach i w zespole klasowym oraz
własny wkład pracy ucznia.
 Prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach i estetyka
wykonywanych prac.
2. Pomiar osiągnięć
Pomiar osiągnięć ucznia odbywa się za pomocą następujących
narzędzi:
1) Prace klasowe (sprawdziany)
2) Kartkówki
3) Odpowiedzi ustne
4) Prace domowe
5) Zeszyty ćwiczeń – karty pracy
6) Inne formy aktywności:
 udział w konkursach,
 wykonywanie pomocy dydaktycznych,
 aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych związanych z religią,
 aktywny udział w liturgii.
7) Obserwacja:
 przygotowania ucznia do lekcji,
 sposobu prezentowania swoich wiadomości,
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 aktywności ucznia na lekcji,
 pracy w grupie i w zespole klasowym.
3. Przygotowanie się do zajęć.
1) Uczeń ma obowiązek systematycznie przygotowywać się do zajęć.
2) Uczeń ma obowiązek systematycznie prowadzić zeszyt i na bieżąco
wypełniać zeszyt ćwiczeń – karty pracy.
3) Przez przygotowanie się do zajęć rozumiemy:
 wykonanie zadania domowego
 przygotowanie się do odpowiedzi ustnej
 przyniesienie zeszytu
 przyniesienie zeszytu ćwiczeń – kart pracy
 uczeń ma prawo zgłosić w ciągu semestru 2 nieprzygotowania
do zajęć (jako nieprzygotowanie do zajęć rozumie się: brak pracy
domowej, zeszytu, zeszytu ćwiczeń – karty pracy lub podręcznika).
Musi to uczynić na samym początku lekcji. W przypadku nie
zgłoszenia nieprzygotowania na początku zajęć, uczeń otrzymuje
ocenę niedostateczną. Po wykorzystaniu wszystkich nieprzygotowań
w semestrze, za następne nieprzygotowanie uczeń otrzymuje ocenę
niedostateczną,
a o konsekwencjach dalszych nieprzygotowań ucznia decyduje
nauczyciel przedmiotu (ocena niedostateczna, punkty ujemne z wagi
zachowań negatywnych (Kategoria: I – Stosunek do nauki)).
4. Prace pisemne
1) Wszystkie prace pisemne są obowiązkowe.
2) Ocenę za pracę pisemną nauczyciel wystawia na podstawie liczby
zdobytych
punktów,
informujących
o
spełnieniu
wymagań
na poszczególne oceny.
3) Każda praca pisemna jest dokumentem szkolnym. Uczeń starannie
prezentuje w niej swoje wiadomości i dba o jej estetykę. Oceniając pracę
nauczyciel uwzględnia możliwości ucznia. Wyjątkiem są uzasadnione
sytuacje (np. dysgrafia, opinie z Poradni Psychologiczno
Pedagogicznych):
 jeśli praca pisemna jest nieczytelna lub jej wygląd jest niechlujny,
nauczyciel nie sprawdza jej uczeń otrzymuje wtedy ocenę
niedostateczną, bez możliwości jej poprawy, chyba że nauczyciel
zdecyduje inaczej,
 nauczyciel ma prawo obniżyć ocenę o jeden stopień, jeśli praca jest
niestaranna i nieestetyczna.
4) Nauczyciel ma prawo przerwać pracę pisemną uczniowi lub całej klasie,
jeśli stwierdzi na podstawie zachowania ucznia niesamodzielność jego
pracy. Stwierdzenie faktu odpisywania podczas pracy pisemnej jest
podstawą postawienia uczniowi oceny niedostatecznej.
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5) Prace klasowe (sprawdziany)
 Prace klasowe lub sprawdziany są przeprowadzane po zakończeniu
każdego działu.
 Prace klasowe trwają 45 minut i obejmują co najmniej 1 dział
programowy.
 Praca klasowa jest zapowiadana tydzień wcześniej, podawany jest
wówczas zakres materiału, który jest
utrwalony na lekcji
powtórzeniowej.
 Nauczyciel sprawdza prace klasowe w czasie nie przekraczającym
trzech tygodni.
 W przypadku otrzymania z pracy klasowej oceny niedostatecznej
uczeń ma obowiązek poprawić ją w ciągu dwóch tygodni od rozdania
prac. Poprawa może nastąpić 2 razy, chyba że nauczyciel zdecyduje
inaczej. W przypadku otrzymania z poprawy oceny niższej niż za
pierwszym razem lub oceny niedostatecznej, ocena ta nie będzie
wpisana do dziennika.
 W każdej kategorii oceny podlegające poprawie, waga oceny
poprawianej wynosi 1. Oceny poprawione zapisuje się w nawiasie
kwadratowym. Ocena poprawiana otrzymuje wagę niższą, a ocena
poprawiona wagę wyższą.
 W przypadku nieobecności na pracy klasowej wynikającej
z krótkotrwałych (trwających do 1 tygodnia) przyczyn losowych,
uczeń ma obowiązek napisać ją w ciągu tygodnia od dnia powrotu do
szkoły (chyba, że nauczyciel zdecyduje inaczej). Wyjątek stanowi
długotrwała choroba (powyżej dwóch tygodni): wtedy o konieczności
poprawy i terminie decyduje nauczyciel przedmiotu i powiadamia
o tym ucznia.
 W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej przez ucznia
piszącego pracę klasową po długiej nieobecności, ma on prawo
do poprawy 2 razy, chyba że nauczyciel zdecyduje inaczej.
 W przypadku, gdy uczeń nie uzyska wyższej oceny to przystąpienie
do poprawy oznaczone jest znakiem „–” opatrzonym komentarzem,
o braku poprawy oceny.
 Uczeń nie poprawia pracy klasowej, za którą otrzymał ocenę bardzo
dobrą.
 Prace klasowe po sprawdzeniu i omówieniu przechowywane są przez
nauczyciela.
6) Kartkówki
 Kartkówki trwają od 5 do 20 minut i dotyczą trzech ostatnich tematów.
Kartkówki nie muszą być zapowiadane. W przypadku, gdy ocen
niedostatecznych z kartkówek jest kilka pod rząd, nauczyciel
postanawia w jakiej formie i terminie nastąpi poprawa. W przypadku,
gdy uczeń nie uzyska wyższej oceny to przystąpienie do
poprawy oznaczone jest znakiem „–” opatrzonym komentarzem, kiedy
uczeń przystępował do poprawy.
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 Kartkówki po sprawdzeniu i omówieniu przechowywane są przez
nauczyciela.

5. Odpowiedzi ustne
1) Termin odpowiedzi nie jest podawany do wiadomości ucznia.
2) Odpowiedzi ustne sprawdzają wiadomości z trzech ostatnich tematów.
6. Prace domowe
1) Praca domowa jest obowiązkowa.
2) W każdym przypadku braku pracy domowej uczeń ma obowiązek
odrobienia pracy na najbliższą godzinę lekcyjną. Jeśli tak się nie
stanie, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
3) Uczeń ma możliwość zdobywania dodatkowych ocen za wykonanie
pracy domowej dla chętnych.

7. Zasady informowania o osiągnięciach
1) Uczeń jest na bieżąco informowany o otrzymywanych ocenach.
2) Każda ocena jest jawna. Uczeń ma prawo wiedzieć za co i jaką ocenę
otrzymał.
3) Rodzice są także informowani o osiągnięciach swoich dzieci podczas
zebrań i konsultacji.
4) Zarówno uczeń, jak i rodzice mają prawo wglądu do prac pisemnych.
5) W zależności od potrzeb nauczyciel przeprowadza rozmowy
indywidualne, telefoniczne lub osobiste, informujące rodziców
o postępach w nauce ich dzieci.

8. Praca na lekcji
Uczeń jest oceniany za pracę na lekcjach religii. Rozumiemy tu:
 zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi
 aktywną pracę w grupach,
 pracę w zeszycie i/lub karcie pracy.
9. Zasady współpracy z uczniami, rodzicami i pedagogiem szkolnym
w celu poprawy niezadowalających wyników nauczania
1) Ustalenie wspólnie z uczniem, jakie partie materiału wymagają
nadrobienia.
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2) Ustalenie, w jaki sposób zaległości mają zostać nadrobione (np. pomoc
koleżeńska, pomoc nauczyciela, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne,
praca własna)
3) Współpraca z pedagogiem szkolnym – wspólne ustalenie sposobu
pracy z uczniami mającymi problemy dydaktyczne i wychowawcze.
10. Zmiany dotyczące zasad oceniania w przypadku zdalnego
nauczania
1) Pomiar osiągnięć ucznia odbywa się w następujący sposób:
 wiadomości będą wysłane drogą elektroniczną (dziennik
elektroniczny, e-mail)
 prace zlecone będą w formie zadań ustalonych przez nauczyciela;
 dla każdej pracy zostanie określony termin wykonania i sposób
przesłania jej do nauczyciela,
 wybrane i wskazane przez nauczyciela prace do oceny będą
sprawdzane i oceniane z wagą 1, oceny będą wstawiane do
dziennika elektronicznego, w przypadku niewykonania
wyznaczonego zadania do oceny uczeń jest zobowiązany do jak
najszybszego uzupełnienia zaległej pracy (zależnie od
indywidualnych możliwości i ustaleń z nauczycielem);
 zawieszona będzie opcja nieprzygotowania do zajęć,
 zawieszone będą sprawdziany i kartkówki.
2) Praca na lekcji według tygodniowego rozkładu zajęć:
 każdy nauczyciel przygotowuje materiały dla uczniów i rozsyła je
na adres rodziców i uczniów w wyznaczonym czasie zgodnie z
tygodniowym rozkładem zajęć,
 nauczyciel pozostaje do dyspozycji uczniów online w czasie swojej
pracy poprzez dziennik elektroniczny, e-mail bądź inny wybrany
przez siebie sposób i w oznaczonych godzinach.
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III. Ogólne kryteria otrzymywania ocen z religii
1.Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
a) Posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające
poza program nauczania religii w danej klasie.
b) Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami
i umiejętnościami.
c) Wykazuje stałą gotowość i chęć do poszerzania wiedzy.
Reprezentuje szkołę w konkursach i olimpiadach
przedmiotowych z religii. Bierze w nich czynny udział i
odnosi sukcesy kwalifikując się do finałów. Samodzielnie
i twórczo rozwija własne uzdolnienia, bierze aktywny i
systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych
związanych z katechezą. Wykonuje dodatkowe prace
domowe dla chętnych. Jest aktywny i zawsze
przygotowany do lekcji. Dzieli się wiedzą z innymi
uczniami.
2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) Opanował wiadomości
i umiejętności zawarte
w programie nauczania na poziomie danej klasy.
b) Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
rozwiązuje samodzielnie zadania w zeszycie ćwiczeń.
c) Zawsze ma odrobione zadanie domowe, rozwiązuje
samodzielnie zadania dodatkowe, pomaga innym. Jest
aktywny na lekcjach. Uczestniczy w szkolnych
i pozaszkolnych konkursach przedmiotowych z religii.
3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) Opanował w stopniu dobrym wiadomości objęte
programem nauczania w danej klasie.
b) Poprawnie posługuje się wiadomościami zdobytymi
na katechezie.
c) Bierze czynny udział w lekcjach religii, zawsze jest do
nich przygotowany i systematycznie odrabia zadania
domowe.
4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
a) Opanował wiadomości i umiejętności określone
programem nauczania w danej klasie na poziomie
podstawowym.
b) Spełnia wymagania podstawowe, potrafi wykonać typowe
zadania o niewielkim stopniu trudności.
c) Zdarza mu się brak pracy domowej, jego aktywność na
lekcjach religii jest niewielka.
5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który
a) Opanował wiadomości objęte programem nauczania w
danej klasie w stopniu koniecznym. Ma braki w
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opanowaniu wiadomości podstawowych, ale nie
przekreślają one możliwości uzyskania przez ucznia
podstawowej wiedzy z religii w dalszym etapie
kształcenia.
b) Przy pomocy nauczyciela rozwiązuje proste zadania.
c) Stara się uzupełnić brakujące wiadomości. Wykazuje
zainteresowanie możliwością poprawy ocen.
d) Zdarzają mu się braki prac domowych, nie zawsze
sporządza notatki, nie uczestniczy aktywnie w lekcji.
6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
a) Nie spełnia na poziomie koniecznym wymagań
edukacyjnych ujętych w programie nauczania, a braki
uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z religii.
b) Nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu
trudności.
c) Często jest nieprzygotowany do lekcji. Nie uczestniczy
aktywnie w lekcji, nie notuje lub nie prowadzi zeszytu.
Wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu, często
opuszcza lekcje religii bez usprawiedliwienia.
d) Nie
wykazuje
zainteresowania
możliwościami
poprawienia ocen z religii stworzonymi mu przez
nauczyciela.
IV.

Dostosowanie wymagań z religii dla ucznia o szczególnych
potrzebach edukacyjnych.

1. Nauczyciel religii jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
dostosować
wymagania
edukacyjne
do
indywidualnych
potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i
odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się,
uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne
trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w
art. 71b ust. 3b ustawy z 7 IX 1991 roku o systemie oświaty.
3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań
edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych
ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
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C e l e e d u k a c y j n e:
1. Przyswojenie wiadomości i umiejętności z zakresu katechezy w stopniu
dostosowanym do indywidualnych możliwości ucznia.
2. Wypracowanie umiejętności samodzielnego wykonywania
zadań
dostosowanych do możliwości i potrzeb psychofizycznych ucznia.
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USTALENIE WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH
POZIOMÓW ORAZ ZASTOSOWANIE ICH W OCENIANIU OSIĄGNIĘĆ
UCZNIÓW Z RELIGII W KLASIE I
Tytuł programu: W drodze do Wieczernika
Numer programu: A Z - 1 - 0 1 / 10
Tytuł podręcznika: JESTEŚMY RODZINĄ PANA JEZUSA – Redaktor: ks. Piotr Goliszek
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OCENA
DOPUSZCZAJĄCA

OCENA
DOSTATECZNA

OCENA
DOBRA

OCENA
BARDZO DOBRA

OCENA
CELUJĄCA

Uczeń:
1. Umie z małą
pomocą nauczyciela
powiedzieć
podstawowe
modlitwy
2. Umie wykonać
znak krzyża.
3. Wskazuje z
pomocą nauczyciela
ważne miejsca w
kościele.
4. Wie i z pomocą
nauczyciela w
modlitwie wyraża
Bogu wdzięczność za
stworzenie świata i
obdarzenie ludzi
życiem wiecznym.
5. Z pomocą
nauczyciela modli się
modlitwą różańcową
6. Stara się
poprawnie wykonać
zadania z
podręcznika.
7. Stara się odrabiać
zadania domowe.
8. Stara się być
aktywnym na
lekcjach.

Uczeń:
Uczeń:
1.Umie bez pomocy 1. Opanował w
nauczyciela
pełni wiedzę i
powiedzieć
umiejętności
podstawowe
przewidziane w
modlitwy
podstawie
2.Umie bezbłędnie
programowej z
wykonać znak
religii w danej
krzyża.
klasie.
3.Bezbłędnie
2. Wykazuje stałą
wskazuje i nazywa
gotowość i
ważne miejsca w
chęć do
kościele.
poszerzania
4.Wie i wyraża w
wiedzy.
modlitwie Bogu
Reprezentuje
wdzięczność za
szkołę w
stworzenie świata i
konkursach i
obdarzenie ludzi
olimpiadach
życiem wiecznym.
przedmiotowyc
5.Modli się modlitwą
h z religii.
różańcową
Samodzielnie i
6.Zawsze bardzo
twórczo
staranie wykonuje
rozwija własne
zadania z
uzdolnienia,
podręcznika.
bierze aktywny
7.Zawsze odrabia
i
starannie zadania
systematyczny
domowe
udział w
8.Chętnie i aktywnie
zajęciach
pracuje na lekcji.
pozalekcyjnych
związanych z
katechezą.
Wykonuje
dodatkowe
prace domowe
dla chętnych.
Jest aktywny i
przygotowany
do lekcji.

Uczeń:
1. Umie z małą
pomocą nauczyciela

Uczeń:
1.Umie bez pomocy
nauczyciela

DZIAŁ I: RODZINA PANA JEZUSA
Uczeń:
1.Nie potrafi
powiedzieć
podstawowe
modlitwy.
2. Często myli się
robiąc znak krzyża.
3. Nie wskazuje
ważnych miejsc w
kościele.
4. Nie wyraża Bogu
wdzięczności za
stworzenie świata i
obdarzenie ludzi
życiem wiecznym.
5. Nie modli się
modlitwą różańcową.
6. Z bardzo dużą
pomocą i niestarannie
wykonuje zadań z kart
pracy.
7. Rzadko ma
odrobione zadania
domowe.
8. Nie jest aktywny na
lekcji.

Uczeń:
1. Z dużą pomocą
nauczyciela umie
powiedzieć
podstawowe
modlitwy
2. Z pomocą
nauczyciela
wykonuje znak
krzyża.
3. Z bardzo dużą
pomocą nauczyciela
wskazuje ważne
miejsca w kościele.
4. Z bardzo dużą
pomocą nauczyciela
wyraża Bogu
wdzięczność
podstawowe
modlitwy ć za
stworzenie świata i
obdarzenie ludzi
życiem wiecznym.
5. Z bardzo dużą
pomocą nauczyciela
modli się modlitwą
różańcową.
6. Z dużą pomocą
nauczyciela
wykonuje zadania z
podręcznika.
7. Nie zawsze ma
odrobione zadania
domowe.
8. Rzadko jest
aktywny na lekcji.

DZIAŁ II: RODZINA JEZUSA MODLI SIĘ
Uczeń:
1.Nie potrafi
powiedzieć

Uczeń:
1. Z dużą pomocą
nauczyciela umie
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podstawowe
modlitwy.
2. Często myli się
robiąc znak krzyża.
3. Nie potrafi
powiedzieć na czym
polega rozmowa z
Bogiem .
4. Nie potrafi modlić
się za zmarłych.
5. Nie potrafi wyjaśnić
kto to jest święty.
6. Z bardzo dużą
pomocą i niestarannie
wykonuje zadań z kart
pracy.
7. Rzadko ma
odrobione zadania
domowe.
8. Nie jest aktywny na
lekcji.

powiedzieć
podstawowe
modlitwy
2. Z pomocą
nauczyciela
wykonuje znak
krzyża.
3. Z bardzo dużą
pomocą nauczyciela
potrafi powiedzieć na
czym polega
rozmowa z Bogiem.
4. Z bardzo dużą
pomocą nauczyciela
modli się za
zmarłych.
5. Z bardzo dużą
pomocą nauczyciela
wyjaśnia kto to jest
święty.
6. Z dużą pomocą
nauczyciela
wykonuje zadania z
podręcznika.
7. Nie zawsze ma
odrobione zadania
domowe.
8. Rzadko jest
aktywny na lekcji.

powiedzieć
podstawowe
modlitwy
2. Umie wykonać
znak krzyża.
3. Z pomocą
nauczyciela potrafi
powiedzieć na czym
polega rozmowa z
Bogiem.
4. Z pomocą
nauczyciela modli się
za zmarłych.
5. Z pomocą
nauczyciela wyjaśnia
kto to jest święty.
6. Stara się
poprawnie wykonać
zadania z
podręcznika.
7. Stara się odrabiać
zadania domowe.
8. Stara się być
aktywnym na
lekcjach.

powiedzieć
podstawowe
modlitwy
2.Umie bezbłędnie
wykonać znak
krzyża.
3.Potrafi powiedzieć
na czym polega
rozmowa z Bogiem.
4.Modli się za
zmarłych.
5.Wie kto to jest
święty.
6.Zawsze bardzo
staranie wykonuje
zadania z
podręcznika.
7.Zawsze odrabia
starannie zadania
domowe
8.Chętnie i aktywnie
pracuje na lekcji.

DZIAŁ III: RODZINA JEZUSA OCZEKUJE NA JEGO PRZYJŚCIE
Uczeń:
1.Nie potrafi
powiedzieć
podstawowe
modlitwy.
2. Często myli się
robiąc znak krzyża.
3. Nie potrafi
powiedzieć jakie
zmiany zachodzą w
kościele na czas
Adwentu.
4. Nie potrafi
opowiedzieć wydarzeń
związanych z
narodzeniem Jezusa.
5. Nie potrafi
opowiedzieć wydarzeń
związanych z chrztem
Jezusa.
6. Z bardzo dużą
pomocą i niestarannie
wykonuje zadań z kart
pracy.
7. Rzadko ma
odrobione zadania
domowe.
8. Nie jest aktywny na
lekcji.

Uczeń:
1. Z dużą pomocą
nauczyciela umie
powiedzieć
podstawowe
modlitwy
2. Z pomocą
nauczyciela
wykonuje znak
krzyża.
3. Z bardzo dużą
pomocą nauczyciela
potrafi powiedzieć
jakie zmiany
zachodzą w kościele
na czas Adwentu.
4. Z bardzo dużą
pomocą nauczyciela
potrafi opowiedzieć
wydarzenia związane
z narodzeniem
Jezusa.
5. Z bardzo dużą
pomocą nauczyciela
opowiada
wydarzenie chrztu
Jezusa.
6. Z dużą pomocą
nauczyciela
wykonuje zadania z
podręcznika.
7. Nie zawsze ma
odrobione zadania
domowe.
8. Rzadko jest

Uczeń:
1. Umie z małą
pomocą nauczyciela
powiedzieć
podstawowe
modlitwy
2. Umie wykonać
znak krzyża.
3. Z pomocą
nauczyciela potrafi
powiedzieć jakie
zmiany zachodzą w
kościele na czas
Adwentu.
4. Z pomocą
nauczyciela potrafi
opowiedzieć
wydarzenia związane
z narodzeniem
Jezusa.
5. Z pomocą
nauczyciela
opowiada
wydarzenie chrztu
Jezusa.
6. Stara się
poprawnie wykonać
zadania z
podręcznika.
7. Stara się odrabiać
zadania domowe.
8. Stara się być
aktywnym na
lekcjach.

