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Celujący: 

Uczeń: 

• posiada wiedzę wykraczającą poza program katechezy oraz potrafi ją samodzielnie i twórczo 

wykorzystać, 

• posiada uzupełniony zeszyt, zna biegle "Mały katechizm", bierze czynny udział w katechezie, 

jest zdyscyplinowany, 

• spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, 

• wykonuje zadania dodatkowe dla chętnych, 

• bierze udział w konkursach religijnych. 

 

Bardzo dobry: 

Uczeń: 

• opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania katechezy, po-

siada uzupełniony zeszyt, jest zdyscyplinowany, 

• sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, 

• chętnie i systematycznie uczestniczy w katechezie, 

• wyróżnia się aktywnością na tle grupy katechizowanych, 

• zachowuje szacunek dla „świętych" miejsc, czasu modlitwy i słuchania Słowa Bożego, znaków 

religijnych. 

 

Dobry: 

Uczeń: 

• opanował wiadomości i umiejętności, które pozwalają na rozumienie większości relacji między 

elementami wiedzy religijnej, posiada uzupełniony zeszyt, 

• dysponuje dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości, 

• postawa ucznia nie budzi zastrzeżeń (szacunek dla "świętych" miejsc, przedmiotów, osób), 

• osiąga postępy podczas prowadzonych zajęć, 

• chętnie uczestniczy w katechezie. 

 

Dostateczny: 

Uczeń: 

• opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające zdobywanie dalszej wiedzy, 



• dysponuje przeciętną wiedzą w zakresie materiału przewidywanego programem w jego wiado-

mościach są luki, 

• wykazuje zainteresowanie przedmiotem, 

• postawa ucznia nie budzi zastrzeżeń. 

 

Dopuszczający: 

Uczeń: 

• niechętnie bierze udział w katechezie, 

• zdobyte wiadomości są niewystarczające na uzyskanie przez ucznia podstawowej wiedzy reli-

gijnej, 

• proste zadania o niewielkim stopniu trudności rozwiązuje przy pomocy nauczyciela, 

 

Niedostateczny: 

Uczeń: 

• nie opanował podstawowych umiejętności i wiadomości z zakresu oceny dopuszczającej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLASA IV 

Tytuł programu: POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ 

Numer programu:AZ-2-01/10 z dn. 09.06.10 r., 

Tytuł podręcznika: Jestem chrześcijaninem, numer:AZ-21-01/10-PO-1/11 z dnia 09.05.2011, 

Imprimatur: N. 1100/2011 

  

WYMAGANIA 

·wie, czym jest prawdziwa przyjaźń I umie wymienić cechy koleżeństwa i przyjaźni; 

·wie, że fundamentem przyjaźni jest realizacja przykazania miłości; 

·zna treść przykazania miłości i umieć wyjaśnić znaczenie tych słów; 

·podaje definicję roku liturgicznego oraz okresy roku liturgicznego; 

·wie, czym jest modlitwa; 

·zna warunki dobrej spowiedzi, potrafi połączyć z przypowieścią o synu marnotrawnym; 

·umie wymienić sposoby czynnego uczestnictwa we Mszy Świętej; 

·wie, że Bóg jest Autorem, Stwórcą Świata i potrafi wyjaśnić pojęcie: Stwórca; 

·wie, że Jezus Chrystus jest naszym Odkupicielem; 

·wie, że Pismo Święte jest księgą zawierającą objawienie Boże; 

·rozumie i umieć wyjaśnić pojęcie objawienia Bożego; 

·wie, kto jest Autorem Pisma Świętego; 

·umie wyjaśnić, dlaczego Pismo Święte jest nazywane księgą miłości Boga do człowieka; 

·zna podział Pisma Świętego na Stary i Nowy Testament; 

·zna podstawowe zasady korzystania z Pisma Świętego; 

·umie prawidłowo odczytać adres biblijny (sigla); 

·zna kilka podstawowych skrótów nazw ksiąg biblijnych; 

·wie, jakie czynności podjąć, aby odszukać wskazany fragment biblijny; 

·umie wyjaśnić pojęcie „Stary Testament”; 



·umie wyjaśnić pojęcie „Nowy Testament”; 

·potrafi wymienić kilka ksiąg Nowego Testamentu; 

·potrafi wyjaśnić, jak powstawał Nowy Testament; 

·wie, kim był Święty Paweł; 

·wie, co to jest Ewangelia; 

·umie wymienić imiona ewangelistów; 

·wyjaśnia, dlaczego Ewangelie nazywamy sercem Pisma Świętego; 

·umie wskazać moment, kiedy w liturgii Mszy Świętej czytany jest fragment Starego, a kiedy 

Nowego Testamentu; 

·wie, że wiara prowadzi człowieka do coraz lepszego poznawania Boga; 