Uczeń:
1.Umie bez pomocy
nauczyciela
powiedzieć
podstawowe
modlitwy
2.Umie bezbłędnie
wykonać znak
krzyża.
3.Wie jakie zmiany
zachodzą w kościele
na czas Adwentu.
4.Zna wydarzenia
związane z
narodzeniem Jezusa.
5.Zna wydarzenie
chrztu Jezusa.
6.Zawsze bardzo
staranie wykonuje
zadania z
podręcznika.
7.Zawsze odrabia
starannie zadania
domowe
8.Chętnie i aktywnie
pracuje na lekcji.
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aktywny na lekcji.
DZIAŁ IV: RODZINA JEZUSA UCZESTNICZY W BOŻYCH OBIETNICACH
Uczeń:
1. Nie potrafi
powiedzieć
podstawowe
modlitwy.
2. Często myli się
robiąc znak krzyża.
3. Nie potrafi
powiedzieć, że Wielki
Post jest szczególnym
czasem przygotowania
do Wielkanocy.
4. Nie potrafi
opowiedzieć wydarzeń
związanych z Drogę
Krzyżową Pana
Jezusa.
5. Nie potrafi
opowiedzieć wydarzeń
związanych ze
Zmartwychwstaniem
Chrystusa.
6. Z bardzo dużą
pomocą i niestarannie
wykonuje zadań z kart
pracy.
7. Rzadko ma
odrobione zadania
domowe.
8. Nie jest aktywny na
lekcji.

Uczeń:
1. Z dużą pomocą
nauczyciela umie
powiedzieć
podstawowe
modlitwy
2. Z pomocą
nauczyciela
wykonuje znak
krzyża.
3. Z bardzo dużą
pomocą nauczyciela
potrafi powiedzieć
że, Wielki Post jest
szczególnym czasem
przygotowania do
Wielkanocy.
4. Z bardzo dużą
pomocą nauczyciela
potrafi opowiedzieć
Drogę Krzyżową
Pana Jezusa.
5. Z bardzo dużą
pomocą nauczyciela
opowiada o
Zmartwychwstaniu
Chrystusa.
6. Z dużą pomocą
nauczyciela
wykonuje zadania z
podręcznika.
7. Nie zawsze ma
odrobione zadania
domowe.
8. Rzadko jest
aktywny na lekcji.

Uczeń:
1. Umie z małą
pomocą nauczyciela
powiedzieć
podstawowe
modlitwy
2. Umie wykonać
znak krzyża.
3. Z pomocą
nauczyciela potrafi
powiedzieć, że
Wielki Post jest
szczególnym czasem
przygotowania do
Wielkanocy.
4. Z pomocą
nauczyciela potrafi
opowiedzieć Drogę
Krzyżową Pana
Jezusa.
5. Z pomocą
nauczyciela
opowiada o
Zmartwychwstaniu
Chrystusa.
6. Stara się
poprawnie wykonać
zadania z
podręcznika.
7. Stara się odrabiać
zadania domowe.
8. Stara się być
aktywnym na
lekcjach.

Uczeń:
1.Umie bez pomocy
nauczyciela
powiedzieć
podstawowe
modlitwy
2.Umie bezbłędnie
wykonać znak
krzyża.
3.Wie, że Wielki Post
jest szczególnym
czasem
przygotowania do
Wielkanocy.
4. Potrafi
opowiedzieć Drogę
Krzyżową Pana
Jezusa.
5. Potrafi
opowiedzieć o
Zmartwychwstaniu
Chrystusa.
6.Zawsze bardzo
staranie wykonuje
zadania z
podręcznika.
7.Zawsze odrabia
starannie zadania
domowe
8.Chętnie i aktywnie
pracuje na lekcji.

DZIAŁ V: RODZINA JEZUSA KOCHA I PRZEBACZA
Uczeń:
1. Nie potrafi
powiedzieć
podstawowe
modlitwy.
2. Często myli się
robiąc znak krzyża.
3. Nie potrafi
powiedzieć, co to jest
sumienie.
4. Nie potrafi
opowiedzieć
przykazania miłości.
5. Nie potrafi
przedstawić różnych
sposobów
przepraszania.
6. Z bardzo dużą
pomocą i niestarannie
wykonuje zadań z kart
pracy.
7. Rzadko ma
odrobione zadania
domowe.
8. Nie jest aktywny na

Uczeń:
1. Z dużą pomocą
nauczyciela umie
powiedzieć
podstawowe
modlitwy
2. Z pomocą
nauczyciela
wykonuje znak
krzyża.
3. Z bardzo dużą
pomocą nauczyciela
potrafi powiedzieć,
co to jest sumienie.
4. Z bardzo dużą
pomocą nauczyciela
potrafi powiedzieć
przykazanie miłości.
5. Z bardzo dużą
pomocą nauczyciela
przedstawia różne
sposoby
przepraszania.
6. Z dużą pomocą
nauczyciela

Uczeń:
1. Umie z małą
pomocą nauczyciela
powiedzieć
podstawowe
modlitwy
2. Umie wykonać
znak krzyża.
3. Z pomocą
nauczyciela potrafi
powiedzieć, co to jest
sumienie.
4. Z pomocą
nauczyciela potrafi
powiedzieć
przykazanie miłości
5. Z pomocą
nauczyciela
przedstawia różne
sposoby
przepraszania.
6. Stara się
poprawnie wykonać
zadania z
podręcznika.

Uczeń:
1.Umie bez pomocy
nauczyciela
powiedzieć
podstawowe
modlitwy
2.Umie bezbłędnie
wykonać znak
krzyża.
3.Wie, co to jest
sumienie.
4. Zna przykazanie
miłości.
5. Zna różne sposoby
przepraszania.
6.Zawsze bardzo
staranie wykonuje
zadania z
podręcznika.
7.Zawsze odrabia
starannie zadania
domowe
8.Chętnie i aktywnie
pracuje na lekcji.
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lekcji.

wykonuje zadania z
podręcznika.
7. Nie zawsze ma
odrobione zadania
domowe.
8. Rzadko jest
aktywny na lekcji.

7. Stara się odrabiać
zadania domowe.
8. Stara się być
aktywnym na
lekcjach.
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Dział
I.
Słuchamy
słów
Jezusa

OCENA
dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

celująca

Uczeń:
– definiuje, co to jest Pismo Św,
– określa, do kogo skierowane
jest Pismo Święte,
– podaje część Mszy Świętej, w
której Pan Jezus rozmawia z
nami,

Uczeń:
– wyjaśnia, dlaczego Bóg kieruje
swoje słowo do człowieka,
– wymienia elementy liturgii
słowa,
- wymienia właściwe postawy
podczas czytania Pisma Św.
– wyjaśnia, dlaczego Ewangelia
jest najważniejszym tekstem
liturgii słowa,

Uczeń:
– proponuje sposoby czynnego i
świadomego włączenia się w
liturgię słowa,
- podaje, że podczas Mszy św.
słuchamy słowa Bożego,
- nazywa część Mszy Świętej,
podczas której słuchamy słowa
Bożego, Liturgią słowa,
- nazywa księgę Pisma Świętego
słowem Boga.
– proponuje sposoby wzmacniania wiary.
Uczeń:
- streszcza przypowieść o siewcy,
opowiada o grzechu pierwszych
ludzi,
- wyjaśnia znaczenie symboli
adwentowych,
- wyjaśnia, jak należy
przygotować się do spotkania z
Jezusem,
- wyjaśnia, co znaczy pełnić wolę
Boga.
Uczeń:

Uczeń:
– wyjaśnia znaczenie gestów,
postaw, wezwań występujących
w liturgii słowa,
– proponuje wezwanie modlitwy
wiernych,
– nazywa część liturgii słowa, w
której powierzamy Bogu siebie i
innych.

Uczeń:
1. Opanował w pełni wiedzę i
umiejętności przewidziane w
podstawie programowej z
religii w danej klasie.

Uczeń:
- wylicza miejsca, na które padły
Odpowia ziarna,
damy na - podaje, że Bóg mówi do
człowieka,
Słowo
-wie co to jest Adwent,
Boże
- podaje, kto jest wzorem
oczekiwania na Zbawiciela,
- podaje, kim był Jan Chrzciciel,
- podaje, dokąd udała się Maryja
- po Zwiastowaniu.
III.
Uczeń:
II.

Uczeń:
- podaje definicję słowa:
przypowieść,
- określa, jak przygotować się w
czasie Adwentu na przyjście
Pana Jezusa,
- wymienia, co czynił Jan
Chrzciciel,
- wybiera sposób pomocy
bliźnim.
Uczeń:

Uczeń:
- porównuje Pana Jezusa do
siewcy, ziarno do słowa Bożego,
glebę do człowieka,
- określa, co oznacza imię Pana
Boga,
- uzasadnia potrzebę
wsłuchiwania się w głos Boga.

2. Wykazuje stałą gotowość i
chęć do poszerzania wiedzy.
Reprezentuje szkołę w
konkursach i olimpiadach
przedmiotowych z religii.
Samodzielnie i twórczo
rozwija własne uzdolnienia,
bierze aktywny i
systematyczny udział
w zajęciach pozalekcyjnych
związanych z katechezą.
Wykonuje dodatkowe prace
domowe dla chętnych. Jest
aktywny i przygotowany do
lekcji.

Uczeń:
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Umiemy  wymienia miejsce
dziękowa narodzenia Pana Jezusa,
ć
 wybiera sposoby
okazywania miłości Panu
Jezusowi,
 projektuje kartkę
świąteczną,
 podaje, że Pan Jezus jest
wzorem postępowania wobec
rodziców,
 wybiera sposoby
okazywania miłości względem
rodziców,
IV.
Uczeń:
Powraca - podaje, jakim czasem jest
my do
Wielki Post,
Boga
– wymienia symbole
charakteryzujące Wielki Post,
 nazywa Boga miłosiernym
Ojcem,
 określa, co należy uczynić,
aby wrócić do Boga,
 podaje, czym jest grzech,
 podaje, w jakim
sakramencie Pan Jezus
przebacza nam grzechy,
 identyfikuje Niedzielę
Palmową z biblijnym
wydarzeniem uroczystego
wjazdu Pana Jezusa do
Jerozolimy,
 rysuje palmę wielkanocną,
 podaje, czym jest
Eucharystia,
 nazywa dzień Wielkiego
Piątku – dniem wielkiej miłości
Boga do ludzi.
V.
Uczeń:
Otrzymuj  nazywa Wielkanoc
emy od
najważniejszym świętem
Boga

- streszcza wydarzenie
narodzenia Pana Jezusa,
 wyjaśnia, na czym polegało
posłuszeństwo Jezusa wobec
Maryi i Józefa,
 wskazuje na postawę wdzięczności i zaufania Panu
Jezusowi obecnemu w naszym
życiu.
 wyjaśnia, czym jest
niedziela.

 wskazuje miejsca
spotykania się z Panem
Jezusem,
 opowiada o tradycjach
Bożego Narodzenia,
 określa, jak naśladować
Pana Jezusa,
 wskazuje na uwielbienie
Boga przez uczestnictwo w
niedzielnej Mszy Świętej,
podaje przykłady dobrego
postępowania,

 dowodzi konieczności
okazywania miłości Bogu,
 podaje, że Bóg Stwórca dał
człowiekowi niedzielę jako czas
odpoczynku,
 redaguje modlitwę
dziękczynną,
 proponuje przykłady
okazania wdzięczności Panu
Jezusowi za Jego pomoc.

Uczeń:
 wyjaśnia, na czym polega
nawrócenie,
 streszcza przypowieść o
miłosiernym Ojcu,
 wymienia grzechy główne,
 wymienia warunki
sakramentu pokuty,
 wyjaśnia, kiedy Pan Bóg
przebacza nam grzechy,
 wyjaśnia, co to jest procesja,
 uzasadnia określenie
„Niedziela Palmowa”,
 wyjaśnia, że Chrystus na
Mszy Świętej przemienia chleb
w swoje Ciało i wino w swoją
Krew,
 wskazuje, potrzebę
przyjmowania woli Ojca,
 wybiera sposób
dziękczynienia Panu Jezusowi
za dar Eucharystii,

Uczeń:
 wymienia stacje Drogi
Krzyżowej,
 objaśnia, na czym polega
nabożeństwo Drogi Krzyżowej,
 streszcza naukę Pana Jezusa
o modlitwie, poście i jałmużnie,
 charakteryzuje właściwą
postawę człowieka na
modlitwie, okazującego pomoc
i poszczącego,
 opowiada przypowieść o
faryzeuszu i celniku,
 przytacza treść modlitwy
Pana Jezusa,
 wyjaśnia, że posłuszeństwo
Jezusa jest wyrazem miłości,

Uczeń:
 wyjaśnia, na czym polega
świętowanie Wielkanocy,

Uczeń:
 opowiada o
zmartwychwstaniu Pana

Uczeń:
 wylicza przykłady
posłuszeństwa Bogu,
 podaje, czym jest sumienie,
 dowodzi, że śmierć Pana
Jezusa jest wyrazem miłości
Boga do każdego człowieka,
- wyjaśnia, że sumienie
pomaga nam odróżniać dobro
od zła,
– podaje, że śmierć Pana Jezusa
na krzyżu jest wyrazem miłości
do ludzi,
 wybiera sposób
przeproszenia Boga za grzechy,
 wybiera sposoby
okazywania posłuszeństwa
Bogu,
– wskazuje nabożeństwa
odprawiane w okresie
Wielkiego Postu,
– wskazuje na potrzebę
przepraszania i przebaczania
innym za wyrządzone krzywdy,
Uczeń:
 uzasadnia, że na Mszy
Świętej Pan Jezus jednoczy nas
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Jezusa,
 określa, dlaczego
powinniśmy jak najczęściej
uczestniczyć we Mszy Świętej i
posilać się Ciałem Chrystusa,
 wyjaśnia, dlaczego Jezus
pozostawił nam sakramenty
święte,
 wybiera sposoby
świętowania dnia Pańskiego,
VI.
Uczeń:
Uczeń:
Dzielimy
 wskazuje, jak postępuje
 wyjaśnia, w jaki sposób
się z
przyjaciel Jezusa,
Jezus opiekuje się nami w
innymi
drodze do Ojca,
 wyjaśnia, czym jest nakaz
misyjny,
 wyjaśnia, co należy czynić,
aby pogłębiać przyjaźń z
 podaje, że Jezus zaprasza
Jezusem,
nas do nieba,
 uzasadnia konieczność
 opowiada o
wniebowstąpieniu Pana Jezusa, naśladowania postawy Maryi
wobec Boga,
 określa cel odejścia Jezusa
 wybiera sposób
do nieba,
zaangażowania się w sprawy
 wyjaśnia, kiedy Jezus dał
misji,
nam Maryję za Matkę,
 nazywa modlitwy, w których  wyjaśnia, co pomaga nam
osiągnąć niebo,
wyznajemy naszą wiarę w
 podaje słowa, którymi Jezus
jednego Boga w trzech
dał nam swoją Matkę,
Osobach,
 wymienia modlitwy i
 wybiera sposób
dziękczynienia Trójcy Świętej, nabożeństwa do Matki Bożej,
 identyfikuje obecność Pana  wyjaśnia potrzebę
wyrażania wdzięczności
Jezusa w swoim życiu,
Jezusowi za Jego miłość,
 podaje, że Pan Jezus jest
 wybiera sposoby własnej
obecny w Najświętszym
odpowiedzi na wezwanie
Sakramencie,
Jezusa do miłości.
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
VII.
Katechezy – podaje, kto jest wzorem
– wymienia symbole adwentowe, – wskazuje w kalendarzu
dodatkowe oczekiwania
– wyjaśnia znaczenie słowa:
liturgicznym okres Adwentu,
na Zbawiciela,
Adwent,
uroczystość Bożego Narodzenia,
– podaje miejsce narodzin Jezusa, – określa, jak dobrze przeżyć
– opowiada o narodzeniu Jezusa,
– identyfikuje uroczystość
czas Adwentu,
– określa, jakie dary może
różne
dary

chrześcijan,
 wylicza zwyczaje związane z
Wielkanocą,
 proponuje, jaki dar można
złożyć Panu Bogu podczas Mszy
Świętej,
 objaśnia, czym jest Komunia
święta,
 podaje, że Pan Jezus
zmartwychwstał,
Uczeń:
 podaje, że Pan Jezus jest
dobrym Pasterzem ludzi,
 określa cechy Jezusa –
dobrego Pasterza,
 identyfikuje bliźniego z
drugim człowiekiem,
 wybiera sposoby okazywania miłości bliźnim,
 podaje, że Maryja uwielbiła
Boga,
 podaje, że Pan Jezus zesłał
Ducha Świętego,
 rysuje symbole Ducha
Świętego,
 nazywa Maryję Matką
Kościoła,
 wymienia osoby Trójcy
Świętej,
 wyraża wdzięczność Bogu
za dar wolnego czasu i piękno
stworzonego świata.

 nazywa Mszę Świętą
dziękczynieniem za Ofiarę,
którą składa Pan Jezus pod
postaciami chleba i wina,
 podaje, że Eucharystia jest
źródłem życia wiecznego,
 wymienia sakramenty
święte,

ze sobą,
 wyjaśnia, dlaczego niedziela
jest dniem świętym dla
chrześcijan,
 podaje, że Pan Jezus
ustanowił sakramenty święte,
 wyjaśnia terminy:
tabernakulum, monstrancja,
hostia, Najświętszy Sakrament,
Uczeń:
 przytacza słowa uwielbienia
Boga wypowiedziane przez
Maryję,
 podaje, że Trójca Święta jest
jednością Trzech Osób: Ojca,
Syna i Ducha Świętego,
 przytacza słowa Pana Jezusa
o Jego obecności wśród nas,
 podaje, w czym przejawia
się miłość Jezusa do nas,
 redaguje modlitwę do
Ducha Świętego.
 objaśnia, w jaki sposób
można pogłębiać przyjaźń z
Panem Jezusem,

Uczeń:
– wyjaśnia związek między
czystością serca
a szczęściem człowieka,
– wyjaśnia znaczenie
błogosławieństwa
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Bożego Narodzenia z przyjściem
Zbawiciela na ziemię,
– przytacza wydarzenie biblijne
pokłonu Trzech Mędrców,
– podaje dzień rozpoczęcia
Wielkiego Postu,
– podaje, że zmartwychwstanie
Jezusa jest najważniejszą prawdą
i podstawą naszej wiary,
– podaje, że wakacje to czas
odpoczynku
i czas dawania świadectwa
swojej przyjaźni z Panem
Jezusem.

– objaśnia cel przyjścia Jezusa na
ziemię,
– wylicza dary złożone przez
Mędrców,
– wymienia nabożeństwa
odprawiane w Wielkim Poście,
– rozróżnia kolor szat
liturgicznych używanych w
okresie Wielkiego Postu,
– nazywa Wielkanoc
najważniejszym świętem
chrześcijan,
– opowiada o wydarzeniu
zmartwychwstania Jezusa,

ofiarować Jezusowi,
– wskazuje na postawę
właściwego przeżywania
Wielkiego Postu,
– przytacza słowa kapłana
wypowiadane w chwili posypania
głowy popiołem,
– charakteryzuje postawę
człowieka wierzącego w Jezusa
Zmartwychwstałego,
– wskazuje na wakacje jako Boży
dar wolnego czasu i wypoczynku,
 rysuje palmę wielkanocną,
 wymienia stacje Drogi
Krzyżowej,

z obrzędach zakończenia,
– charakteryzuje obrzędy
zakończenia,
– proponuje sposoby realizacji
błogosławieństwa w swoim
życiu,
– dowodzi o potrzebie troski o
świętość życia,
 - stwierdza, że
zmartwychw-stanie Jezusa
jest zapowiedzią naszego
zmartwychwstania,
 objaśnia, na czym polega
nabożeństwo Drogi Krzyżowej,
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Dział

OCENA

dopuszczająca
Uczeń:
I.
Modlimy – wymienia przykłady spotkań z
Chrystusem,
się
– wymienia przykłady troski
rodziców

dostateczna
Uczeń:
– wyjaśnia, dlaczego Pan Jezus chce się
z nami spotkać,
– wyjaśnia, kto tworzy wspólnotę
parafialną,

dobra
Uczeń:
– wskazuje na udział rodziców w
przygotowaniu do Pierwszej
Komunii Świętej,
– określa wydarzenia

bardzo dobra
Uczeń:
– proponuje przykłady, które są
wyrazem dziękczynienia Bogu,
– objaśnia związek ofiary
Melchizedeka z ofiarą Mszy

celująca
Uczeń:
1. Opanował w pełni
wiedzę i umiejętności
przewidziane w
podstawie
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o religijne wychowanie dziecka,
– podaje, na czym polegało życie
pierwszych chrześcijan we
wspólnocie,
– podaje, czym jest modlitwa
przeproszenia,
– wymienia sposoby modlenia się,
– podaje, że Pan Bóg wysłuchuje
naszych próśb,
– definiuje, czym jest modlitwa
prośby,
– definiuje, co to jest modlitwa
uwielbienia,
– podaje, w jakim miesiącu w sposób
szczególny modlimy się na różańcu,
– wymienia niektóre modlitwy
znajdujące się w modlitewniku,
Uczeń:
II.
Wypełnia – wymienia przykazania Boże,
– przytacza treść I przykazania,
-my
– podaje treść II przykazania
przykaBożego,
zania
– podaje treść III przykazania
Bożego,
– podaje treść IV przykazania
Bożego,
– podaje, że Bóg jest dawcą życia,
– proponuje modlitwę dziękczynną
za dar życia,
– podaje, że Pan Jezus uczy rodziny
miłości,
– podaje, że Jezus uczy szanować
rzeczy,
– podaje, że Jezus pragnie prawdy w
naszym życiu,
– podaje treść przykazania miłości,
– podaje, kim jest chrześcijanin.

– objaśnia, że w rozmowie z Bogiem,
najważniejsza jest postawa wewnętrzna,
– wnioskuje o wartości i potrzebie
przepraszania Boga za zło,
– wskazuje na potrzebę modlitwy
prośby,
– określa przykłady modlitwy prośby w
Biblii,
– wyjaśnia, jak można okazać
uwielbienie Bogu,
– rozróżnia części i tajemnice różańca,
– wyjaśnia, jak modlimy się na różańcu,

przygotowujące do pełnego
udziału w Eucharystii,
– redaguje modlitwę dziękczynną
Bogu za otrzymane dary,
– proponuje sposoby uwielbienia
Boga,
– opowiada historię objawień
Maryi w Fatimie,
– uzasadnia konieczność modlitwy
do Matki Bożej,

Świętej,
programowej z religii
– streszcza historię Cudownego
w danej klasie.
Medalika,
2. Wykazuje stałą
– wskazuje na potrzebę modlitwy
gotowość i
na różańcu,
chęć do poszerzania
– uzasadnia konieczność
wiedzy. Reprezentuje
korzystania z modlitewnika w
szkołę w konkursach i
czasie modlitwy,
olimpiadach
przedmiotowych z
religii. Samodzielnie i
twórczo rozwija własne
uzdolnienia,
bierze aktywny i
systematyczny udział
w zajęciach
pozalekcyjnych
związanych z
katechezą.
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
Wykonuje dodatkowe
– wyjaśnia, w jakim celu Bóg daje nam – wskazuje sposoby oddawania
– wyjaśnia, na czym polega
prace domowe dla
przykazania,
czci Bogu,
okazywanie miłości Bogu,
chętnych. Jest
– wskazuje na przykazania Boże jako
– stwierdza, że możemy się modlić bliźniemu i sobie,
aktywny i
drogowskazy życiowe,
zawsze i wszędzie,
– dowodzi, dlaczego Boga należy
przygotowany do lekcji.
– objaśnia, co znaczy „bogów cudzych”, – określa, kiedy człowiek troszczy kochać i czcić,
– objaśnia, w jaki sposób należy czcić
się o życie swoje i innych ludzi,
– określa, o jakie wartości należy
imię Boże,
– charakteryzuje Świętą Rodzinę, troszczyć się w rodzinie.
– wyjaśnia treść III przykazania,
– wskazuje na konieczność
– rozróżnia, jakie czynności można
szanowania rzeczy własnych,
wykonać w niedzielę, a jakich nie,
cudzych i wspólnych,
– objaśnia, dlaczego niedziela jest dla
– uzasadnia potrzebę mówienia
chrześcijan najważniejszym dniem
prawdy.
tygodnia,
– uzasadnia, kiedy wypełniamy III
przykazanie Boże,
– wyjaśnia treść IV przykazania,
– określa sposoby okazywania miłości
rodzicom,
– wyjaśnia treść V przykazania Bożego,
– wyjaśnia znaczenie VI i IX
przykazania,
– rozróżnia rzeczy własne, cudze i
wspólne,
– wyjaśnia treść przykazań: „nie
20

kradnij” i „nie pożądaj rzeczy
bliźniego”,
– nazywa Jezusa Prawdą,
– wyjaśnia, na czym polega
prawdomówność,
Uczeń:
Uczeń:
III.
Witamy – podaje, co to są sakramenty święte, – rozróżnia ambonkę i ołtarz,
– wymienia elementy obrzędów
i przepra- – wymienia sakramenty święte,
– podaje, że Jezus Chrystus zaprasza wstępnych Mszy Świętej,
szamy
wszystkich na Eucharystię,
– rozróżnia części Mszy Świętej,
Jezusa
– podaje, że Pan Jezus jest obecny w – określa, kto ustanowił sakramenty
czasie Mszy Świętej,
święte,
– wymienia części liturgii Mszy
– wymienia inne nazwy sakramentu
Świętej,
pokuty,
– wymienia grzech jako największe – rozróżnia warunki sakramentu pokuty,
nieszczęście człowieka,
– identyfikuje syna marnotrawnego z
– definiuje pojęcie „grzech”,
człowiekiem grzeszącym,
– podaje treść przypowieści o synu
– wyjaśnia, że Bóg jest przebaczającym
marnotrawnym,
Ojcem,
– podaje, na czym polega rachunek
– stwierdza, że Bóg kocha grzesznika,
sumienia,
– wyjaśnia, dlaczego należy robić
– podaje, na czym polega żal za
rachunek sumienia,
grzechy,
– wyjaśnia znaczenie żalu,
– podaje sposób przystępowania do – wyjaśnia, co zrobić, aby
spowiedzi,
postanowienie poprawy było mocne,
– określa, z kim spotykamy się w
– wymienia warunki sakramentu pokuty,
sakramencie pokuty,
– wyjaśnia, czym jest spowiedź,
– wylicza warunki sakramentu
– wyjaśnia, na czym polega
pokuty,
zadośćuczynienie,
– podaje, że w sakramencie pokuty
– wyjaśnia, że człowiek potrzebuje
spotyka się z miłosiernym Jezusem, nawrócenia i przebaczenia win.
– stosuje formułę spowiedzi.
Uczeń:
Uczeń:
IV.
Słuchamy – definiuje, co to jest Pismo Święte, – wyjaśnia, dlaczego Bóg kieruje swoje
– określa, do kogo skierowane jest
słowo do człowieka,
Jezusa
Pismo Święte,
– wymienia elementy liturgii słowa,
– podaje część Mszy Świętej, w
– wyjaśnia, dlaczego Ewangelia jest
której
najważniejszym tekstem liturgii słowa,
Pan Jezus rozmawia z nami,
– przytacza treść wyznania wiary,
– nazywa część liturgii słowa, w
– wyjaśnia, w jaki sposób uczeń Jezusa
której powierzamy Bogu siebie i
może wyznawać wiarę,
innych.
– wyjaśnia, co obiecuje Jezus tym,

Uczeń:
– wyjaśnia, że Pan Jezus jest
obecny w Eucharystii w swoim
słowie oraz pod postaciami chleba
i wina,
– uzasadnia potrzebę skupienia i
modlitwy podczas Mszy Świętej,
– wskazuje na wiarę jako podstawę
odpuszczenia grzechów,
– przytacza treść „Spowiedzi
powszechnej”,
– streszcza fragment Ewangelii o
uzdrowieniu paralityka,
– proponuje pytania do rachunku
sumienia,
– uzasadnia konieczność
wzbudzania żalu za grzechy,
– stwierdza, że należy walczyć z
pokusami i pracować nad sobą,
– wskazuje na potrzebę szczerej
spowiedzi,
– proponuje sposoby realizacji
zadośćuczynienia względem Boga
i bliźniego.

Uczeń:
– podaje okoliczności
przekazania władzy odpuszczania
grzechów Apostołom,
– opowiada tekst Ewangelii o
udzieleniu Apostołom władzy
odpuszczania grzechów,
– objaśnia, w jaki sposób Pan
Jezus działa
w sakramentach świętych,
– charakteryzuje poszczególne
elementy obrzędów wstępnych
Mszy Świętej,
– uzasadnia potrzebę
przygotowania do Mszy Świętej,
– proponuje konkretne przykłady
dotyczące przygotowania do
dobrego przeżycia spowiedzi
świętej.

Uczeń:
– proponuje sposoby czynnego i
świadomego włączenia się w
liturgię słowa,
– proponuje sposoby wzmacniania
wiary.

Uczeń:
– wyjaśnia znaczenie gestów,
postaw, wezwań występujących
w liturgii słowa,
– proponuje wezwanie modlitwy
wiernych.
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V.
Uczestniczymy
w ofiarowaniu
i przeistoczeniu

Uczeń:
– nazywa Wielki Czwartek dniem
ustanowienia Eucharystii,
– podaje, że chleb i wino stają się
Ciałem i Krwią Pana Jezusa,
– podaje, że Wielki Piątek jest dniem
śmierci Jezusa na krzyżu i dowodem
największej miłości Boga do
człowieka,
– nazywa Mszę Świętą spotkaniem z
Panem Jezusem.

Uczeń:
– przytacza Modlitwę Pańską,
– podaje, że Chrystus jest dawcą
jedności
i pokoju,
– przytacza słowa setnika: „Panie,
nie jestem godzien”,
– podaje, że w Komunii Świętej
spotyka się
z Panem Jezusem,
– identyfikuje niedzielę z
obowiązkiem uczestniczenia w
Ofierze Eucharystycznej.
Uczeń:
VII.
Przyjmu- – przytacza nakaz misyjny Jezusa,
– podaje, że człowiek miłosierny
jemy
błogosła- czyni bezinteresownie dobro,
wieństwo – nazywa człowieka
błogosławionego szczęśliwym,
– podaje, że Bóg pragnie świętości
wszystkich ludzi,
– podaje, że każdy chrześcijanin
powinien świadczyć o Chrystusie,
– podaje, że Chrystus ustanowił
sakrament Eucharystii,
– wskazuje Boga jako wzór
świętości,
VI.
Ucztujemy
z Panem
Jezusem

którzy słuchają Jego słów.
Uczeń:
– identyfikuje chleb i wino z Ciałem i
Krwią Chrystusa,
– wyjaśnia, dlaczego i za kogo Pan Jezus
oddał życie na krzyżu,
– proponuje sposób okazania Jezusowi
wdzięczności za dar odkupienia,
– wyjaśnia, co to jest przeistoczenie,
– wyjaśnia, dlaczego należy jednać się z
bliźnimi,
– proponuje sposób podziękowania
Chrystusowi za Jego obecność w
Komunii Świętej.
Uczeń:
– określa, pod jakimi postaciami Pan
Jezus jest obecny we Mszy Świętej,
– określa, jak możemy zwracać się do
Boga,
– wyjaśnia znaczenie pokoju,
– wyjaśnia znaczenie słowa: „godny”,
– wyjaśnia pojęcie „żywy chleb”,
– określa, za co należy dziękować Bogu,
– streszcza przypowieść o uczcie.

Uczeń:
– wyjaśnia, czym jest błogosławieństwo,
– podaje, z jakich części składają się
obrzędy zakończenia Mszy Świętej,
– wyjaśnia, co to znaczy być
miłosiernym,
– podaje treść błogosławieństwa,
– definiuje pojęcie świętości,
– wymienia znanych z imienia świętych,
– wyjaśnia, po czym można poznać
uczniów Chrystusa,
– wskazuje na miłość jako zasadę
chrześcijańskiego życia,
– przytacza słowa, którymi Chrystus
ustanowił Eucharystię,

Uczeń:
– identyfikuje procesję z darami z
liturgią Eucharystii,
– proponuje, jaki dar może złożyć
Bogu podczas Mszy Świętej.

Uczeń:
– opowiada o liturgii Wielkiego
Czwartku,
– wyjaśnia, co oznaczają słowa
Jezusa wypowiedziane nad
chlebem i winem.

Uczeń:
– wskazuje sposoby dążenia do
jedności w rodzinie, klasie,
– wskazuje, że udział w
Eucharystii jest okazaniem Panu
Jezusowi miłości,
– wskazuje na właściwe postawy i
zachowanie podczas Mszy Świętej.

Uczeń:
– identyfikuje Eucharystię z
dziękczynieniem,
– określa postawy i zachowania
podczas przyjmowania Komunii
Świętej,
– określa owoce Komunii
Świętej.

Uczeń:
– przytacza sytuacje, kiedy
otrzymuje błogosławieństwo,
– określa, jak należy postępować,
aby zasłużyć na łaskę Bożą,
– proponuje, co może zrobić, aby
realizować posłanie Jezusa,
– charakteryzuje uczynki
miłosierdzia,
– określa, co nam pomaga w walce
z grzechem,
– proponuje sposoby okazywania
wdzięczności Bogu za dar
błogosławieństwa,
– wskazuje, co Jezus obiecuje tym,

Uczeń:
– wyjaśnia związek między
czystością serca
a szczęściem człowieka,
– wyjaśnia znaczenie
błogosławieństwa
z obrzędach zakończenia,
– charakteryzuje obrzędy
zakończenia,
– proponuje sposoby realizacji
błogosławieństwa w swoim
życiu,
– dowodzi o potrzebie troski o
świętość życia.
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– rozróżnia postacie, pod którymi
Chrystus jest obecny w Eucharystii,
– wskazuje sposoby dawania
świadectwa wiary,
VIII.
Katechezy
dodatkowe

Uczeń:
– podaje, kto jest wzorem
oczekiwania
na Zbawiciela,
– podaje miejsce narodzin Jezusa,
– identyfikuje uroczystość Bożego
Narodzenia z przyjściem Zbawiciela
na ziemię,
– przytacza wydarzenie biblijne
pokłonu Trzech Mędrców,
– podaje dzień rozpoczęcia
Wielkiego Postu,
– podaje, że zmartwychwstanie
Jezusa jest najważniejszą prawdą i
podstawą naszej wiary,
– podaje, że wakacje to czas
odpoczynku
i czas dawania świadectwa swojej
przyjaźni z Panem Jezusem.

Uczeń:
– wymienia symbole adwentowe,
– wyjaśnia znaczenie słowa: Adwent,
– określa, jak dobrze przeżyć czas
Adwentu,
– objaśnia cel przyjścia Jezusa na
ziemię,
– wylicza dary złożone przez Mędrców,
– wymienia nabożeństwa odprawiane w
Wielkim Poście,
– rozróżnia kolor szat liturgicznych
używanych w okresie Wielkiego Postu,
– nazywa Wielkanoc najważniejszym
świętem chrześcijan,
– opowiada o wydarzeniu
zmartwychwstania Jezusa,
– stwierdza, że zmartwychwstanie
Jezusa jest zapowiedzią naszego
zmartwychwstania,
– objaśnia, w jaki sposób podczas
wakacji okazujemy przyjaźń z Jezusem.

którzy przyjmują Jego Ciało,
– określa, w jaki sposób człowiek
może okazywać miłość Jezusowi
obecnemu w Najświętszym
Sakramencie.
Uczeń:
– wskazuje w kalendarzu
liturgicznym okres Adwentu,
uroczystość Bożego Narodzenia,
– opowiada o narodzeniu Jezusa,
– określa, jakie dary może
ofiarować Jezusowi,
– wskazuje na postawę właściwego
przeżywania Wielkiego Postu,
– przytacza słowa kapłana
wypowiadane w chwili posypania
głowy popiołem,
– charakteryzuje postawę
człowieka wierzącego w Jezusa
Zmartwychwstałego,
– wskazuje na wakacje jako Boży
dar wolnego czasu i wypoczynku.

Uczeń:
– wyjaśnia symbolikę darów
złożonych
przez Mędrców,
– wyjaśnia, kiedy Bóg dał
obietnicę, że my też
zmartwychwstaniemy,
– proponuje sposoby pogłębiania
przyjaźni
z Jezusem, szczególnie podczas
wakacji.
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Karty pracy do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczona jest dla klasy IV szkoły podstawowej i może być stosowana
jako pomoc uzupełniająca do podręcznika nr AZ-21-01/10-LU-1/12.

DZIAŁ

I. Żyję w
przyjaźni z
Jezusem

II. Poznaję
Boga

OCENA
dopuszczająca
Uczeń:
– definiuje, czym jest katecheza,
– podaje, że w katechezie
pogłębiamy przyjaźń z Panem
Jezusem,
– przytacza treść przykazania
miłości,
– podaje, że miłość jest podstawą
prawdziwej przyjaźni,
– wymienia wydarzenia, poprzez
które Bóg objawia miłość do
człowieka,
– podaje, czym jest Msza Święta,
– wymienia cechy Serca Pana
Jezusa,
– podaje, że Pan Jezus narodził
się, umarł i zmartwychwstał dla
zbawienia ludzi,
– podaje, czym jest modlitwa,
- wymienia miejsca i formy
modlitwy,

Uczeń:
– nazywa Boga Stworzycielem,
– wyjaśnia słowo „stworzyć”,
– podaje, że Bóg jest Stwórcą

dostateczna
Uczeń:
– wyjaśnia, jak można pogłębiać swoją
przyjaźń z Panem Jezusem,
– uzasadnia swoją obecność na
katechezie,
– wyjaśnia, czym jest prawdziwa
przyjaźń,
– określa, jak należy wypełniać
przykazanie miłości w życiu
codziennym,
– określa, że źródłem prawdziwej
miłości jest Pan Bóg,
– wybiera sposób okazywania
wdzięczności Panu Jezusowi za Jego
miłość,
– wymienia, z jakich części składa się
Msza Święta,
– wskazuje, że uczestnicząc we Mszy
Świętej, spotykamy się z Panem
Jezusem,
– stwierdza, że praktykując pierwsze
piątki miesiąca, umacniamy więź z
Panem Jezusem,
– wymienia najważniejsze wydarzenia
historii zbawienia Starego i Nowego
Testamentu,
- definiuje, czym jest modlitwa,
Uczeń:
– streszcza biblijny tekst o stworzeniu
świata,
– streszcza sceny biblijne z udziałem

dobra

bardzo dobra
Uczeń:
Uczeń:
– przyjmuje odpowiedzialność za
– analizuje tekst biblijny,
pogłębianie przyjaźni z Panem
– planuje wypełniać przykazanie
Jezusem,
miłości,
– wybiera sposób modlitwy o
– wyjaśnia, dlaczego człowiek zdolny
wzajemną miłość wśród ludzi,
jest kochać Boga,
– dowodzi konieczności wypełniania
– określa, jakie powinno być
przykazania miłości Boga i
uczestnictwo we Mszy Świętej,
– wyjaśnia, na czym polega świadome, bliźniego,
pełne, czynne i owocne uczestnictwo we – dowodzi potrzebę uczestnictwa we
Mszy Świętej,
Mszy Świętej,
– planuje praktykę pierwszych piątków – wybiera sposób okazywania
miesiąca jako wyraz wdzięczności Panu wdzięczności Panu Jezusowi za Jego
obecność we Mszy Świętej,
Jezusowi za Jego miłość,
– objaśnia, czym jest dzieło zbawienia, – podaje, kto przyczynił się do
rozpowszechnienia nabożeństwa do
– stwierdza, że należy okazywać Panu
Najświętszego Serca Pana Jezusa,
Jezusowi wdzięczność za dzieło
– określa sposoby wyrażania
zbawienia,
wdzięczności Panu Jezusowi za
– analizuje swój udział we Mszy Świętej,
dzieło zbawienia,
– określa, w jaki sposób powinniśmy
– wskazuje, że w modlitwie
modlić się,
– streszcza teksty źródłowe o modlitwie, jednoczymy się z Panem Jezusem,
– streszcza fragment Ewangelii – J 3,16-17, – planuje systematyczną modlitwę,

Uczeń:

– wymienia etapy stwarzania świata
według Księgi Rodzaju,
– redaguje modlitwę do Anioła

Uczeń:
– wybiera sposoby troski o świat
stworzony,

– planuje troskę o stworzony

celująca
Uczeń:
1 Opanował w pełni
wiedzę i
umiejętności
przewidziane w
podstawie
programowej z
religii w danej
klasie.
2. Wykazuje stałą
gotowość i
chęć do
poszerzania
wiedzy.
Reprezentuje
szkołę w
konkursach i
olimpiadach
przedmiotowych
z religii.
Samodzielnie i
twórczo rozwija
własne
uzdolnienia,
bierze aktywny i
systematyczny
udział
w zajęciach
pozalekcyjnych
związanych z
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świata duchowego,
– podaje, że Bóg powołuje
człowieka do przyjaźni,
– identyfikuje Pismo Święte ze
słowem Bożym,
– podaje, kto jest autorem Pisma
Świętego,
– określa, do kogo jest
skierowane Pismo Święte,
– nazywa części Pisma Świętego,
– określa, że wszystkie księgi
Pisma Świętego stanowią
jedność,
– wymienia okoliczności, w
jakich słuchamy słowa Bożego,
– streszcza przypowieść o
siewcy,
– podaje znaczenie słowa
„Ewangelia”,
– wylicza autorów Ewangelii,
– ilustruje dobry uczynek
względem bliźniego,

aniołów,
– uzasadnia potrzebę wdzięczności Bogu
za aniołów,
– streszcza biblijny opis mówiący o
stworzeniu człowieka,
– uzasadnia, dlaczego Pismo Święte jest
nazywane księgą miłości Boga do
człowieka,
– wylicza Księgi Nowego Testamentu,
– wymienia skróty niektórych ksiąg
biblijnych,
– ilustruje przypowieść o siewcy,
– wyjaśnia potrzebę uważnego słuchania
słowa Bożego,
– objaśnia, w jakiej postawie słuchamy i
czytamy Ewangelię podczas Mszy
Świętej,
– streszcza fragment Ewangelii o
powtórnym przyjściu Chrystusa,
– uzasadnia potrzebę okazywania
miłości bliźnim,