·umie wskazać na związek Biblii z życiem narodu i kultury chrześcijańskiej; 

·potrafi wymienić kilka dzieł sztuki inspirowanych Biblią; 

·rozumie pojęcie wiary, a wyznanie wiary jest przyznaniem się do Chrystusa; 

·wie, że Bóg jest wszechmocny; i zaspokaja wszystkie potrzeby człowieka; 

·zna przymioty przebaczającego Boga; 

·wie, że Bóg jest źródłem Mądrości; 

·wie, że Izajasz i Jeremiasz byli prorokami oraz jak zostali powołani na proroków; 

·wymienia wydarzenia, w których Maryja towarzyszyła Jezusowi; 

·zna wybrane wydarzenia z życia św. Stanisława Kostki; 

·wie, jak brzmi najważniejsze przykazanie; 

·umie podać sposoby realizacji przykazania miłości w codziennym życiu; 

·wie, co wydarzyło się w Wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy i wyjaśnia, dlaczego Jezus umył 

uczniom nogi; 

·wie, że przestrzeganie przykazań jest odpowiedzią na miłość, troskę i wierność Boga; 

· zna treść trzech pierwszych przykazań; 

·wskazuje, jak zastosować przykazania od I do III w konkretnych sytuacjach życiowych; 



·zna treść przykazań od IV do X; 

·umie zrobić rachunek sumienia w oparciu o treść przykazań IV do X, 

· umie wyjaśnić pojęcie „wierność” 

·podaje przykłady wierności Bogu i ludziom we współczesnym świecie; 

·wie, do jakiego zadania zostali wezwani apostołowie; 

·wie, że każdy z nas jest powołany, by być świadkiem Jezusa; 

·zna uczynki miłosierne względem duszy i względem ciała; 

·umie podać przykłady realizacji uczynków miłosiernych w codzienności; 

·zna pojęcie wartości i potrafi wymienić i uszeregować najważniejsze wartości ogólnoludzkie; 

·wie, że wiara nadaje sens całemu życiu; 

·zna i rozumie definicję Opatrzności Bożej; 

· rozumie działanie Opatrzności w życiu wybranych postaci biblijnych; 

·rozumie, że być chrześcijaninem, to naśladować Jezusa; 

·potrafi powiedzieć, na czym polega istota relacji człowieka z Bogiem; 

·wie, jakie wydarzenie było zapowiedzią Eucharystii; 

·rozumie, że Tym, do kogo człowiek może się zwrócić w chwili cierpienia, jest Bóg; 

·potrafi powiedzieć, na czym polega odwaga i męstwo człowieka przeżywającego trudności; 

·potrafi powiedzieć, kim jest Anioł Stróż i jakie posiada przymioty, zna zadania Anioła Stróża ; 

·wie, że Pismo Święte zawiera historię Boga i człowieka, która wciąż trwa; 

·potrafi powiedzieć, na czym polega chrześcijański hart ducha; 

  

  

  

  

  

  



 Klasa V 

Program – AZ-2-01/10 

Podręcznik Wierzę w Boga – AZ-22-01/10-PO-1/12 

Imprimatur N. 1784/2012 

 

Uczeń w klasie V powinien: 

 

• przyjąć, że Pan Bóg jest Stwórcą otaczającego go świata i że świat powstał „ex nihilo”; 

• wiedzieć, jaka prawda o Bogu i człowieku jest zawarta na kartach Pisma św.;  

• wyjaśnić, na czym polega wyjątkowość człowieka; 

• wymienić zadania, jakie człowiek otrzymał od Pana Boga; 

• rozumieć, że życie każdego człowieka jest największym darem; 

• wyjaśnić, na czym polegało zło, którego dopuścili się pierwsi ludzie; 

• podać definicję: „grzechu” oraz „grzechu pierworodnego”; 

• wiedzieć, że każdy zły czyn pociąga konkretne konsekwencje; 

• znać obietnicę pozostawioną przez Boga ludziom po opuszczeniu przez nich raju i wiedzieć 

jak Bóg ją wypełnił; 

• znać historię Abla i Kaina; 

• rozumieć, że w sakramencie pojednania można doświadczyć spotkania z miłosiernym Bo-

giem; 

• znać warunki dobrej spowiedzi; 

• rozumieć pojęcie: „przymierze”; 

• znać historię Noego, wyjaśnić przyczyny i sens potopu; 

• znać perykopę biblijną o wieży Babel i wyjaśnić skutki pychy w życiu człowieka; 

• wiedzieć, że Bóg zawsze przychodzi z pomocą człowiekowi; wspiera go w walce ze złem; 

• rozumieć, że wiara jest łaską Bożą, z którą człowiek powinien współdziałać; 

• podać treść obietnicy danej przez Boga Abrahamowi oraz wyjaśnić sposób, w jaki Bóg ją wy-

pełnił; 