Stróża,
– wskazuje sposoby okazywania
przyjaźni Panu Bogu,
– podaje nazwy wybranych ksiąg
Pisma Świętego i ich autorów,

Uczeń:
– definiuje słowa: miłosierdzie,
sprawiedliwość, przebaczenie,
skrucha, żal,
– podaje, w jakim sakramencie
spotykamy się z miłosiernym
Bogiem Ojcem,
– podaje, że wiara jest

Uczeń:
– wyjaśnia, dlaczego Boga nazywamy
miłosiernym Ojcem,
– definiuje słowo: „wiara”,
– streszcza tekst biblijny: Mt 16,13-19,
– ilustruje, co może uczynić, by
wzrastać w wierze,
– objaśnia, w jaki sposób Tobiasz

– wyjaśnia sens słów: „obraz i
podobieństwo Boże”,

– określa, na czym polega
podobieństwo człowieka do
– streszcza naukę św. Pawła o słowie Boga,
– uzasadnia potrzebę poznawania
Bożym (1Tes 2,13),
– wyjaśnia, na czym polega jedność Objawienia Bożego,
– stosuje odpowiednie zasady przy
Pisma Świętego,
– wyjaśnia, w jaki sposób powstawała
księga Pisma Świętego,

– klasyfikuje wydarzenia biblijne
Starego i Nowego Testamentu,

– podaje zasady korzystania z Pisma
Świętego,
– uzasadnia potrzebę szacunku
wobec Pisma Świętego,
– wylicza, z jakich elementów składa
się liturgia słowa,
– wymienia etapy formowania się
Ewangelii,
– wymienia wydarzenia biblijne, w
których Bóg objawiał się człowiekowi,

– identyfikuje czas Sądu
Ostatecznego z przyjściem
Chrystusa w chwale,
– wyjaśnia, w jaki sposób Bóg
objawia swoją chwałę,

III. Pytam,
w co wierzę

świat,
– nazywa anioły duchami
czystymi,

katechezą.
Wykonuje
dodatkowe
prace domowe
dla chętnych. Jest
aktywny i
przygotowany do
lekcji

samodzielnym posługiwaniu się
Pismem Świętym,

– wnioskuje, że jedność Pisma
Świętego wynika z Objawienia
Bożego,
– wskazuje na potrzebę częstego
korzystania z Pisma Świętego i
rozważania jego słów,

– wybiera sposoby okazywania
wdzięczności Bogu za Jego
słowo,
– wskazuje na związek Pisma
Świętego z życiem,

– wskazuje prawidłowo: tytuł,
rozdział i werset w perykopie
biblijnej,
– uzasadnia związek między
słuchaniem słowa Bożego i
właściwą postawą życia,

– charakteryzuje poszczególnych
Ewangelistów,
Uczeń:
Uczeń:
– charakteryzuje warunki sakramentu
– planuje systematyczne korzystanie
pokuty,
z sakramentu pokuty,
– uzasadnia potrzebę żalu i skruchy za
– proponuje sposoby troski o rozwój
popełnione zło,
wiary,
– określa, jak postępuje człowiek wierny – redaguje modlitwę dziękczynną za
Bogu,
łaskę wiary,
– określa, jaki powinien być człowiek
– analizuje motywy, dla których
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IV. Uczę się
kochać
Pana Boga i
ludzi

warunkiem zbawienia,
– identyfikuje postać biblijnego
Tobiasza z człowiekiem wiernym
Bogu i miłosiernym wobec
bliźnich,
– ilustruje, w jaki sposób można
okazać pomoc bliźnim,
– streszcza opowiadanie biblijne
o Danielu,
– wymienia, cechy rodziny
Machabeuszy,
– ilustruje, w jaki sposób może
dawać świadectwo wiary,
– wyjaśnia znaczenie słowa:
Adwent,
– nazywa Jana Chrzciciela
poprzednikiem Zbawiciela,
– opowiada o wydarzeniu
Zwiastowania,
– podaje, że Maryja jest
najdoskonalszym przykładem
wiary,
– opowiada o narodzeniu Pana
Jezusa,
– streszcza biblijny opis
męczeńskiej śmierci św.
Szczepana,
– podaje, że Trzej Mędrcy ze
Wschodu oddali cześć Panu
Jezusowi,
– wymienia imiona Trzech
Mędrców ze Wschodu,
– podaje, że wiarą odpowiadamy
na miłość Pana Boga.

okazywał wierność Bogu i miłość
bliźnim,
– wyjaśnia, dlaczego Daniel jest
przykładem silnej wiary w Boga,
– streszcza wydarzenie biblijne o
rodzinie Machabeuszy,
– wskazuje, że Machabeusze byli wierni
Bogu aż do śmierci,
– opowiada o cudzie uzdrowienia sługi
setnika,
– definiuje słowo: „cud”,
– rysuje symbole adwentowe,
– streszcza tekst biblijny zapowiadający
narodziny Jana Chrzciciela,
– wylicza modlitwy, w których
rozważamy wydarzenie Zwiastowania,
– wyjaśnia, jak należy przygotować się
na spotkanie z Jezusem w Eucharystii,
– rysuje symbole świąt Bożego
Narodzenia,
– podaje okoliczności męczeńskiej
śmierci św. Szczepana,
– wyjaśnia, dlaczego św. Szczepan
poniósł śmierć męczeńską,
– ilustruje przykłady świadectwa wiary,
– stosuje poprawnie określenia:
świadectwo wiary, męczennik,
– wylicza dary, jakie Trzej Mędrcy ze
Wschodu złożyli Panu Jezusowi,
– streszcza ewangeliczny opis pokłonu
Trzech Mędrców ze Wschodu,
– objaśnia, jak wzmacniać swoją wiarę,
– używa poprawnie terminu: „wiara
żywa”,

wierny Bogu,
– wybiera sposoby służenia innym,
– wylicza przymioty wiary,
– wyjaśnia, czego uczy heroiczna wiara
Machabeuszy,
– objaśnia, w którym momencie Mszy
Świętej wypowiadamy słowa setnika:
„Panie, nie jestem godzien”,
– charakteryzuje wiarę setnika,
– określa, jakim czasem jest Adwent dla
każdego z nas,
– identyfikuje Jana Chrzciciela z
ostatnim prorokiem Starego Testamentu,
który przygotowywał ludzi na przyjście
Zbawiciela,
– wyjaśnia, w jaki sposób powinniśmy
przyjmować słowo Boże,
– określa, dlaczego powinniśmy wierzyć
Bożemu słowu,
– objaśnia sposoby okazywania
posłuszeństwa woli Bożej,
– uzasadnia potrzebę właściwego
przygotowania się do spotkania z
Jezusem w czasie Bożego Narodzenia,
– wylicza znane tradycje związane ze
świętami Bożego Narodzenia,
– wyjaśnia znaczenie narodzenia Pana
Jezusa dla człowieka wierzącego,
– wskazuje na potrzebę podtrzymywania
tradycji i obrzędów świątecznych w
rodzinach,
– charakteryzuje postać św. Szczepana,
– objaśnia, co oznaczają poszczególne
dary złożone przez Trzech Mędrców,

Uczeń:

Uczeń:
– wyjaśnia, na czym polegało
przymierze zawarte z Mojżeszem,
– objaśnia treść Dekalogu,
– opowiada o zawarciu przymierza na
górze Synaj,
– podaje, że Maryja wzywa nas do

Uczeń:
– charakteryzuje, czym są przykazania
Boże dla ludzi,

– identyfikuje Dekalog z
przykazaniami Bożymi,
– definiuje termin:
przymierze,
– ilustruje treść jednego z

– wskazuje przykazania odnoszące
się do Boga i do bliźniego,
– wyjaśnia, czego zapowiedzią było
przymierze zawarte z Izraelitami,

Tobiasz narażał swoje życie,
– stosuje zasady wiary w Boga w
swoim życiu,
– dowodzi konieczności troski o
rozwój wiary i jej umocnienie,
– określa, na czym polega „żywa
wiara”,
– planuje sposoby umocnienia
własnej wiary,
– dowodzi, że wiara jest podstawą
życia chrześcijańskiego,
– planuje modlitwę o wzrost wiary,
– przyjmuje odpowiedzialność za
przyjęte słowo Boże,
– wybiera sposób naśladowania
Maryi,
– dowodzi konieczności troski o
wzrost wiary,
– ocenia swoją postawę wobec Boga
w codziennym życiu,
– planuje przeżyć święta Bożego
Narodzenia w duchu chrześcijańskiej
miłości i radości,
– planuje udział w obchodach święta
św. Szczepana,
– dowodzi o potrzebie dawania
świadectwa wiary,
– wybiera sposób modlitwy za
misjonarzy,
– planuje modlitwę w intencji misji,
– wybiera sposób wzmocnienia
swojej wiary,
– wyjaśnia, dlaczego Święto Trzech
Króli nazywamy też uroczystością
Objawienia Pańskiego,
Uczeń:
– uzasadnia potrzebę wypełniania
przykazań Bożych,
– dowodzi odpowiedzialności
wynikającej z przymierza chrztu
świętego,
– uzasadnia, że wypełnianie
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przykazań Bożych,
– rozróżnia uczynki
miłosierdzia,
– rysuje jeden z uczynków
miłosierdzia,
– streszcza tekst biblijny
opowiadający o wydarzeniu
Ostatniej Wieczerzy,
– streszcza tekst biblijny,
opisujący wydarzenie umycia
nóg Apostołom przez Pana
Jezusa,
– streszcza tekst biblijny
opowiadający o modlitwie
Pana Jezusa w Ogrójcu,
– streszcza tekst biblijny,
mówiący o śmierci Pana
Jezusa,

wypełniania woli Pana Jezusa,

– wyjaśnia termin: apostolstwo,

– rysuje jeden z uczynków miłosierdzia,
– wymienia sakramenty ustanowione
podczas Ostatniej Wieczerzy,
– nazywa Eucharystię ucztą miłości,
– wymienia przymioty służby,
– wyjaśnia treść przykazania miłości,
– podaje, że powinniśmy wypełniać
wolę Bożą w codziennym życiu,
– wyjaśnia słowa modlitwy Pana Jezusa
w Ogrójcu,
– określa, co znaczy pełnić wolę Boga,
– wskazuje przykłady pełnienia woli
Boga w codziennym życiu,
– podaje, że śmierć Pana Jezusa na
krzyżu jest wyrazem największej miłości
Boga do człowieka,
– wymienia najważniejsze wydarzenia
oraz spotkane osoby podczas drogi
– wie, że Środa Popielcowa
krzyżowej Jezusa,
rozpoczyna okres Wielkiego
– wyjaśnia, dlaczego Jezus przyjął
Postu,
krzyż,
– wyjaśnia znaczenie posypania – zna treść perykopy o śmierci Jezusa
głów popiołem,
(Łk 23,33-34.44-46),
– wymienia pokusy stawiane
– wyjaśnia znaczenie symboliki krzyża
Jezusowi przez szatana,
dla chrześcijanina,
– podaje, gdzie i kiedy zostały
– prezentuje postawę szacunku wobec
ustanowione sakramenty
krzyża jako znaku wiary i ofiary
Eucharystii i kapłaństwa,
Chrystusa,
– wyraża szacunek wobec
– wie, kim był Józef z Arymatei
kapłanów,
– opisuje postępowanie kobiet przy
– wymienia przynajmniej 7 stacji grobie Jezusa,
drogi krzyżowej,
– wymienia wszystkie stacje drogi
krzyżowej,
– wyjaśnia, na czym polega świętowanie
Wielkanocy,
– opowiada o liturgii Wigilii Paschalnej,

– wyjaśnia słowa Maryi: „Zróbcie
wszystko, cokolwiek wam powie”,

przykazań jest wyrazem wiary i
posłuszeństwa Bogu,
– wskazuje, że uczynki miłosierdzia – przyjmuje odpowiedzialność za
są znakiem miłości wobec człowieka wypełnianie woli Bożej,
– wybiera sposoby apostołowania w
i Boga,
świecie,
– wybiera sposoby okazania
– proponuje modlitwę dziękczynną
wdzięczności Jezusowi za dar
za dar bycia uczniem Jezusa,
Eucharystii,
– wybiera sposoby realizacji
– uzasadnia potrzebę modlitwy za
Chrystusowej nauki poprzez uczynki
kapłanów,
miłosierdzia,
– określa, jak naśladować Pana Jezusa,
– przyjmuje odpowiedzialność za
który jest wzorem służebnej miłości
właściwe uczestnictwo w
bliźniego,
Eucharystii,
– wskazuje sposoby wypełniania
– przyjmuje odpowiedzialność za
przykazania miłości w codziennym
wypełnianie przykazania miłości,
życiu,
– wylicza uczynki miłosierdzia
– wskazuje, w których słowach
względem ciała i względem
Modlitwy Pańskiej prosimy Boga o to,
duszy,
abyśmy potrafili pełnić Jego wolę,
– redaguje modlitwę do Boga Ojca,
– wybiera sposoby okazywania
– dowodzi, że śmierć Pana Jezusa
wdzięczność Panu Jezusowi za Jego
jest wyrazem miłości Boga do
miłość i dar odkupienia,
– potrafi wskazać kilka dobrych czynów, każdego człowieka,
– powtarza z pamięci słowa
które należy praktykować w Wielkim
konsekracji,
Poście,
– podejmuje zobowiązanie wyrzeczenia – wyjaśnia, na czym polega
nawrócenie i post,
wielkopostnego,
– wymienia okresy roku
– definiuje pojęcia: kuszenie, pokusa,
liturgicznego, kiedy obowiązuje
post, wstrzemięźliwość, szatan,
chrześcijanina post i
– wyjaśnia, jak rozumie opisane w
wstrzemięźliwość,
perykopie pokusy,
– charakteryzuje znaczenie
– podejmuje wyrzeczenia w czasie
sakramentów Eucharystii i
Wielkiego Postu,
kapłaństwa w życiu chrześcijańskim,
– uzasadnia, że Msza Święta jest
– modli się w intencji kapłanów,
pamiątką Ostatniej Wieczerzy,
– wyjaśnia, na czym polegało spełnienie – podejmuje próbę trudnej modlitwy
Jezusa i uczy się wcielać ją w życie
przez Jezusa woli Ojca,
– wskazuje prawdziwe i fałszywe strony zwłaszcza w trudnych chwilach,
– upomina kolegów, którzy kłamią,
procesu Jezusa,
– potrafi odnieść wydarzenia drogi
– wymienia stacje drogi krzyżowej,
krzyżowej Jezusa do swoich
– wyraża gotowość czynnego
„krzyży”,
uczestnictwa w nabożeństwach drogi
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V. Z
Jezusem
Chrystusem
jestem w
drodze do
Boga Ojca

Uczeń:
– streszcza tekst biblijny,
opowiadający o
zmartwychwstaniu Pana Jezusa,
– ilustruje wydarzenie
zmartwychwstania Pana Jezusa,
– podaje, że Pan Jezus jest
przewodnikiem w drodze do
Boga Ojca,
– podaje, że Zmartwychwstały
Pan Jezus ukazywał się
Apostołom,
– streszcza tekst biblijny,
opisujący spotkanie
Zmartwychwstałego Jezusa z
Apostołami,
– streszcza biblijny opis
ustanowienia Eucharystii,
– wyjaśnia, czym jest
Eucharystia,
– podaje, że Jezus Chrystus jest
Drogą, Prawdą i Życiem w
dążeniu do życia wiecznego,
– streszcza tekst biblijny: J 14,16,
– podaje, że świadcząc o Panu
Jezusie, wypełniamy Jego nakaz
misyjny,
– opowiada o Wniebowstąpieniu
Pana Jezusa,
– stwierdza, że niebo jest
ostatecznym celem człowieka,
– podaje, że Pan Jezus zesłał
Ducha Świętego,
– rysuje symbole Ducha
Świętego,
– określa modlitwę „Ojcze nasz”
jako rozmowę z kochającym
Bogiem Ojcem,

Uczeń:
– nazywa Wielkanoc najważniejszym
świętem chrześcijan,
– definiuje słowo: „Pascha”,
– przytacza słowa Pana Jezusa
skierowane do świętego Tomasza,
– podaje, kiedy Pan Jezus ustanowił
sakrament Eucharystii,
– wyjaśnia, dlaczego Jezusa nazywamy
Drogą, Prawdą i Życiem,
– określa, co należy czynić, by osiągnąć
życie wieczne,
– określa, na czym polega misyjna
działalność Kościoła,
– podaje, że Pan Jezus pomaga nam
osiągnąć wieczne szczęście w niebie,
– wyjaśnia, dlaczego Pan Jezus wstąpił
do nieba,
– identyfikuje ogniste języki, wiatr i
gołębicę z Duchem Świętym,
– opisuje działanie Ducha Świętego w
dniu Pięćdziesiątnicy,
– podaje, że „Modlitwa Pańska jest
wzorem modlitwy chrześcijanina”,
– wymienia prośby zawarte w
„Modlitwie Pańskiej”,
– objaśnia, dlaczego modlitwę „Ojcze
nasz” nazywamy „Modlitwą Pańską”,
– wyjaśnia, dlaczego „Modlitwa
Pańska” jest wzorem modlitwy
chrześcijanina,
– definiuje, czym jest modlitwa
wstawiennicza,
– używa poprawnie terminu: Opatrzność
Boża,
– stwierdza, że Bóg czuwa nad każdym
stworzeniem,
– streszcza przypowieść o domu na
skale,

krzyżowej,
– wyjaśnia, jakie znaczenie ma dla
chrześcijan śmierć Jezusa na krzyżu,
Uczeń:
– określa, jakimi słowami Pan Jezus
ustanowił sakrament pokuty,

– określa, jaką obietnicę dał Pan
Jezus tym, którzy będą spożywać
Jego Ciało,

– uzasadnia chrześcijańską tradycję
czuwania przy grobie Pana Jezusa,
Uczeń:
– charakteryzuje postawę człowieka
wierzącego w Jezusa
Zmartwychwstałego,
– planuje systematyczny udział we
Mszy Świętej,

– wybiera sposób, by podziękować Panu
Jezusowi za dar Eucharystii,
– uzasadnia, że przez zaufanie
Chrystusowi można osiągnąć niebo,

– uzasadnia, że Msza Święta jest
najważniejszym spotkaniem
chrześcijanina z Jezusem
Zmartwychwstałym,

– przytacza słowa Pana Jezusa – Mt
28,19-20, nazywane nakazem
misyjnym,
– wybiera sposób zaangażowania się
w sprawy misji,

– planuje spotykać się z Panem
Jezusem w Eucharystii,

– wyjaśnia, dlaczego misje są jednym z
najważniejszych zadań Kościoła,
– streszcza tekst biblijny, mówiący o
Zesłaniu Ducha Świętego,
– charakteryzuje poszczególne prośby
„Modlitwy Pańskiej”,
– redaguje krótką modlitwę,
– streszcza biblijny tekst, mówiący o
uwolnieniu św. Piotra z więzienia,
– objaśnia, w jaki sposób Bóg troszczy
się o człowieka,
– wybiera sposoby okazywania
wdzięczności Bogu za opiekę,
– rysuje, w jaki sposób okazuje
wdzięczność Bogu za Jego opiekę,
– wyjaśnia, dlaczego wszelkie trudności
trzeba powierzyć Chrystusowi,
– wyjaśnia, co oznacza sformułowanie
„dom zbudowany na skale” w
odniesieniu do życia chrześcijanina,
– określa sakramenty święte jako drogę
życia i świętości,
– wyjaśnia znaczenie uroczystości

– dowodzi, że Eucharystia jest dla
chrześcijanina zadatkiem życia
wiecznego,
– planuje częste i pełne uczestnictwo
we Mszy Świętej,
– planuje spełnianie dobrych
uczynków w codziennym życiu,
– projektuje plakat pod hasłem: Ja
jestem Drogą, Prawdą i Życiem,
– ocenia swoją postawę w świetle
nakazu misyjnego,
– redaguje modlitwę w intencji
misjonarzy,
– wskazuje na postawę wdzięczności
Panu Jezusowi za Jego pomoc w
naszym dążeniu do nieba,
– planuje osobistą modlitwę do
Ducha Świętego,
– określa sposoby współpracy z
Duchem Świętym,
– ocenia swoją postawę w czasie
modlitwy,
– planuje modlitwę dziękczynną za
Bożą opiekę,
– redaguje modlitwę o pomoc Boga
w rozwiązywaniu problemów,
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– wskazuje Autora „Modlitwy
Pańskiej”,
– podaje, że modlitwa jest
wyrazem wiary, nadziei i miłości,
– definiuje, czym jest Opatrzność
Boża,
– klasyfikuje, które sakramenty
można przyjąć tylko raz, a które
można przyjmować wielokrotnie,
– wyjaśnia, o czym nie wolno
zapomnieć w czasie wakacji,
– wskazuje, że wakacje są
czasem wolnym danym nam od
Boga,

– określa, jak postępuje człowiek
roztropny,
– definiuje, czym są sakramenty,
– wymienia sakramenty święte,
– przytacza słowa Pana Jezusa z
Ostatniej Wieczerzy, odnoszące się do
Najświętszego Sakramentu,
– streszcza tekst biblijny, mówiący o
ustanowieniu Eucharystii,
– podaje, że uroczystość Najświętszego
Ciała i Krwi Pana Jezusa jest nazywana
Bożym Ciałem,
– podaje, że w czasie wakacji
powinniśmy żyć w jedności z Panem
Bogiem,

Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa
dla chrześcijanina,
– wskazuje na potrzebę adoracji
Najświętszego Sakramentu,
– uzasadnia potrzebę modlitwy w czasie
wakacji,
– podaje, że Bóg troszczy się o każdego
człowieka,
– interpretuje życie chrześcijańskie jako
wędrowanie do domu Ojca,
– objaśnia, gdzie może spotkać się z
Panem Bogiem w czasie wakacji,
– identyfikuje Najświętszy Sakrament z
Ciałem i Krwią Pana Jezusa,
– wyjaśnia znaczenie przypowieści o
winnym krzewie,

– planuje roztropne postępowanie,
oparte o słowo Boże,
– planuje częste korzystanie z
sakramentów świętych,
– planuje swój udział w procesji
Bożego Ciała,
– planuje wakacyjne spotkania ze
Stwórcą,
– samodzielnie formułuje modlitwę
wstawienniczą,
– wyraża zainteresowanie pracą
misjonarzy i podejmuje modlitwę w
intencji misji,
– uzasadnia konieczność więzi z
Chrystusem, aby osiągnąć niebo,
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DZIAŁ

OCENA

dopuszczająca
I. Bóg kocha Uczeń:
– dzieli się wspomnieniami z
ludzi
wakacji,
– wymienia wakacyjne sposoby
spotkania z Bogiem,
– określa, że Biblia zawiera
słowo kochającego Boga, który
chce się z nami spotykać,
– definiuje pojęcia: Stwórca,
stworzenie,
– podaje prawdę, że cały świat
pochodzi od Boga,
– wymienia, w czym człowiek
jest podobny do Boga,
– wie, co to jest grzech
pierworodny,
– prezentuje biblijne
opowiadanie o Kainie i Ablu
Rdz 4,2b-15

dostateczna
Uczeń:
– opowiada o ciekawych ludziach, których
spotkał,
– podaje przykłady znanych ludzi oraz
biblijnych bohaterów, którzy spotkali się z
Bogiem
– odróżnia twórcze działanie człowieka od
stwórczego dzieła Boga,
– formułuje główne prawdy o człowieku
zawarte w Księdze Rodzaju 1,26-27,
– wymienia konsekwencje grzechu,
– uzasadnia, dlaczego należy systematycznie
przystępować do sakramentu pokuty i
pojednania,
– mówi z pamięci prawdę wiary o Bożej
sprawiedliwości,
– wyjaśnia, że cała przyroda jest darem Boga, o
który mamy się troszczyć,
– dostrzega związek między mądrym

dobra
Uczeń:
– odróżnia spotkania pozytywne,
budujące od szkodliwych i
znajomości, które warto pielęgnować,
od takich, które nie są tego warte,
– potrafi zredagować modlitwę
dziękczynną za wybrane dzieło
stworzenia,
– na podstawie tekstu biblijnego
wymienia zadania, jakie Bóg przekazał
człowiekowi,
– uzasadnia, że grzech niszczy
przyjaźń człowieka z Bogiem,
– wskazuje skutki grzechu
pierworodnego w codziennym życiu,
– na podstawie tekstu biblijnego
uzasadnia, że grzech niszczy przyjaźń
między ludźmi,
– wskazuje konsekwencje wynikające

bardzo dobra
Uczeń:
– charakteryzuje, w jaki sposób
spotkane osoby mogły go
ubogacić,
– uzasadnia, że czytając Pismo
Święte możemy doświadczyć
spotkania z Bogiem,
– interpretuje elementy dzieła
Michała Anioła przedstawiające
stworzenie,
– uzasadnia, że człowiek jest
stworzony na obraz i
podobieństwo Boże,
– wskazuje biblijne podstawy
sakramentu chrztu (Dz 2,38),
– wskazuje proste teksty
liturgiczne odnoszące się do
sakramentu chrztu,
– wskazuje biblijne podstawy

celująca
Uczeń:
1. Opanował w
pełni wiedzę i
umiejętności
przewidziane
w podstawie
programowej
z religii w
danej klasie.
2. Wykazuje
stałą gotowość
i chęć do
poszerzania
wiedzy.
Reprezentuje
szkołę w
konkursach i
olimpiadach
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– podaje, że drogą powrotu do
przyjaźni Boga i ludzi jest
przeproszenie,
– prezentuje biblijne
opowiadania o potopie (Rdz
6,5-9.17),
– definiuje pojęcie „ekologia”,
– opowiada o życiu św.
Franciszka z Asyżu,
– wymienia imiona trzech
archaniołów,
– mówi z pamięci modlitwę
prośby o pomoc Anioła Stróża,
– wymienia przejawy miłości
rodziców do dziecka,
II. Bóg
Uczeń:
opiekuje się – określa, kim był Abraham
– opowiada o Bożych
ludźmi
odwiedzinach u Abrahama,
– określa, kim był Jakub,
– podaje fakt, że synowie
Jakuba dali początek dwunastu
pokoleniom narodu Izraela,
– podaje powody zazdrości
braci wobec Józefa,
– omawia los Józefa
sprzedanego w niewolę,
– wymienia okoliczności
powołania Mojżesza,
– wymienia przywódców
narodu wybranego w drodze do
Ziemi Obiecanej,
– określa, że sędziowie byli
przywódcami Izraelitów,
powołanymi przez Boga, by
wyzwolić ich z ucisku
nieprzyjaciół,

korzystaniem z darów przyrody, a zdrowiem i
szczęściem człowieka,
– potrafi ocenić, co nam pomaga, a co
przeszkadza w osiąganiu świętości,
– podaje datę liturgicznego wspomnienia
Świętych Archaniołów,
– rozpoznaje obraz przedstawiający Michała
Archanioła, wskazując jego atrybuty,
– podaje datę liturgicznego wspomnienia
Aniołów Stróżów,
– wylicza dodatkowe obciążenia oraz korzyści
płynące z posiadania licznego potomstwa
(rodzeństwa),
Uczeń:
– opisuje obietnicę, jaką Bóg dał Abrahamowi,
i historię jej wypełnienia,
– uzasadnia potrzebę i sens wytrwałej
modlitwy,
– omawia relacje Józefa z jego braćmi
podkreślając znaczenie przebaczenia w tych
relacjach,
– potrafi przyznać się do błędu i przeprosić,
– określa, że Aaron był bratem Mojżesza i jego
„ustami”,
– wskazuje sposób podziału ziemi między 12
pokoleń Izraela,
– podaje, że Józef daje nam przykład
przebaczenia,
– wyjaśnia, do czego Pan Bóg wzywa każdego
człowieka poprzez historię Józefa,
– uzasadnia, dlaczego należy przebaczać
innym,
– podaje imię, które objawił Bóg Mojżeszowi,
– wskazuje na wartość współpracy z Bogiem w
zbawianiu innych ludzi,
– identyfikuje baranka paschalnego i Baranka
Bożego,
– objaśnia znaczenie baranka dla Izraelitów,
– określa znaczenie wyjścia z niewoli dla
historii narodu wybranego,

z sakramentu pokuty i pojednania,
– wyjaśnia, dlaczego Bóg ocalił Noego
od potopu,
– wyjaśnia, na czym polega
odpowiedzialność za środowisko, w
którym żyje,
– charakteryzuje rolę, jaką wyznaczył
Bóg Michałowi Archaniołowi,
– charakteryzuje rolę Anioła Stróża w
życiu człowieka,
– omawia treść biblijnego opowiadania
o grzechu pierwszych ludzi: Rdz 2,1617; 3,1-6.8-9.11-13.17.19.23,

sakramentu pokuty,
przedmiotowych
– wskazuje proste teksty
z religii.
liturgiczne odnoszące się do
Samodzielnie i
sakramentu pokuty,
twórczo
– potrafi ocenić stosunek
rozwija własne
współczesnych ludzi do przyrody
uzdolnienia,
i porównać go z nauką przekazaną
bierze
przez św. Franciszka,
aktywny i
– uzasadnia, dlaczego w walce ze
systematyczny
złem (z szatanem) potrzebna jest
udział w
nam pomoc Michała Archanioła,
zajęciach
– mówi z pamięci modlitwę do
pozalekcyjnych
Michała Archanioła,
związanych z
katechezą.
Wykonuje
dodatkowe
Uczeń:
Uczeń:
prace domowe
– wskazuje sytuacje z codziennego
– wyjaśnia okoliczności i
dla chętnych.
życia, w których możemy mieć do
znaczenie zmiany imienia Jakuba
Jest aktywny i
czynienia z Bożymi odwiedzinami,
na Izrael,
przygotowany
– podaje imiona patriarchów:
– wyjaśnia znaczenie losów w
do lekcji.
Abrahama, Izaaka i Jakuba oraz jego
podziale Ziemi Obiecanej,
dwunastu synów,
– uzasadnia, dlaczego pokolenie
– charakteryzuje postawę Aarona u
Lewiego nie otrzymało ziemi,
boku Mojżesza,
– na podstawie tekstu biblijnego
– wskazuje na mapie terytoria
określa warunki korzystania z
poszczególnych pokoleń,
mocy Bożej,
– streszcza biblijne opowiadanie o
– na podstawie tekstu biblijnego
powołaniu Mojżesza,
określa, czym jest powołanie,
– wybiera sposoby współpracy z
– na podstawie tekstu biblijnego
Bogiem w dziele zbawienia,
uzasadnia, że mądrość jest darem
– podaje przykłady opieki Bożej nad
Bożym, o który trzeba się starać,
Izraelitami,
– uzasadnia, że Bóg czyni cuda
– wnioskuje, że łaska Boża ratuje
także dzisiaj,
człowieka z niewoli grzechu,
– uzasadnia konieczność pokuty i
– wyjaśnia analogię pomiędzy manną nawrócenia,
a sakramentem Eucharystii,
– uzasadnia, że proroctwa
– charakteryzuje związek między
mesjańskie wypełniły się w
Ostatnią Wieczerzą a liturgią
Jezusie,
eucharystyczną,
– potrafi zinterpretować
– określa sposoby okazywania
omawiane teksty prorockie,
wdzięczności Bogu za dar Eucharystii, – przytacza treść wydarzenia
– wyjaśnia analogię między wodą ze
biblijnego, jakim było
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skały wodę a łaską Bożą,

wyprowadzenie wody ze skały,
Uczeń:
– opowiada o przymierzu, które
Bóg zawarł z Dawidem,
– określa, na czym polegało Nowe
Przymierze,
– wyjaśnia analogię między
wężem na pustyni a krzyżem
Chrystusa,
– wyjaśnia, co to znaczy „trwać
przy Chrystusie”,
- Wyjaśnia, że wąż miedziany
zapowiada Chrystusa przybitego
do Krzyża,
- Wskazuje na prawdę, że
dobrowolna śmierć Chrystusa na
Krzyżu ratuje nas od grzechu i
śmierci,
- Uzasadnia, dlaczego potrzebne
było Nowe Przymierze,
- Opowiada o treściach Bożych
obietnic dotyczących zbawienia
człowieka,
Uczeń:
– charakteryzuje św. Józefa jako
wzór dla wszystkich ojców i
opiekunów,
– uzasadnia znaczenie chrztu
Jezusa w Jordanie,
– streszcza proroctwa
zapowiadające przyjście
Mesjasza,
– wyjaśnia, w jaki sposób
wypełniły się proroctwa
mesjańskie,
– charakteryzuje świadectwa
wiary o Jezusie Chrystusie,
– dowodzi prawdy o Jezusie, jako
postaci historycznej,
– uzasadnia potrzebę
dziękczynienia Bogu za chrzest,

III. Bóg
zawiera
przymierze
z ludźmi

Uczeń:
– identyfikuje Dekalog z
przykazaniami Bożymi,
– objaśnia, czym jest
przymierze,
– dowodzi, że przykazania
Boże są drogą do życia
wiecznego,
– określa, dlaczego krzyż jest
znakiem wiary chrześcijańskiej,
– redaguje modlitwę
wdzięczności za przynależność
do Kościoła,
– podaje, kto powołuje
człowieka do świętości,
- Podaje przykazanie miłości,
- Wyjaśnia, jak praktykować to
przykazanie na co dzień,
- Wymienia wspólnoty
działające w jego parafii,

Uczeń:
– podaje treść przykazania miłości Boga i
bliźniego,
– wyjaśnia analogię między Dekalogiem a
Nowym Przymierzem,
– podaje, że wypełnianie przykazań jest
wyrazem wiary i posłuszeństwa Bogu,
– wymienia przykłady dochowania wierności
przymierza z Bogiem,
– wyjaśnia, dlaczego należy zachowywać
przykazania Boże,
– wskazuje na Pana Jezusa jako jedynego
Pośrednika w zbawczym dziele Boga,
– określa, dlaczego Bóg wzywa człowieka do
świętości,
– wyjaśnia znaczenie słowa „Mesjasz”,
– wybiera sposoby okazywania wdzięczności
Bogu za sakrament chrztu świętego,
– opowiada o życiu świętych ludzi,
– wybiera sposoby realizowania wezwania do
świętości,

Uczeń:
– uzasadnia, że Dekalog jest wyrazem
miłości i troski Boga o człowieka,
– dowodzi, dlaczego należy wypełniać
przykazania Boże,
– przytacza treść opowiadania
biblijnego o wężu miedzianym,
– wymienia okoliczności
wprowadzenia Izraelitów do Ziemi
Obiecanej,
– uzasadnia potrzebę współpracy z
Bogiem,
– wyjaśnia, na czym polega
przymierze Boga z ludźmi,
- Wyjaśnia, w jaki sposób Chrystus
wypełnił Nowe Przykazanie,
- Podaje treść Nowego Przykazania.
- Wskazuje, jak realizować wezwanie
do świętości,
- Uzasadnia postawę troski o otwartość
na Ducha Świętego,

IV. Bóg
posyła
Jezusa

Uczeń:
– opowiada o misji Jana
Chrzciciela (Łk 3,3-9),
– podaje, ze Jezus Chrystus jest
postacią historyczną,
– wyjaśnia znaczenie pojęcia:
„postać historyczna”,
– wyjaśnia znaczenie imienia:
Syn Boży,
– określa znaczenie pojęcia:
„objawienie”,
– wybiera sposoby okazywania
miłości Bogu Ojcu,
– wskazuje na sakrament
chrztu, jako warunek naszego
zbawienia,
– podaje, że Święta Rodzina
jest wzorem życia z Bogiem,

Uczeń:
– podaje prawdę, że Zachariasz nie uwierzył
Bożej obietnicy i stał się niemy do czasu
urodzenia syna,
– wymienia powody ludzkiej radości
– podaje, że pasterze jako pierwsi pokłonili się
Jezusowi,
– z szacunkiem odnosi się do ludzi ubogich,
– podaje, co Ewangelia mówi o św. Józefie,
– podaje, kiedy w liturgii czcimy św. Józefa,
– wymienia, do czego nawoływał Jan
Chrzciciel,
– wyjaśnia znaczenie słów: „Adwent”,
„Zbawiciel”, „protoewangelia”,
– określa potrójne znaczenie Adwentu,
– podaje, kim był Elizeusz,
– wybiera sposoby okazywania wdzięczności
Bogu za łaski otrzymane na chrzcie świętym.

Uczeń:
– wymienia cechy właściwej postawy
człowieka wobec słowa Bożego
– wyjaśnia motyw poruszenia się
dzieciątka w łonie Elżbiety
– wyjaśnia słowa Symeona
– potrafi ułożyć modlitwę do św.
Józefa za swojego tatę lub opiekuna,
– wyjaśnia, co znaczy dla
współczesnego człowieka „prostować
drogę dla Jezusa”,
– wymienia proroków
zapowiadających przyjście Mesjasza,
– wymienia proroctwa Izajasza
odnoszące się do zapowiadanego
Mesjasza,
– wyjaśnia, w jaki sposób wypełniły
się proroctwa Izajasza,
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– wymienia wartości niezbędne
do utworzenia szczęśliwej
rodziny,
– wyjaśnia, kto i co tworzy
rodzinę,
– podaje, że Jezus jest Królem,
Kapłanem i Prorokiem,
– wyjaśnia pojęcia: „Ziemia
Święta”, „miejsca
ewangeliczne”,
– wskazuje na potrzebę
poznawania miejsc związanych
z życiem Jezusa,

V. Bóg
naucza
przez
Jezusa

– podaje, kim był Izajasz,
– wskazuje na potrzebę zawierzenia Bogu,
– proponuje sposoby pogłębiania wiary,
– wymienia dokumenty chrześcijańskie i
pozachrześcijańskie, jako źródła wiedzy o
Jezusie,
– określa relacje panujące w Świętej Rodzinie,
– uzasadnia potrzebę wzajemnego pomagania
sobie i odpowiedzialności za rodziców i
rodzeństwo,
– przyjmuje odpowiedzialność za postawę
miłości i odpowiedzialności w rodzinie,
– podaje, kto objawił się podczas chrztu
Jezusa,
– wyjaśnia różnicę między królestwem
ziemskim i Królestwem Bożym,
– wylicza najważniejsze miejsca w Palestynie
związane z misją Zbawiciela,

– streszcza proroctwa Jana Chrzciciela
zapowiadające Mesjasza,
– podaje świadectwa Jezusa o Jego
Bożym synostwie,
– wymienia zadania, jakie wynikają z
przyjęcia sakramentu chrztu świętego,
– streszcza świadectwo wiary św.
Piotra,
– streszcza tekst biblijny o chrzcie
Pana Jezusa,
– wskazuje, że Jezus jest umiłowanym
Synem Boga Ojca,
– wymienia przykłady czynów Jezusa
jako Króla, Kapłana, Proroka,
– proponuje sposoby realizacji
przykazania miłości w codziennym
życiu,

- wyjaśnia, na czym polega
oczekiwanie na powtórne
przyjście Chrystusa,
-wskazuje na potrójne znaczenie
Adwentu w życiu chrześcijanina
(historyczne, eschatologiczne i
osobiste),
- opisuje geograficzne
ukształtowanie Palestyny w
czasach Pana Jezusa,
- podaje główne elementy
kulturowe i historyczne, które
ukształtowały ziemską ojczyznę
Jezusa,
- wyjaśnia związek między
geograficzną, kulturową i
historyczną charakterystyką
Palestyny a nauczaniem Pana
Jezusa,
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
– określa, że modlitwa jest
– podaje własną definicję wiary,
– wymienia sposoby doświadczania
– wyjaśnia rolę wiary przy
dialogiem między Bogiem i
– wskazuje w Ewangelii przykłady okazywania mocy Jezusa,
uzdrowieniach,
człowiekiem,
przez Jezusa miłosierdzia,
– wskazuje w swoim środowisku
– charakteryzuje posłannictwo św.
– określa, że pomoc
– dostrzega potrzebę niesienia pomocy osobom osoby będące przykładem wiary,
Faustyny, jej rolę w szerzeniu czci
potrzebującym jest
biednym i opuszczonym
– podaje, że Jan był w grupie
Bożego Miłosierdzia,
chrześcijańskim obowiązkiem, – streszcza poznane przypowieści,
pierwszych, powołanych przez Jezusa – układa własną modlitwę do
– określa, w czym się przejawia – wybiera sposoby budowania i umacniania
apostołów, jako jedyny z Dwunastu
Jezusa Miłosiernego,
Boże miłosierdzie,
Królestwa Bożego,
był pod krzyżem i jako pierwszy z
– dowodzi, że sakrament chrztu to
– wymienia sposoby czci
– identyfikuje winnicę z Królestwem Bożym,
nich stanął przy pustym grobie Jezusa, czas wezwania nas do pracy w
Bożego Miłosierdzia ,
– streszcza przypowieść o robotnikach w
– interpretuje teksty biblijne mówiące winnicy Bożej,
– podaje, co to jest
winnicy,
o miłosierdziu Jezusa,
– uzasadnia, dlaczego każdy
przypowieść,
– wskazuje, że warunkiem przynależności do
– podaje przykłady sytuacji, w których człowiek został powołany do
– podaje, czym jest winnica,
Królestwa Bożego jest nawrócenie i wiara,
potrzebujemy miłosierdzia ze strony
poszukiwania prawdy,
– identyfikuje bliźniego z
– streszcza przypowieść o miłosiernym
ludzi i Boga,
– wskazuje na błogosławieństwa,
drugim człowiekiem,
Samarytaninie,
– wyjaśnia prawdy zawarte w
jako drogę przyjaźni z Jezusem,
– podaje, że Jezus Chrystus
– objaśnia, dlaczego Jezus Chrystus został
przypowieściach,
– ocenia swoje postępowanie w
głosi naukę Ojca,
posłany przez Ojca,
– wybiera sposoby realizowania
świetle prawd Bożych,
– podaje, że Jezus uczy prawdy, – wyjaśnia, co stanowi istotę nauki Pana
czynów miłości w codziennym życiu, – planuje troskę o dążenie do
– wymienia sakramenty święte, Jezusa,
– przytacza treść błogosławieństw,
świętości,
– podaje znaczenie słowa
– określa sposoby rozwoju Królestwa Bożego, – wyjaśnia, jakich ludzi Jezus nazywa - Podaje treść błogosławieństw
„błogosławiony”,
– wyjaśnia, w jaki sposób Pan Jezus działa w
„błogosławionymi”,
zawartych w Kazaniu na górze
– określa, czym jest sąd
sakramentach,
– uzasadnia potrzebę stosowania
(Mt 5, 1-10),
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– wskazuje, że w sakramentach jednoczymy się
z Chrystusem,
– uzasadnia potrzebę częstego korzystania z
sakramentów,
– identyfikuje Kazanie na Górze z Ośmioma
Błogosławieństwami,
– wybiera sposób realizacji błogosławieństw w
swoim życiu,
– podaje, że Pana Jezus ukazuje prawdę o
Królestwie Bożym na podstawie przypowieści
o ziarnku gorczycy,
– uzasadnia potrzebę korzystania z
sakramentów świętych i spełniania dobrych
uczynków,
VI. Bóg
Uczeń:
Uczeń:
– omawia treść zapowiedzi zesłania Ducha
działa przez – podaje, że Duch Święty jest
Trzecią Osobą Boską,
Świętego,
Jezusa
– podaje, że Jezus miał uczniów – definiuje pojęcia: nauczyciel, wychowawca
i oni nazywali Go
– wymienia cechy dobrego ucznia i dobrego
Nauczycielem,
nauczyciela,
– wyraża szacunek wobec
– wskazuje na chrześcijańską postawę wobec
nauczycieli,
cierpienia,
-podaje okoliczności
– objaśnia, co to znaczy, że Eucharystia jest
ustanowienia Eucharystii,
pokarmem na życie wieczne,
- podaje słowa konsekracji,
– wskazuje na związek rozmnożenia chleba z
– podaje, że Jezus uzdrawia i
Eucharystią,
odpuszcza grzechy,
– określa sposoby okazywania wdzięczności
– określa, w których
Bogu za dar Eucharystii,
sakramentach Jezus odpuszcza – określa, w jaki sposób okazywać zaufanie i
grzechy,
wiarę w Jezusa,
– podaje, że Eucharystia jest
– wymienia przykłady wskrzeszeń opisanych w
pokarmem na życie wieczne,
Piśmie Świętym,
– podaje, że Jezus ma dwie
– wyjaśnia, czego zapowiedzią stał się cud
natury – Boską i ludzką,
wskrzeszenia,
– stwierdza, że moc Jezusa jest – wskazuje na różnicę między wskrzeszeniem a
ratunkiem dla człowieka pośród zmartwychwstaniem,
życiowych burz,
– podaje, że śmierć Jezusa na krzyżu była
– podaje, czym jest
spełnieniem woli Ojca i centralnym
wskrzeszenie,
wydarzeniem w historii zbawienia,
– podaje, że krzyż jest
– wybiera sposoby okazywania posłuszeństwa
symbolem wiary chrześcijan,
wobec woli Bożej,
– wymienia symbole
– wskazuje na potrzebę wdzięczności Panu
ostateczny,
– uzasadnia potrzebę starania
się o dobre postępowanie,