• potrafić opowiedzieć o wydarzeniach z życia Jakuba; 

• potrafić wymienić najważniejsze wydarzenia z życia Józefa, wskazać w jego historii wydarze-

nia świadczące o Bożej opiece; 



• potrafić opowiedzieć o życiu rodzin izraelskich w niewoli egipskiej i rozumieć rolę wiary w 

Boga w ich życiu; 

• znać historię Mojżesza i jego rolę w dziejach narodu wybranego; 

• znać plagi egipskie i rozumieć, że były one znakami działającego Boga; 

• umieć opowiedzieć, w jaki sposób Bóg za pośrednictwem Mojżesza wyzwolił swój lud z nie-

woli; 

• opisać, w jaki sposób Bóg troszczył się o Izraelitów podczas wędrówki do Ziemi Obiecanej; 

• rozumieć sytuację Mojżesza jako przywódcy ludu wypełniającego wolę Boga; 

• porównać paschę Izraelitów i Paschę chrześcijan; 

• wiedzieć, że łaska Boża ratuje człowieka z niewoli grzechu; 

• wyjaśnić, w jaki sposób chrześcijanin utrwala relację z Bogiem; 

• opowiedzieć o przymierzu, jakie Bóg zawarł z Izraelitami na Synaju; 

• określić wzajemne zobowiązania Boga i Jego ludu, wynikające z przymierza; 

• wyjaśnić analogię między Starym a Nowym Przymierzem; 

• potrafić omówić okoliczności zawarcia Nowego Przymierza; 

• znać 10 przykazań Bożych; 

• uzasadnić, że Dekalog jest wyrazem miłości i troski Boga o człowieka; 

• wiedzieć, że wierność Bożym przykazaniom jest potwierdzeniem wiary w Boga i ufności w 

Jego troskę o ludzi; 

• rozumieć przesłanie zawarte w tekście biblijnym o złotym cielcu; 

• wyjaśnić analogię między wężem miedzianym na pustyni a krzyżem Chrystusa 

• uzasadnić, że Nowe Przymierze w Jezusie Chrystusie jest ratunkiem dla błądzącego czło-

wieka; 

• rozumieć sens i symbolikę Chrystusowego krzyża; 

• wyjaśnić, dlaczego Bóg wzywa człowieka do świętości i wskazać, jak można realizować to 

wezwanie; 

• wymienić przejawy miłości Boga w historii zbawienia; 

• wymienić zadania proroków; 

• wymienić nazwy najważniejszych miejsc związanych z życiem Chrystusa; 

• wyjaśnić okoliczności narodzenia i działalności Jana Chrzciciela; 

• wiedzieć, że Jan Chrzciciel przygotowywał naród na przyjście Mesjasza; 

• rozumieć pojęcie „Adwent”; 



• wiedzieć, że Maryja jest Matką obiecanego Mesjasza; 

• scharakteryzować postawę Maryi; 

• wyjaśnić, na czym polega oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa; 

• znać okoliczności narodzenia Pana Jezusa; 

• wyjaśnić znaczenie wybranych zwyczajów związanych z Bożym Narodzeniem; 

• wymienić źródła historyczne mówiące o Jezusie; 

• uzasadnić, ze Jezus Chrystus jest Bogiem i człowiekiem; 

• uporządkować wydarzenia z życia Rodziny z Nazaretu; 

• uzasadnić, dlaczego człowiek powinien być posłuszny Bogu; 

• wiedzieć, że Jezus zapoczątkował królestwo Boże, w którym On jest Królem; 

• wiedzieć, że Jezus Chrystus jest Najwyższym Kapłanem; 

• uzasadnić, dlaczego Jezusa nazywamy Nauczycielem; 

• wymienić sposoby budowania i umacniania królestwa Bożego; 

• wiedzieć, że słowo to wyraz mocy Bożej – Bóg przez nie poucza i nieustannie działa dla na-

szego zbawienia; 

• znać treść i sens ośmiu błogosławieństw, wskazać sposoby ich realizacji w codziennym ży-

ciu; 

• wyrazić i uzasadnić potrzebę budowania relacji z Jezusem poprzez modlitwę, liturgię i sakra-

menty; 

• uzasadnić potrzebę powierzania słabości duszy i ciała Jezusowi w modlitwie; oraz sakra-

mentach pojednania i namaszczenia chorych; 

• uzasadnić związek rozmnożenia chleba z Eucharystią; 

• wyjaśnić, dlaczego wspólnie z Jezusem łatwiej można przezwyciężyć trudności, cierpienie; 

• wyjaśnić zbawczy sens śmierci Chrystusa; 

• uzasadnić, dlaczego Eucharystia jest pokarmem na życie wieczne; 

• wskazać wydarzenia biblijne o męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa w liturgii; 

• potrafić uzasadnić, dlaczego modlitwa spełnia ważną rolę w życiu chrześcijanina; 

• wiedzieć, że chrześcijanin jest wezwany do dawania świadectwa wiary.  