Ośmiu Błogosławieństw w swoim
życiu,
– wyjaśnia, dzięki czemu Królestwo
Boże wzrasta,
– wskazuje na sakrament chrztu
świętego, jako początek rozwoju
Królestwa Bożego w człowieku,
– objaśnia prawdy o Królestwie
Bożym, zawarte w przypowieściach o
chwaście i sieci,
- Wymienia sakramenty święte i
uzasadnia ich wartość,

- Opisuje okoliczności, w których
Jezus wygłosił błogosławieństwa.
- Ukazanie postaci i postawy bł.
ks. Bronisława Markiewicza jako
realizatora drogi ewangelicznych
błogosławieństw,
- Ukazanie św. Franciszka jako
wzoru do radykalnego
naśladowania Jezusa (człowieka
ośmiu błogosławieństw),
- Kształtowanie postawy życia
błogosławieństwami na wzór św.
Franciszka,

Uczeń:
– wyjaśnia znaczenie tytułu Paraklet,
– potrafi ocenić swoje postępowanie
wobec nauczycieli,
– wyjaśnia istotę uzdrowień
dokonanych przez Jezusa,
– objaśnia, na czym polega zdrowie
duszy,
– opowiada o cudownym rozmnożeniu
chleba przez Jezusa,
– streszcza tekst biblijny o uciszeniu
burzy na jeziorze,
– wskazuje, że Jezus, uciszając burzę
na jeziorze, objawił swoją Boską moc,
pogłębił wiarę uczniów i okazał swoje
miłosierdzie,
– opowiada tekst biblijny o
wskrzeszeniu Łazarza,
– streszcza opis biblijny dotyczący
ukrzyżowania Jezusa,
– uzasadnia znaczenie śmierci Pana
Jezusa na krzyżu,
– uzasadnia konieczność czerpania
mocy i siły płynącej z krzyża w
sytuacjach trudnych,
– określa, czym jest Tajemnica
Paschalna Chrystusa,
– streszcza teksty biblijne na temat

Uczeń:
– charakteryzuje działanie Ducha
Świętego jako Przewodnika,
Pocieszyciela, Obrońcy,
– na podstawie wybranych
tekstów biblijnych charakteryzuje
postawę Jezusa jako nauczyciela,
– określa istotne części liturgii
Wielkiego Piątku,
– podaje, że chrzest jest
uczestnictwem w Tajemnicy
Paschalnej Chrystusa,
– objaśnia, w jaki sposób
uczestniczymy w Tajemnicy
Paschalnej Chrystusa,
– wyjaśnia, dlaczego
zmartwychwstanie Jezusa stanowi
dla nas źródło chrześcijańskiego
życia,
– uzasadnia potrzebę spotkania z
Jezusem we Mszy Świętej,
– uzasadnia obecność Boga w
swoich przeżyciach wakacyjnych,
- wykazuje związek rozmnożenia
chleba z Eucharystią,
- uzasadnia konieczność
uczestniczenia w Eucharystii,
- opowiada treść ewangelicznego
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chrzcielne,
– wyjaśnia znaczenie
sakramentu chrztu,
– podaje, że zmartwychwstanie
Chrystusa jest podstawą i
źródłem życia
chrześcijańskiego,
– podaje, że wiara jest darem
Boga,
– definiuje terminy: „dar”,
„wiara”,
– wskazuje na
odpowiedzialność za przyjętą
wiarę,
– podaje, że Jezus jest naszą
nadzieją w pokonywaniu
trudności,
– podaje, że źródłem
prawdziwej miłości jest Bóg,
– objaśnia, czym jest postawa
miłości,
– wskazuje na
odpowiedzialność za pełnienie
czynów miłości,
– podaje, że w pięknie świata
poznajemy Boga,
– wskazuje na wakacje jako
czas dany od Boga,
- Przedstawia opowiadania
o wskrzeszeniu Łazarza,
młodzieńca z Nain i córki Jaira,

Jezusowi za Jego miłość i śmierć na krzyżu,
– objaśnia, czym jest Nowe Przymierze,
– wyjaśnia, czym jest śmierć Jezusa na krzyżu,
– wskazuje na sens śmierci Chrystusa na
krzyżu jako ofiary Nowego Przymierza,
– dowodzi konieczności przyjęcia chrztu przez
człowieka,
– definiuje termin: „chrystofania”,
– objaśnia, w jaki sposób należy dbać o rozwój
wiary,
– stwierdza, że każdą trudność łatwiej
przetrwać z Chrystusem,
– określa czyny, które świadczą o życiu w
miłości,
– wymienia najważniejsze wydarzenia z życia
św. Faustyny,
– wybiera sposoby okazywania wdzięczności
Bogu za Jego miłość,
– objaśnia, w jaki sposób można pogłębiać
przyjaźń z Panem Jezusem,
- Wymienia formy pomocy zmarłym,
- Opisuje, kiedy w sposób szczególny Kościół
pamięta o zmarłych,
- Wyjaśnia czym jest odpust,
- Przedstawia podstawowe wydarzenia męki,
śmierci i zmartwychwstania Jezusa,
- Wymienia znaki liturgiczne związane ze
świętowaniem tych wydarzeń,

zmartwychwstania Pana Jezusa,
– przytacza słowa Jezusa, skierowane
do świętego Tomasza,
– wyjaśnia, dlaczego Pan Jezus po
swoim zmartwychwstaniu ukazywał
się Apostołom,
– streszcza tekst biblijny, opisujący
spotkanie Zmartwychwstałego Jezusa
z Apostołami,
– analizuje, czym jest nadzieja w
odniesieniu do trudności,
- opowiada treść ewangelicznego opisu
odpuszczenia grzechów i uzdrowienia
paralityka,
- wymienia elementy zawierzenia w
życiu s. Faustyny,
- wyjaśnia na czym polegało
posłannictwo s. Faustyny,
- określa, czym jest chrześcijańska
nadzieja na życie wieczne,
- wyjaśnia, dlaczego wiara jest
warunkiem osiągnięcia życia
wiecznego,
- uzasadnia potrzebę modlitwy za
zmarłych,
- wskazuje na konieczność szacunku
wobec zmarłych,
-argumentuje rozwijanie postawy
dbałości o groby bliskich zmarłych,

opisu odpuszczenia grzechów
kobiecie cudzołożnej,
- wymienia pięć warunków dobrej
spowiedzi,
- wyjaśnia, na czym polega żal
doskonały i niedoskonały,
- wskazuje na sposoby pomocy
ludziom cierpiącym,
- wymienia skutki sakramentu
namaszczenia chorych,
- wskazuje na znaczenie
sakramentu namaszczenia
chorych dla cierpiących,
- uzasadnia, że wiara w Jezusa
jest ratunkiem wśród życiowych
burz,
- uzasadnia postawę zawierzenia
w codziennym życiu,
- argumentuje potrzebę szerzenia
kultu Miłosierdzia Bożego,
- wyjaśnia zbawczy sens śmierci
Jezusa,
- wykazuje potrzebę i pragnienie
udziału w Triduum Paschalnym,
- określa, jakie podjąć działania,
by być gotowym na przyjście
Jezusa w chwale,
- wyjaśnia znaczenie słów
aklamacji po przeistoczeniu,
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DZIAŁ

I.
Tajemnica
Kościoła
Chrystusowego

OCENA
dopuszczająca
Uczeń:
Uczeń:
– podaje, że Jezus założył Kościół,
– identyfikuje Kościół ze wspólnotą
ludzi ochrzczonych,
– podaje, że Jezus Chrystus objawił
Ducha Świętego,
– podaje, że Duch Święty jest źródłem
darów i charyzmatów udzielanych
Kościołowi,
– wymienia siedem darów Ducha
Świętego,
– objaśnia znaczenie słowa „charyzmat”,
– rozróżnia symbole Ducha Świętego,
– wylicza trzy cnoty Boskie,
– stwierdza, że Duch Święty źródłem
apostolskiej działalności Kościoła,
– podaje, że nakaz misyjny dotyczy
wszystkich chrześcijan,

dostateczna
Uczeń:
– określa, na czym polega współpraca w
budowaniu Kościoła,
– wyjaśnia, w jaki sposób Duch Święty
działa w człowieku,
– rysuje symbole Ducha Świętego,
– wskazuje na konieczność pogłębiania
wiary, zaufania i miłości względem
Boga,
– wyjaśnia znaczenie słów: „prymat” i
„nieomylność”,
– wskazuje na modlitwę i świadectwo
życia codziennego jako udział w
apostolskiej działalności Kościoła,
– objaśnia, na czym polega misyjny
charakter Kościoła,
– przytacza treść nakazu misyjnego
Chrystusa,
– wyjaśnia, co poleca Jezus w nakazie

dobra
Uczeń:
–wymienia imiona Apostołów,
– wyjaśnia, jaka jest istota
poszczególnych darów Ducha Świętego,
– określa znaczenie darów i
charyzmatów w życiu chrześcijańskim,
– wyjaśnia, jaką rolę w życiu
chrześcijanina pełnią cnoty Boskie,
– charakteryzuje rolę Ducha Świętego w
życiu Kościoła,
– wskazuje, że św. Piotr i każdy papież
realizuje posłannictwo Chrystusowe,
– proponuje sposoby zaangażowania się
w dzieło misyjne Kościoła,
– podaje, że papież wraz z Kolegium
Biskupów stanowi Urząd Nauczycielski
Kościoła,
– objaśnia, kiedy nauczanie papieża jest
nieomylne,

bardzo dobra
Uczeń:
– uzasadnia stwierdzenie:
„człowiek współczesny może być
rybakiem ludzi”,
– streszcza tekst Ewangelii – Mt
4,18-22,
– stwierdza, że Duch Święty jest
źródłem mocy dla wyznawców
Chrystusa,
– rozróżnia, że papież jest zastępcą
Chrystusa na ziemi i następcą św.
Piotra,
– uzasadnia potrzebę współpracy z
Duchem Świętym w pogłębianiu
wiary, nadziei i miłości w
codziennym życiu,
– uzasadnia potrzebę głoszenia
Ewangelii w dzisiejszym świecie,
– klasyfikuje nauczanie zwyczajne i

celująca
Uczeń:
1 Opanował w
pełni wiedzę i
umiejętności
przewidziane
w podstawie
programowej
z religii w
danej klasie.
2. Wykazuje
stałą gotowość
i chęć do
poszerzania
wiedzy.
Reprezentuje
szkołę w
konkursach i
olimpiadach
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– podaje, że św. Piotr był pierwszym
papieżem,
– streszcza tekst biblijny o powołaniu
Piotra na papieża,
– nazywa św. Pawła Apostołem
Narodów,
– wymienia cechy wspólnoty,
– opowiada o życiu pierwszych
wspólnot chrześcijańskich,
– stwierdza, że pierwsze wspólnoty
chrześcijańskie są wzorem wypełniania
zadań Kościoła,
II. Siedem
sakramentów
Kościoła

Uczeń:
– wymienia siedem sakramentów
świętych,
– wyjaśnia, czym są sakramenty,
– wyjaśnia, jakie dary otrzymujemy w
sakramencie bierzmowania,
– podaje, że Eucharystia jest źródłem
miłości Boga i człowieka,
– podaje, że w sakramencie pokuty i
pojednania spotykamy się z Bogiem,
który jednoczy nas ze sobą i ludźmi,
– nazywa Boga kochającym i
miłosiernym Ojcem,
– podaje, że Jezus powołuje do
kapłaństwa,
– podaje, że sakrament małżeństwa jest
przymierzem miłości,
– wymienia, co ślubują sobie
małżonkowie w sakramencie
małżeństwa,

III. Życie z
Chrystusem
we
wspólnocie
Kościoła

Uczeń:
– podaje, że Jezus założył Kościół,
– rozróżnia Kościół powszechny i
Kościół lokalny,
– wymienia przykazania kościelne,
– podaje, że świeccy to wierni, którzy
nie mają święceń kapłańskich ani

misyjnym,
– wyjaśnia, w jakich okolicznościach
Jezus powołał św. Pawła,
– wyjaśnia, w jaki sposób pierwsi
chrześcijanie realizowali naukę
Chrystusa,
– rozróżnia przymioty Kościoła,
– wyjaśnia, co otwiera drogę naszego
zbawienia,
– wymienia dary otrzymane na chrzcie
świętym,
– proponuje sposoby aktywnego
angażowania się w życie Kościoła,
Uczeń:
– wyjaśnia, dlaczego chrzest jest
fundamentem życia chrześcijańskiego,
– stwierdza, że bierzmowanie jest
sakramentem umocnienia w wierze,
– nazywa Eucharystię sakramentem
miłości,
– wskazuje na potrzebę korzystania z
sakramentu Eucharystii,
– wyjaśnia potrzebę pracy nad sobą dla
dobra osobistego i całej wspólnoty
Kościoła,
– określa, jakie warunki trzeba spełnić,
aby sakrament pokuty i pojednania był
powrotem do Boga,
– wyjaśnia znaczenie terminów:
seminarium, święcenia,
– nazywa sakrament namaszczenia
chorych darem Chrystusa dla ludzi
cierpiących,

– określa, dlaczego św. Pawła
nazywamy Apostołem Narodów,
– charakteryzuje Kościół jako jeden,
święty, powszechny i apostolski,
– stwierdza, że Kościół jest wspólnotą,
którą łączy wspólna wiara w Chrystusa,
– wskazuje na konieczność
podejmowania różnych czynności w
Kościele,
– podaje przykłady oddziaływania
Ducha Świętego na Apostołów,
– charakteryzuje postać św. Piotra,

nadzwyczajne Kościoła,
– stwierdza, że św. Paweł
uświadamia nam potrzebę bycia
apostołem Jezusa w świecie,
– uzasadnia związek Eucharystii z
miłością bliźniego,
– wskazuje na sakrament chrztu
świętego jako dar i obowiązek
chrześcijanina,
– podaje, że Duch Święty został
zesłany na ziemię w dniu
Pięćdziesiątnicy,

Uczeń:
– klasyfikuje podział sakramentów,
– uzasadnia, że w przyjmowaniu
sakramentów konieczna jest wiara i
współpraca z Bogiem,
– objaśnia określenie: „woda żywa”,
– określa obrzędy sakramentu
bierzmowania,
– wskazuje konsekwencje sakramentu
Eucharystii,
– wyjaśnia, dlaczego chrześcijanie
zawierają małżeństwo w Kościele,
– objaśnia obrzęd namaszczenia
chorych,
– dowodzi, dlaczego należy korzystać z
sakramentu namaszczenia chorych,
– podaje, że sakrament chrztu jest
fundamentem życia chrześcijańskiego,
– charakteryzuje obrzęd sakramentu
chrztu świętego,

Uczeń:
– wskazuje biblijne podstawy
sakramentów,
– dowodzi znaczenia sakramentu
bierzmowania w życiu
chrześcijanina,
– objaśnia określenia Eucharystii,
– określa, na czym polega udział
kapłanów w misji Chrystusa,
– porównuje związek miłości
małżeńskiej do miłości Chrystusa
wobec Kościoła,
– opowiada, jak należy
przygotować się do przyjęcia
sakramentu namaszczenia chorych,
– określa, jakie łaski są udzielane w
sakramencie namaszczenia
chorych,
– objaśnia różnicę między
sakramentem małżeństwa a ślubem
cywilnym,

Uczeń:
– podaje, że Kościół to Mistyczne Ciało
Chrystusa,
– wyjaśnia znaczenie terminów: Kościół
powszechny, Kościół lokalny,
– wyjaśnia znaczenie przykazań
kościelnych,

Uczeń:
– objaśnia, co to znaczy, że Kościół jest
Mistycznym Ciałem Chrystusa,
– wskazuje na różnorodność zadań we
wspólnocie Kościoła powszechnego i
Kościoła lokalnego,
– uzasadnia potrzebę przestrzegania

Uczeń:
– proponuje sposoby czynnego
zaangażowania się w życie
Kościoła lokalnego – diecezji i
parafii,
– określa, jakie są sposoby
wypełniania przykazań

przedmiotowych
z religii.
Samodzielnie i
twórczo
rozwija własne
uzdolnienia,
bierze
aktywny i
systematyczny
udział w
zajęciach
pozalekcyjnych
związanych z
katechezą.
Wykonuje
dodatkowe
prace domowe
dla chętnych.
Jest aktywny i
przygotowany
do lekcji.
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IV.
Jesteśmy
włączeni w
dziedzictwo
Kościoła

zakonnych,
– podaje, że człowiek jest istotą
społeczną,
– wymienia wspólnoty, w których żyje
człowiek,
– rozróżnia uczynki miłosierdzia co do
duszy i co do ciała,
– podaje, że modlitwa jest rozmową i
spotkaniem człowieka z Bogiem,
– podaje, że najdoskonalszą modlitwą
wspólnotową jest modlitwa liturgiczna,
– podaje, że niedziela jest dniem
Pańskim,

– wyjaśnia, jaką rolę pełnią wierni
świeccy w Kościele,
– wskazuje na konieczność dawania
świadectwa wiary świeckich w Kościele,
– wyjaśnia, dlaczego człowiek powinien
dbać o życie wspólnotowe,
– podaje, że uczynki miłosierdzia są
świadectwem miłości braterskiej,
– proponuje sposoby troski i
odpowiedzialności za innych ludzi,
– wyjaśnia, jaka powinna być modlitwa,
– wyjaśnia, dlaczego niedzielę
nazywamy dniem Pańskim.

przykazań kościelnych w swoim życiu,
– proponuje sposoby zaangażowania się
wiernych świeckich w życiu Kościoła,
– stwierdza, że każdy gest miłości
wobec drugiego człowieka jest
okazaniem miłości Chrystusowi,
– wskazuje na konieczność modlitwy w
życiu chrześcijanina,
– wyjaśnia, jak należy się modlić.

kościelnych,
– charakteryzuje cechy miłości
chrześcijańskiej,
– stwierdza, że modlitwa wypływa
z potrzeby serca człowieka,
– wskazuje na modlitwę osobistą i
wspólnotową jako wypełnienie
nauki Chrystusa,
– dowodzi wartości modlitwy
osobistej i wspólnotowej –
liturgicznej,
– stwierdza, że dla chrześcijanina
niedziela to dzień spotkania z
Chrystusem Zmartwychwstałym.

Uczeń:
– podaje, że św. Wojciech jest wzorem
świadka wiary w Boga,
– wskazuje na postawę wierności Bogu
na wzór św. Wojciecha,
– podaje, że Polska w 966 roku przyjęła
chrzest,
– identyfikuje przyjęcie chrztu przez
Mieszka I z chrztem Polski,
– wymienia przykłady kultury
chrześcijańskiej,
– podaje znaczenie słowa „misje”,
– podaje, że tajemnice różańca świętego
są streszczeniem najważniejszych
wydarzeń z życia Jezusa i Maryi,
– wymienia tajemnice różańca świętego,
– podaje, że Maryja jest Królową Polski,
– wskazuje, kiedy obchodzimy
uroczystość Królowej Polski,
– podaje, że Maryja jest naszą
Pośredniczką i Orędowniczką,
– definiuje, czym jest sanktuarium,
– podaje nazwę diecezji i parafii na
terenie, której mieszka,
– wskazuje sposoby aktywnego
uczestnictwa w życiu parafii i diecezji,
– definiuje, co to jest Ojczyzna.

Uczeń:
– wyjaśnia, jaką rolę odegrał św.
Wojciech w historii chrześcijaństwa
polskiego,
– uzasadnia potrzebę dawania
świadectwa przynależności do Kościoła,
– wyjaśnia, czym jest kultura
chrześcijańska,
– wyjaśnia, z czego wypływa
działalność misyjna Kościoła,
– proponuje sposoby włączenia się w
dzieło misyjne Kościoła,
– charakteryzuje tajemnice różańca
świętego,
– wyjaśnia, dlaczego Polacy powinni
oddawać szczególną cześć Maryi,
– objaśnia, co to znaczy, że Maryja jest
Królową ludzkich serc,
– wyjaśnia, dlaczego Maryję nazywamy
Pośredniczką i Orędowniczką,
– określa formy kultu maryjnego w
Kościele,
– wymienia imiona i nazwiska biskupa
diecezji, proboszcza i wikariuszy parafii,
na terenie której mieszka,
– wyjaśnia pojęcia: diecezja, parafia,
biskup ordynariusz,

Uczeń:
– proponuje sposoby dawania
świadectwa swojej wiary w Boga,
– wyjaśnia znaczenie chrztu Polski dla
narodu i Europy,
– wskazuje na obecność Chrystusa w
narodzie polskim,
– proponuje sposoby rozwijania wiary
otrzymanej na chrzcie,
– wskazuje na potrzebę modlitwy za
misje,
– opowiada o początkach
chrześcijaństwa w Polsce,
– dowodzi związku wiary i Kościoła z
życiem narodu polskiego,
– proponuje sposoby kształtowania
kultury chrześcijańskiej,
– dowodzi konieczności działalności
misyjnej Kościoła,
– wyjaśnia, dlaczego Maryję nazywamy
nauczycielką życia Jezusa,
– wskazuje na pobożność maryjną jako
szczególny rys polskiej religijności,
– wymienia sanktuaria maryjne w
Polsce,
– określa, jakie obowiązki wynikają z
miłości do Ojczyny,

Uczeń:
– opowiada o życiu św. Wojciecha,
– dowodzi, że chrześcijanin
powinien być świadkiem wiary w
Boga,
– stwierdza, że włączenie narodu
polskiego do Kościoła
powszechnego było wydarzeniem
religijnym, politycznym i
społecznym,
– wyjaśnia znaczenie słów
Chrystusa: „Beze Mnie nic nie
możecie uczynić” w odniesieniu do
narodu polskiego,
– wskazuje, jak być
odpowiedzialnym za
chrześcijańskie dziedzictwo,
– analizuje, co to znaczy, że misje
są odnową Kościoła,
– określa, kto i kiedy ogłosił
Maryję Królową Polski,
– opowiada o odnowieniu ślubów
jasnogórskich,
– określa, dlaczego Maryję
otaczamy szczególną czcią w
Kościele,
– streszcza historię diecezji, parafii,
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– podaje, że miłość Ojczyzny jest
obowiązkiem chrześcijanina,

V. Święci
Kościoła
uczą nas
wiary

– wskazuje, jakie są owoce kultury
chrześcijańskiej w Europie i Polsce,

– określa wpływ chrześcijaństwa na
kulturę Europy i Polski,
– uzasadnia potrzebę troski o
kulturę chrześcijańską w Europie i
Polsce.
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
– podaje, że Bóg powołuje do świętości – wyjaśnia, czym jest świętość,
– wskazuje zadania, które pomagają w
– charakteryzuje posłannictwo św.
wszystkich ludzi,
– określa sposoby realizacji powołania
realizacji powołania do świętości,
Faustyny, jej rolę w szerzeniu czci
– definiuje słowo „męczennik”,
do świętości,
– dowodzi znaczenia świętych w życiu Bożego Miłosierdzia,
– podaje, że św. Szczepan był
– wyjaśnia, dlaczego św. Szczepan
Kościoła,
– charakteryzuje wybranych
pierwszym męczennikiem Kościoła,
poniósł śmierć męczeńską,
– opisuje okoliczności męczeńskiej
świętych,
– podaje, że św. Stanisław ze
– definiuje określenie: „moralność”,
śmierci Szczepana,
– dowodzi roli cierpienia i
Szczepanowa jest patronem
– określa, dlaczego św. Stanisław ze
– proponuje sposoby dawania
męczeństwa św. Szczepana w
chrześcijańskiego ładu moralnego,
Szczepanowa jest świadkiem wiary,
świadectwa wiary w Chrystusa,
rozwoju Kościoła,
– wylicza cechy męczenników,
– wyjaśnia, na czym polega świadectwo – wyjaśnia, jakie były przyczyny
– stwierdza, że świadectwo św.
– dowodzi, że wiara, nadzieja i miłość są wiary,
konfliktu pomiędzy Bolesławem
Stanisław ze Szczepanowa jest
mocą do dawania świadectwa wiary w
– charakteryzuje osobę oddającą życie
Śmiałym a św. Stanisławem ze
potwierdzeniem wierności Bogu,
Boga,
za wiarę w Boga,
Szczepanowa,
– wymienia męczenników z okresu
– podaje, że św. Stanisław Kostka jest
– przytacza motto życiowe św.
– uzasadnia potrzebę troski o ład
II wojny światowej,
patronem dzieci i młodzieży,
Stanisława Kostki: „Do wyższych
moralny,
– opowiada o życiu św. Stanisława
– wymienia cechy miłości bliźniego,
rzeczy jestem stworzony”,
– stwierdza, że św. Stanisław Kostka
Kostki,
którymi odznaczał się św. Maksymilian – wyjaśnia motto życiowe św.
jest wzorem w realizacji powołania do
– określa, jakimi wartościami
Maria Kolbe,
Stanisława Kostki,
świętości,
kierował się św. Stanisław Kostka
– przytacza słowa św. Pawła, którymi w – podaje, że św. Maksymilian Maria
– dowodzi, że św. Maksymilian Maria
w swoim życiu,
życiu kierował się bł. ks. Jerzy
Kolbe jest wzorem ofiarnej postawy
Kolbe jest wzorem ofiarnej postawy
– opowiada o życiu św.
Popiełuszko,
wobec bliźniego,
wobec bliźniego,
Maksymiliana Marii Kolbego,
– definiuje pojęcia: wiara,
– proponuje sposoby realizacji ofiarnej – dowodzi, że bł. ks. Jerzy Popiełuszko – opowiada o życiu bł. ks. Jerzego
posłuszeństwo w wierze, strażnik,
postawy miłości w swoim życiu,
jest przykładem służby prawdzie,
Popiełuszki,
– wylicza cechy, którymi odznaczał się – wyjaśnia, na czym polega służba
– nazywa prymasa Stefana
– opowiada o życiu i działalności
prymas Stefan Wyszyński,
prawdzie,
Wyszyńskiego strażnikiem wiary narodu prymasa Stefana Wyszyńskiego,
– nazywa św. Jana Pawła II
– proponuje działanie na rzecz rozwoju polskiego,
– uzasadnia, dlaczego prymas
nauczycielem wiary,
swojej wiary i bliźnich,
– uzasadnia potrzebę dawania
Stefan Wyszyński jest strażnikiem
– objaśnia, jakie są zadania nauczyciela – określa cechy św. Jana Pawła II jako
świadectwa wiary,
wiary narodu polskiego.
wiary.
nauczyciela wiary.
– dowodzi, dlaczego św. Jan Paweł II
jest nauczycielem wiary.
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Podręcznik nr AZ-31-01/10-LU-1/12 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy I gimnazjum, zgodny z
programem nauczania numer AZ-3-01/10.
Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-31-01/10-LU-1/12, zgodnego z programem nauczania nr AZ-3-01/10.
Karty pracy do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczona jest dla klasy I gimnazjum i może być stosowana jako pomoc
uzupełniająca do podręcznika nr AZ-31-01/10-LU-1/12.
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Lp.

Temat lekcji
1.

2.

Katecheza w szkole
moim wyborem.

Przygotowanie do
sakramentu
bierzmowania

3.

Kim jestem i po co
żyję

4.

Poznawanie Pana
Boga.

5.

Historia zbawienia
ludzkości

Wymagania
Bardzo dobry
Uczeń:
- wiąże właściwe
uczestnictwo w katechezie
ze świadectwem życia
chrześcijańskiego,
streszcza treści
programowe przewidziane
do realizacji w klasie I
- klasyfikuje elementy
formacji duchowej i
intelektualnej,
potrafi opisać znaczenie
systematycznego życia
sakramentalnego w
przygotowaniu do
bierzmowania.
- potrafi udowodnić wpływ
wiary i miłości na
uporządkowane,
szczęśliwe życie zarówno
w wymiarze doczesnym
jak i wiecznym,
- łączy świat stworzony i
lekturę Słowa Bożego jako
miejsca spotkania Boga z
człowiekiem,porównuje różne formy
objawiania się Boga
-rozumie potrzebę
systematycznego
korzystania z
sakramentów.
Identyfikuje pojęcie
„paruzja” z faktem
powtórnego przyjścia

Dostateczny
Uczeń:
- wyraża gotowość
aktywnego
uczestnictwa w
katechezie, wymienia
podstawowe zasady
oceniania na katechezie

Dopuszczający
Uczeń:
- prezentuje własne
motywy uczestnictwa w
katechezie
definiuje pojęcie:
Katecheza,
opisuje właściwy sposób
zachowania się na
katechezie

- interpretuje
znaczenie darów Duch
Świętego w życiu
chrześcijanina,
wyjaśnia związek faktu
Zesłania Ducha
Świętego z uroczystym
celebrowaniem
Sakramentem
Bierzmowania
- prawidłowo
interpretuje teksty z
nauczania Kościoła,
dotyczące sensu życia,

- definiuje sakrament
bierzmowania

- potrafi tak planować
swoje zajęcia by znaleźć
czas na właściwe
przygotowanie do
bierzmowania,
wylicza siedem darów
Ducha Świętego

- dostrzega powiązanie
między wiarą a
pytaniami
egzystencjalnymi,

- poszukuje odpowiedzi
na pytania dotyczące
sensu życia

- potrafi opisać obraz
Boga wyłaniający się z
kart Biblii,
wymienia sposoby i
formy objawiania się
Boga w dziejach
zbawienia.
- łączy fakt
przyjmowania
sakramentów z
dążeniem do
zbawienia,
- właściwie interpretuje
najważniejsze

- definiuje pojęcia:
„objawienie
kosmiczne”,
„objawienie
historyczne”,
„objawienie
eschatyczne”
- na podstawie
filmu/prezentacji i
własnej wiedzy
wskazuje
najważniejsze
wydarzenia z historii
Polski,

- prawidłowo odnajduje
w Piśmie Świętym
wskazane fragmenty,
określa objawione cechy
Boga

Dobry
Uczeń:
- opisuje strukturę i
zawartość podręcznika
do religii, wie jakie są
podstawowe zadania
katechezy

Celujący
. Uczeń:
1. Opanował w pełni wiedzę i umiejętności
przewidziane w podstawie programowej z
religii w danej klasie.
2. Wykazuje stałą gotowość i chęć do
poszerzania wiedzy Reprezentuje szkołę w
konkursach i olimpiadach przedmiotowych
z religii. Samodzielnie i twórczo rozwija
własne uzdolnienia, bierze aktywny i
systematyczny udział w zajęciach
pozalekcyjnych związanych z katechezą.
Wykonuje dodatkowe prace domowe
dla chętnych. Jest aktywny i przygotowany
do lekcji.

.

- poprawnie odnajduje w
Piśmie Świętym
wskazane fragmenty,
potrafi wymienić
wszystkie sakramenty
święte we właściwej
kolejności
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Chrystusa na ziemię
Uzasadnia zależność
pomiędzy przyjmowaniem
sakramentów a dążeniem
do zbawienia

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 Pisma
Świętego

- 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

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

- 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

- na podstawie
informacji z
podręcznika odczytuje
przesłanie biblijnego
opowiadania o
stworzeniu świata

- odczytuje zapisane
sigla biblijne,
Definiuje pojęcie „sigli
biblijnych”
zapisuje fragmenty
tekstu za pomocą sigli
biblijnych
- streszcza biblijny opis
stworzenia świata na
podstawie lektury
pierwszego rozdziału
Księgi Rodzaju
Programuje działania

- prawidłowo odnajduje
w Piśmie Świętym opisy
stworzenia świata: Rdz
1,1-27.31; 2,2-3
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ewolucja
Formułuje argumenty
świadczące o
niesprzeczności nauczania
Kościoła i nauk
empirycznych w
odniesieniu do
początków i rozwoju
świata

zgodnie z nauką
Kościoła,
na podstawie
wiadomości zdobytych
na poprzedniej lekcji
określa gatunek
literacki biblijnego
opisu
stworzenia

na rzecz dobra
drugiego człowieka i
całego

- formułuje argumenty
potwierdzające, że
protoewangeliajest
zapowiedzią mesjańską
Projektuje zasady unikania
zła we własnym życiu

- wymienia 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

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

- wymienia przyczyny i
konsekwencje potopu
oraz podjęcia budowy
wieży Babel,
na podstawie tekstu
biblijnego Rdz 11,1–
4omawia przyczyny i
przebieg potopu

- własnymi słowami
opowiada historię Noego
i budowy wieży Babel
Wylicza z pamięci
siedem grzechów
głównych

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

- 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
- w oparciu o mapę
określa przebieg
wędrówki Abrahama
Na podstawie
poznanych kryteriów
wskazuje
współczesnych
„patriarchów

9.

Szczęście w raju i
grzech
pierworodny.

- potrafi krótko
opowiedzieć historię
Abrahama, Izaaka i
Jakuba,
na podstawie
podręcznika definiuje
termin „patriarcha
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zabicia Izaaka jako
próbę wiary i zaufania
Bogu
12. Niewola egipska.

- wskazuje na analogie
pomiędzy Paschą
Izraelitów a Paschą
Chrystusa
Planuje sposoby unikania
grzechu

- wskazuje
podobieństwa
pomiędzy niewolą
egipską a niewolą
grzechu
.

- na podstawie tekstu z
podręcznika opisuje
genezę niewoli
egipskiej,
na podstawie
podręcznika opisuje
okoliczności wyjścia
narodu wybranego z
Egiptu

- definiuje pojęcie
„pascha”,
na podstawie fragmentu
filmu lub tekstu z
podręcznika wymienia
najważniejsze fakty z
biografii Mojżesza

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
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

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 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
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

Porównuje Ziemię
Obiecaną Izraelitów z
niebem jako celem życia
chrześcijanina
Posługując się mapą
opisuje drogę Izraelitów
z niewoli egipskiej do
Ziemi Obiecanej
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Jordan
15. Sędziowie i
królowie Izraela.

- 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
powrotu do Ziemi
Obiecanej do rozpadu
królestwa Izraela,
na podstawie tekstu
bliblijnego (1 Sm 8,4–
10) wyjaśnia genezę
namaszczenia Saula na
króla

- na podstawie
diagramu z
podręcznika podaje
podstawowe dane
biograficzne królów
izraelskich: Saula,
Dawida
i Salomona

- na podstawie
podręcznika lub
prezentacji wymienia
najważniejszych sędziów
Izraela oraz opisuje ich
rolę i przymioty

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
Uzasadnia twierdzenie, że
największą niewolą
człowieka jest niewola
grzechu

- nNa 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

Wskazuje na znaczenie
niewoli babilońskiej
dla duchowego
odrodzenia Narodu
Wybranego
Projektuje sposoby
walki ze złem we
własnym życiu
- na podstawie
podręcznika streszcza
główne przesłanie
Księgi Koheleta,
Projektuje sposoby
pogłębienia zaufania
do Boga we własnym

Opisuje działalność
proroków w niewoli

- na podstawie
podręcznika lub
prezentacji wymienia
główne fakty związane z
genezą i przebiegiem
niewoli
babilońskiej

- opisuje postawę
Hioba wobec
nieszczęść, które go
spotkały

- na podstawie Księgi
Hioba, podręcznika lub
prezentacji własnymi
słowami opowiada
historię Hioba

17. Wygnanie
babilońskie

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
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materialnych

życiu

19. Księga Pieśni 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

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

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 uzyskanych
wiadomości tworzy artykuł
prasowy na temat
„Ziemska ojczyzna
Jezusa”.
- planuje działania dla
dobra swojej ziemskiej
ojczyzny – Polski
- na podstawie uzyskanej
wiedzy formułuje
argumenty dowodzące, że
Jezus jest postacią

- 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

- 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

-- wymienia z pamięci i
opisuje
pozachrześcijańskie
źródła historyczne

- wskazuje na
znaczenie źródeł
mówiących o
historyczności Jezusa

- na podstawie
podręcznika wymienia i
opisuje chrześcijańskie
źródła mówiące o

22. Ziemska Ojczyzna
Jezusa.

23. Jezus postacią
historyczną.

46

historyczną

24. Jezus Chrystus
prawdziwym
Bogiem.

25. Nauczanie Jezusa
Chrystusa.

26. Meka, śmierć i
zmartwychwstanie
Jezusa.

27. Maryja w życiu
Jezusa i Kościoła.

- na podstawie uzyskanych
wiadomości formułuje
argumenty za bóstwem
Jezusa
- p;lanuje działania mające
na celu wyrażenie własnej
wiary w Jezusa Chrystusa
jako zbawiciela
- na podstawie uzyskanych
wiadomości na temat
istoty błogosławieństw i
nowej interpretacji
przykazań
Dekalogu wskazuje na ich
egzystencjalne aplikacje
- projektuje sposoby
zastosowania
błogosławieństw we
własnym życiu
- projektuje sposoby
naśladowania Chrystusa w
niesieniu codziennego
krzyża
- tworzy modlitwę
wyrażającą wdzięczność
za dzieło odkupienia

- wyjaśnia istotę i historię
powstania określenia
„Matka Boża”
Na podstawie zdobytych

dowodzące
historyczności Jezusa
tj.
Talmud, twórczość
Józefa Flawiusza,
Tacyta, Swetoniusza i
Pliniusza Młodszego
- na podstawie
fragmentów biblijnych
wskazanych w karcie
pracy opisuje
wydarzenia z życia
Jezusa potwierdzające
Jego boską moc

na wiarygodność
chrześcijaństwa
- planuje konkretne
formy pomocy ludziom
potrzebującym
.

historyczności Jezusa

- wymienia przykłady
dawania świadectwa
wiary przez uczniów
Jezusa i pierwszych
chrześcijan

- na podstawie
podręcznika wymienia
tytuły, które wskazują na
bóstwo Jezusa

- 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”

- 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

- planuje stosowanie
różnych form modlitwy
do Boga przez Maryję
Wymienia nazwy i daty

- na podstawie
uprzedniej wiedzy i
podręcznika wymienia
najważniejsze

- wymienia z pamięci
formy modlitw do Matki
Bożej
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wiadomości formułuje
argumenty potwierdzające,
że Maryja jest matką Boga,
Kościoła i każdego
człowieka

najważniejszych
uroczystości maryjnych
Własnymi słowami
opisuje przejawy
szczególnej opieki
Matki Bożej nad
ludźmi

wydarzenia z życia
Maryi

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
Katechizmu Kościoła
Katolickiego (KKK
150) wskazuje na czym
polega istota wiary
chrześcijańskiej

- na podstawie
własnego
doświadczenia i
informacji z
podręcznika definiuje
pojęcie „wiara

- wymienia z pamięci
główne prawdy wiary

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

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
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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”

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
Piotra i Pawła,
- na podstawie mapy i
informacji z
podręcznika opisuje
przebieg podróży
misyjnych św. Pawła

- własnymi słowami
opisuje w jakich
okolicznościach Jezus
ustanowił Piotra głową
Kościoła

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

34. Trudności w
głoszeniu
Ewangelii.

- na podstawie analogii
określa współczesne
trudności, przed którymi
stają chrześcijanie i

- wyjaśnia własnymi
słowami, na czym
polegały trudności w
głoszeniu Ewangelii

- na podstawie
podręcznika omawia
wierzenia religijne
żydowskich grup

- definiuje pojęcia:
„politeizm”,
„monoteizm”, „herezja”
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35. Wyznanie wiary
Kościoła.

36. Rozwój Kościoła w
średniowieczu.

37. Święty Benedykt i
jego reguła.

38. Schizma
wschodnia.

wskazuje sposoby ich
przezwyciężenia
- planuje sposoby dawania
świadectwa własnej wiary

Żydom i poganom
Charakteryzuje różnice
pomiędzy judaizmem,
pogaństwem a
chrześcijaństwem

religijnych
- określa rodzaj błędów
w wierze (herezji) w
łonie chrześcijaństwa

- na podstawie
doświadczenia i analogii
do informacji zdobytych
podczas lekcji wskazuje na
współczesne
niebezpieczeństwa
zagrażające czystości
wiary
-wypracowuje sposoby
troski o prawowierność.
- ocenia wkład Kościoła w
budowanie dziedzictwa
kulturowego Europy
- wypracowuje konkretne
formy własnego
zaangażowania w
budowanie wspólnoty
Kościoła
- opisuje rozwój zakonu
benedyktynów i jego
wpływ na losy Europy
- ocenia główne założenia
Reguły św. Benedykta
- ocenia wpływ zakonu
benedyktynów na rozwój
Europy Zachodniej

- 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
nicejskokonstantynopolitańskie
wyznanie wiary

- 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
średniowieczu

- 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”

- 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”
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39. Reforma
średniowiecznego
Kościoła.

- 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”.

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

41. Dziedzictwo
świętego Tomasza.

-własnymi słowami
opisuje relację wiary do
rozumu
- projektuje sposoby
pogłębiania wiedzy
religijnej
- dokonuje obiektywnej
oceny inkwizycji
- projektuje zachowania
nacechowane szacunkiem
do wszystkich ludzi
- planuje działania mające
na celu respektowanie
praw wszystkich ludzi
- formułuje propozycje
obrony chrześcijańskich
wartości w Polsce

- 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

-własnymi słowami
opisuje współczesne
stanowisko Kościoła na
temat wolności
religijnej

-przytacza ocenę
inkwizycji dokonaną
przez Kościół

- na podstawie
podręcznika wymienia
fakty historyczne na
temat inkwizycji

- 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

- 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

42. Inkwizycja -prawda
i mity.

43. Chrystianizacja
Polski.

44. Święty Wojciech i
Stanisław
patronami Polski.
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Stanisława
-wie, że Święty
Stanisław Kostka jest
patronem młodzieży
- definiuje pojęcie
„patron”

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

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

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

48. Modlitwa za
zmarłych.

- wyjaśnia znaczenie
obietnic Chrystusa
dotyczących życia
wiecznego

W- własnymi słowami
opisuje losy człowieka
po śmierci
- argumentuje
konieczność modlitwy
za zmarłych
- formułuje modlitwy
za bliskich zmarłych

- definiuje pojęcia:
„niebo”, „piekło”,
„czyściec”, „sąd
szczegółowy”, „sąd
ostateczny”
- planuje modlitwę za
zmarłych

- wymienia różne formy
modlitwy za zmarłych

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”

50. Boże Narodzenie w

- uzasadnia znaczenie

- planuje scenariusz

- na podstawie

- własnymi słowami
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narodzenia Syna Bożego w
ubogiej stajni
- wskazuje na
chrześcijańskie formy
przeżywania świąt Bożego
Narodzenia

wieczerzy wigilijnej
we własnej rodzinie

doświadczenia i
informacji z
podręcznika opisuje
przebieg wieczerzy
wigilijnej

opisuje okoliczności
narodzenia Jezusa
Chrystusa
Definiuje pojęcie
„pasterka

51. Wielki Post czasem
pokuty.

- charakteryzuje
nabożeństwo „Gorzkich
żali” i „Drogi krzyżowej”
- uzasadnia zmiany
zachodzące w liturgii

- definiuje pojęcia:
„modlitwa”, „post”,
„jałmużna
- planuje konkretne
formy przeżywania
Wielkiego Postu

- określa początek i czas
trwania Wielkiego Postu
- wymienia stacje Drogi
Krzyżowej

52. Rekolekcje
wielkopostne.

- wskazuje na znaczenie
przypowieści o synu
marnotrawnym i o siewcy
w kontekście nawrócenia
człowieka
- wypracowuje argumenty
za uczestnictwem w
rekolekcjach
- wskazuje na znaczenie
Triduum Paschalnego” dla
odkupienia człowieka

- własnymi słowami
opisuje zmiany w
liturgii zachodzące w
tym okresie
liturgicznym
- wskazuje na pokutne
znaczenie Wielkiego
Postu
- 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

- wypracowuje
argumenty motywujące
do udziału w
obchodach Triduum
- wyjaśnia znaczenie
teologiczne
poszczególnych
obchodów Triduum
Paschalnego
- argumentuje potrzebę
udziału w procesji
Bożego Ciała

- opisuje przebieg
obrzędów liturgicznych
w poszczególne dni
Triduum

- definiuje termin
„Triduum Paschalne”

- na podstawie
podręcznika
przedstawia genezę
powstania uroczystości
Najświętszego Ciała i
Krwi Chrystusa

- opisuje przebieg
procesji eucharystycznej

rodzinie.

53. Triduum Paschalne
centrum roku
liturgicznego.

54. Uroczystość
Najświętszego ciała
i Krwi Pańskiej.

-na podstawie fragmentów
Ewangelii odczytywanych
podczas procesji Bożego
Ciała wyjaśnia istotę i
znaczenie
Eucharystii
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USTALENIE WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH POZIOMÓW
ORAZ ZASTOSOWANIE ICH W OKREŚLONYCH OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z RELIGII W KLASIE VIII
Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem.
Numer programu: A Z - 3 - 0 1 / 10
Tytuł podręcznika: Z TOBĄ IDĘ PRZEZ ŻYCIE – Redaktor: ks. Paweł Mąkosa
Podręcznik nr AZ-32-01/10-LU-1/13 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy II gimnazjum, zgodny z
programem nauczania numer AZ-3-01/10.
Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-32-01/10-LU-1/13, zgodnego z programem nauczania nr AZ-3-01/10.
Karty pracy do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczona jest dla klasy II gimnazjum i może być stosowana jako pomoc
uzupełniająca do podręcznika nr AZ-32-01/10-LU-1/13.

Lp.

Temat lekcji

Wymagania
Bardzo dobry
Uczeń:
Na podstawie opowiadania
z podręcznika określa
sposoby pielęgnowania
darów otrzymanych od
Boga.

Dobry
Uczeń:
Na podstawie
podręcznika i „Kart
pracy” wymienia
zagadnienia, które będzie
poznawał przez cały rok.

1.

Katecheza w szkole
przywilejem i obowiązkiem

2.

Moje życie moim
szczęściem

Na podstawie tekstu z
podręcznika wyjaśnia,
gdzie człowiek powinien
szukać szczęścia.
.

Stwierdza, że jedynie
Bóg może dać
prawdziwe szczęście
człowiekowi

3.

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.

Dostateczny
Uczeń:
Na podstawie „Kart
pracy” opowiada o
celach, jakie stawia
przed sobą na lekcji
religii w klasie II.
Własnymi słowami
omawia wymagania
obowiązujące na
katechezie
Własnymi słowami
definiuje „szczęście”.

Dopuszczający
Uczeń:
Własnymi słowami
opowiada, dlaczego
pragnie uczestniczyć w
lekcji religii.

Własnymi słowami
opowiada, gdzie i w jaki
sposób można znaleźć
prawdziwych przyjaciół.

Na podstawie
doświadczenia
opowiada, dlaczego
człowiek potrzebuje do
życia innych ludzi.

Na podstawie
doświadczenia
wskazuje, dlaczego
ludzie są nieszczęśliwi.

Celujący
Uczeń:
1. Opanował w pełni wiedzę i
umiejętności przewidziane w
podstawie programowej z
religii w danej klasie.
2. Wykazuje stałą gotowość i
chęć do poszerzania wiedzy.
Reprezentuje szkołę w
konkursach i olimpiadach
przedmiotowych z religii.
Samodzielnie i twórczo
rozwija własne uzdolnienia,
bierze aktywny i
systematyczny udział w
zajęciach pozalekcyjnych
związanych z katechezą.
Wykonuje dodatkowe prace
domowe dla chętnych. Jest
aktywny i przygotowany
do lekcji.
.
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4.

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.

5.

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.

6.

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.

7.

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.

8.

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.

9.

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.

10
.

Grzech odrzuceniem miłości

Na podstawie podręcznika
i „Kart pracy” streszcza
nauczanie Kościoła na

Z pamięci wymienia
rodzaje grzechów i
definiuje je.

Rozróżnia grzech lekki
od ciężkiego.

Podaje skojarzenia ze
słowem „grzech”.
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11
.

Sakrament pokuty i
pojednania

Chrześcijańskie przeżywanie
cierpienia

11a.

Film o Klarze Luce Badano

temat grzechu.
Samodzielnie analizuje
sens przypowieści o synu
marnotrawnym (Łk 15, 1132) 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.

Na podstawie filmu
wyjaśnia, gdzie
chrześcijanin powinien
szukać umocnienia w
cierpieniu.

Na podstawie filmu
uzasadnia, dlaczego
chrześcijanin powinien
patrzeć na cierpienie
przez pryzmat krzyża
Chrystusa i Jego
zmartwychwstania

Własnymi słowami
opowiada o włoskiej
nastolatce Klarze Luce
Badano.

Na podstawie filmu
opowiada na czym
polegało cierpienie
włoskiej nastolatki
Klary Luce Badano.

12
.

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.

13
.

Sakrament święceń

Własnymi słowami
charakteryzuje sakrament
święceń.
Własnymi słowami
opowiada o liturgii
święceń.

Sakrament małżeństwa

Uzasadnia, dlaczego
osoby, które żyją w
związku

Z pamięci wymienia trzy
stopnie sakramentu
święceń i krótko je
charakteryzuje.
Własnymi słowami
opowiada o roli
kapłanów w życiu
chrześcijanina.
Z pamięci opowiada o
znaczeniu sakramentu
małżeństwa.

Na podstawie
doświadczenia
wymienia sytuacje, w
jakich obecność
kapłana jest konieczna.

14
.

Na podstawie fragmentu
Pisma Świętego (Mt 28,
16-20) wylicza zadania,
jakie Chrystus powierzył
apostołom.
Z pamięci opowiada o
postawie św. św.
Maksymiliana Kolbe.
Samodzielnie
charakteryzuje liturgię
sakramentu małżeństwa.

Własnymi słowami
definiuje sakrament
małżeństwa.
56

niesakramentalnym, nie
mogą uzyskać
rozgrzeszenia podczas
spowiedzi i nie mogą
przyjmować Komunii
Świętej
15
.

Zasady moralne w życiu
człowieka

Samodzielnie podaje
argumenty potwierdzające
słowa św. Piotra: „Trzeba
bardziej słuchać Boga niż
ludzi” (Dz 5, 29).

16
.

Dekalog Bożym darem

Własnymi słowami
uzasadnia, dlaczego
Dekalog bezbłędnie
wskazuje najlepszą drogę
przez życie.
Samodzielnie uzasadnia,
dlaczego przykazanie
miłości jest największym
przykazaniem.
Na podstawie
doświadczenia podaje
przykłady realizacji
błogosławieństw w życiu
codziennym.
Samodzielnie uzasadnia
znaczenie słów Chrystusa
wypowiedzialnych na
zakończenie
błogosławieństw (Mt 5,
11-12).

Błogosławieństwa
ewangeliczne

17.

18
.

Sumienie i jego rodzaje

Projektuje sposoby
prawidłowego
kształtowania sumienia.
Proponuje pytania do
codziennego rachunku
sumienia ucznia klasy II
gimnazjum

Własnymi słowami
uzasadnia, dlaczego
chrześcijanin powinien
przestrzegać zasad
wynikających z prawa
naturalnego i
objawionego
Samodzielnie stwierdza,
że w przykazaniu miłości
zawierają się wszystkie
przykazania Dekalogu.

Własnymi słowami
definiuje pojęcia:
„naturalne prawo
moralne”, „prawo
objawione” i „prawo
ludzkie”.

Z pamięci wymienia
podstawowe zasady
moralne.

Własnymi słowami
definiuje „Dekalog”.

Wymienia z pamięci
przykazania Dekalogu.

Własnymi słowami
wyjaśnia sens ośmiu
błogosławieństw

Z pamięci wylicza
błogosławieństwa
ewangeliczne.

Własnymi słowami
definiuje pojęcie
„błogosławieni”.

Z pamięci wylicza
rodzaje sumienia i je
charakteryzuje.

Na podstawie
doświadczenia podaje
skojarzenia ze słowem
„sumienie”.

Własnymi słowami
definiuje sumienie.
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19.

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.

20.

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, 2830).

Podaje treść
przykazania miłości.

21.

Nie będziesz miał bogów
cudzych przede Mną

Na podstawie
podręcznika i „Kart
pracy” opowiada, przed
czym przestrzega Pan
Bóg w pierwszym
przykazaniu Dekalogu.

Własnymi słowami
streszcza fragment Pisma
Świętego (Pwt 18, 1012).

Z pamięci wymienia
wykroczenia przeciwko
pierwszemu
przykazaniu Dekalogu.

22.

Nie będziesz brał imienia
Pana Boga swego
nadaremno

Własnymi słowami
opowiada o tym, jak
chrześcijanin powinien
traktować sekty,
horoskopy, magię,
przesądy, amulety i
wywoływanie duchów.
Na podstawie podręcznika
i „Kart pracy” uzasadnia,
dlaczego dla chrześcijan
imię Pana Boga i
wszystko, co się z nim
wiąże, jest święte i
wymaga najwyższego
szacunku.

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.

23.

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.

Z pamięci wymienia
wykroczenia przeciwko
trzeciemu przykazaniu
Dekalogu.

24.

Czcij ojca swego i matkę
swoją

Na podstawie fragmentów
Pisma Świętego (Wj 20,
12; Syr 3, 2-6; Kol 2, 20)

Na podstawie
podręcznika i „Kart
pracy” wyjaśnia do kogo

Na podstawie
podręcznika i „Kart
pracy” opowiada,
dlaczego niedziela jest
dla chrześcijan dniem
świętym.
Poprawnie wymienia
obowiązki dzieci wobec
rodziców.

Z pamięci wylicza
wykroczenia przeciwko
czwartemu przykazaniu
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opowiada o obietnicach
Pana Boga składanych
tym, którzy czczą swoich
rodziców.
Poprawnie uzasadnia,
dlaczego chrześcijanin
powinien chronić życie
ludzkie oraz troszczyć się
o zdrowie własne i innych.
Na podstawie
doświadczenia ocenia
zaangażowanie chrześcijan
w ochronę życia i zdrowia.
Na podstawie podręcznika
i „Kart pracy” wyjaśnia,
czym jest cnota czystości i
jak należy o nią dbać.

odnosi się czwarte
przykazanie.

Dekalogu.

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.

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.

Na podstawie tekstu z
podręcznika i „Kart pracy”
wylicza sposoby
zadośćuczynienia w
odniesieniu do
konkretnych wykroczeń
przeciwko siódmemu
przykazaniu.

Na podstawie tekstu z
podręcznika stwierdza,
że siódme przykazanie
Dekalogu nakazuje także
sprawiedliwe dzielenie
się dobrami
materialnymi.

Na podstawie tekstu
katechizmu Youcat
wylicza różne przejawy
łamania siódmego
przykazania.
Poprawnie wymienia
zobowiązania
wynikające z siódmego
przykazania.

Z pamięci wymienia
wykroczenia przeciwko
siódmemu przykazaniu
Dekalogu.

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.

Nie pożądaj żony bliźniego

Poprawnie opowiada o
symbolice obrączki, jaką
małżonkowie zakładają
sobie podczas sakramentu
małżeństwa.

Własnymi słowami
definiuje „pożądliwość”.

Na podstawie
podręcznika i „Kart
pracy” opowiada, do
czego zobowiązuje
dziewiąte przykazanie

Poprawnie wylicza
wykroczenia przeciwko
dziewiątemu
przykazaniu Dekalogu.

25.

Nie zabijaj

26.

Nie cudzołóż

27.

Nie kradnij

28.

29.
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30.

Ani żadnej rzeczy

31.

Przykazania kościelne

32.

33.

Samodzielnie wyjaśnia
sens przysięgi małżeńskiej.
Samodzielnie wylicza
skutki, jakie może
pociągać za sobą
nadmierne pragnienie dóbr
materialnych. Poprawnie
projektuje zasady
postępowania, jakimi
powinien kierować się
chrześcijanin w
zdobywaniu dóbr
materialnych.
Własnymi słowami
uzasadnia słowa Jana
Pawła II: „Trzeba bardziej
być niż mieć”.

Dekalogu.
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

Uzasadnia, dlaczego w
piątki katolicy nie
spożywają pokarmów
mięsnych i nie uczestniczą
w zabawach.
Samodzielnie analizuje
słowa Jana Pawła II
skierowane do młodzieży:
„Jeśli kochacie Chrystusa,
kochajcie Kościół”.

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.

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.

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, 1430).

Własnymi słowami
streszcza fragment
Pisma Świętego –
przypowieść o
talentach (Mt 25, 1430).
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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
obrad Soboru
Trydenckiego.
Na podstawie podręcznika
i „Kart pracy” określa
działania wielkich ludzi
Kościoła XVI wieku.

Własnymi słowami
opowiada o przebiegu
reformacji.

Z pamięci wylicza
przyczyny reformacji.

Na podstawie
podręcznika i „Kart
pracy” wyjaśnia
pojęcie „reformacja”.

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”.

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.

37.

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”.

38.

Unia brzeska i Kościół
greckkatolicki

Własnymi słowami opisuje
życiorys św. Andrzeja
Boboli.
Korzystając z różnych

Na podstawie tekstu z
podręcznika i „Kart
pracy” charakteryzuje
Kościół greckokatolicki.

Własnymi słowami
opowiada o unii
brzeskiej.

Zna datę Unii
Brzeskiej.

34.

Przyczyny i przebieg
reformacji

35.

Dzieło Soboru Trydenckiego

36.

Z pamięci wylicza
najważniejszych
kompozytorów epoki
baroku.

Na podstawie wiedzy
osobistej wyjaśnia
pojęcie „barok”.
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źródeł informacji,
wymienia najważniejsze
obrządki Kościoła
rzymskokatolickiego
Własnymi słowami
opowiada o głównych
Kościołach i wspólnotach
chrześcijańskich.

Z pamięci opowiada o
prześladowaniach
Kościoła unickiego.
Na podstawie wiedzy
osobistej wyjaśnia
powiedzenie: „zgoda
buduje, niezgoda
rujnuje”.

Wymienia główne
kościoły chrześcijańskie

Poprawnie określa, kim
są chrześcijanie.

39.

Główne Kościoły i
wspólnoty chrześcijańskie

40.

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”.

41.

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

42.

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”.

43.

Podwyższenie Krzyża
Świętego

Korzystając z zasobów
Internetu, wylicza miejsca
w Polsce, w których

Własnymi słowami
opowiada o święcie
Podwyższenia Krzyża

Na podstawie tekstu z
podręcznika i „Kart
pracy” charakteryzuje

Na podstawie wiedzy
osobistej podaje
przykłady miejsc, w
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znajdują się relikwie
Krzyża Świętego.

Świętego.

relikwie Krzyża
Świętego.

których znak krzyża
powinien być
umieszczany.

Na podstawie wiedzy
osobistej wymienia
zobowiązania wynikające
z „Dnia Papieskiego”.
Na podstawie tekstu z
podręcznika i „Kart pracy”
wymienia i charakteryzuje
postać św. Agnieszki
Rzymskiej, bł. Piotra
Frassati, bł. Klary Badano.
.
Na podstawie tekstu z
podręcznika wylicza
warunki uzyskania odpustu
zupełnego i ofiarowania go
za zmarłych cierpiących w
czyśćcu.

Z pamięci charakteryzuje
bł. Jana Pawła II.

Własnymi słowami
opowiada o papieskim
funduszu stypendialnym.

Własnymi słowami
wyjaśnia istotę „Dnia
Papieskiego”.

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.

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.

44.

Dzień Papieski

45.

Uroczystość Wszystkich
Świętych

46.

Wspomnienie wiernych
zmarłych

47.

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”.

48.

Znaczenie i piękno Bożego
Narodzenia

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.

49.

Uroczystość Objawienia
Pańskiego

Na podstawie tekstu z
podręcznika i „Kart pracy”
opowiada o znaczeniu
tradycji
bożonarodzeniowych.
Na podstawie tekstu z
podręcznika i „Kart pracy”
wyjaśnia symbolikę darów
(złota, kadzidła, mirry),
ofiarowanych Jezusowi
przez Mędrców.
Na podstawie wiedzy
osobistej opowiada o tzw.
orszakach Trzech Króli.

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
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Uroczystość
Objawienia Pańskiego.
50.

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.

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.

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”.

53.

Matka Boża Królowa Polski

Własnymi słowami
streszcza śluby Jana
Kazimierza.
Na podstawie tekstu z
podręcznika omawia
ustanowienie święta
Królowej Polski.

Wyjaśnia, w czym
przejawia się
macierzyńska troska
Maryi o każdego
człowieka.
Opisuje, w jaki sposób
może i powinien
naśladować Maryję.

Na podstawie tekstu z
podręcznika i „Kart
pracy” opowiada o
sanktuarium na Jasnej
Górze.

54.

Zesłanie Ducha Świętego

Wyjaśnia działanie Ducha
Świętego w Kościele.
Opisuje, czego oczekuje w

Na podstawie tekstu z
podręcznika wyjaśnia
wydarzenie nazywane
„cudem nad Wisłą”.
Na podstawie tekstu z
podręcznika i „Kart
pracy” opowiada o
Matce Bożej Królowej
Polski
Na podstawie tekstu z
podręcznika i „Kart
pracy” opowiada o

Na podstawie tekstu z
podręcznika i „Kart
pracy” opisuje

Na podstawie wiedzy
osobistej opowiada o
historycznym
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swoim życiu po przyjęciu
sakramentu bierzmowania

sposobach działania
Ducha Świętego w życiu
chrześcijanina.

postępowanie apostołów
po Zesłaniu Ducha
Świętego.

wydarzeniu Zesłania
Ducha Świętego

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.

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.
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