 

 

 

 



Klasa VI 

Program – AZ-2-01/10 

Podręcznik Wierzę w Kościół – AZ-22-01/10-PO-1/12 

Imprimatur N. 2081/2013 

 

Uczeń w klasie VI: 

• wie, kim jest Duch Święty i w jakich okolicznościach nastąpiło zesłanie Ducha Świętego;  

• wyjaśnia, na czym polegała przemiana, jaka dokonała się w apostołach pod wpływem Du-

cha Świętego; 

• zna biblijne symbole Ducha Świętego, potrafi je wyjaśnić; 

• wie, czym charakteryzowało się życie pierwszej gminy chrześcijańskiej; 

• potrafi wyjaśnić, dlaczego chrześcijanie świętują niedzielę; 

• potrafi podać argumenty przemawiające za nieopuszczaniem niedzielnej Eucharystii; 

• wie, że chrześcijańskie świętowanie polega na udziale we Mszy Świętej i na odpoczynku; 

• zna najważniejsze wydarzenia z życia Świętego Piotra; 

• rozumie pojęcie hierarchicznej struktury Kościoła; 

• wie, kim był Święty Paweł, wymienia najważniejsze wydarzenia z jego życia; 

• wyjaśnia, co to znaczy być chrześcijaninem; 

• wie, że Chrystus jest obecny w słowie Bożym i sakramentach; 

• zna trzy biblijne obrazy Kościoła; 

• rozpoznaje swoje miejsce we wspólnocie Kościoła; 

• wymienia cztery przymioty Kościoła; 

• wyjaśnia, czym są charyzmaty i podaje kilka ich przykładów z listów Świętego Pawła; 

• wyjaśnia znaczenie sakramentów w życiu człowieka; 

• umie dokonać podziału sakramentów na trzy grupy: sakramenty wtajemniczenia, uzdrowie-

nia i sakramenty w służbie komunii; 

• rozumie, że do zbawienia jest potrzebny chrzest święty oraz wiara; 

• wymienia konsekwencje przyjętego chrztu świętego; 

• zna siedem darów Ducha Świętego; 

• rozumie, że czasem szczególnego otrzymywania darów Ducha Świętego jest sakrament 

bierzmowania; 

• rozumie, jakie jest znaczenie Eucharystii dla chrześcijanina; 



• wie, w jakim celu i w jakich okolicznościach Pan Jezus ustanowił sakrament pokuty i pojed-

nania; 

• wymienia warunki sakramentu pokuty i pojednania; 

• rozróżnia grzech śmiertelny od grzechu powszedniego; 

• ukazuje sakrament namaszczenia chorych jako istotną pomoc osobom chorym, cierpiącym; 

• rozumie potrzebę modlitwy za chorych, cierpiących. 

• wskazuje na sakrament święceń oraz na sakrament małżeństwa jako sakramenty w służbie 

bliźnim; 

• wie, że sakramenty święte są duchowymi darami; 

• wskazuje działania Boga, które pomagają człowiekowi być blisko Zbawiciela; 

• rozumie, że Kościół jest wspólnotą wierzących w drodze do Boga; 

• wymienia dary naturalne i nadprzyrodzone, które otrzymuje człowiek od Boga; 

• definiuje pojęcie wiary; 

• wymienia obowiązki chrześcijanina wynikające z wyznawanej wiary; 

• zna przykazania kościelne; 

• wyjaśnia, że przykazania kościelne są dla chrześcijanina pomocą w trwaniu w przyjaźni z Bo-

giem we wspólnocie Kościoła; 

• wskazuje na zobowiązania wynikające z przyjęcia chrztu świętego; 

• wymienia formy pomocy bliźnim praktykowane we wspólnocie Kościoła; 

• wyjaśnia rolę modlitwy w życiu Pana Jezusa; 

• rozumie rolę modlitwy w życiu chrześcijanina; 

• wyjaśnia, jakich wyborów dokonuje człowiek przystępujący do sakramentów: chrztu świę-

tego, pojednania, Eucharystii; 

• wyjaśnia, na czym polega działalność misyjna Kościoła; 

• wyjaśnia, na czym polega działalność charytatywna Kościoła; 

• wyjaśnia, czym jest wspólnota parafialna; 

• wie, że parafia jest środowiskiem życia i przeżywania wiary; 

• podaje przykłady grup i ruchów religijnych działających w Kościele; 

• wie, w jaki sposób można głosić Ewangelię w środowisku, w którym żyje; 

• wie, jakie konsekwencje wynikały z przyjęcia przez Mieszka I chrztu świętego; 

• wyjaśnia znaczenie chrztu Polski dla narodu polskiego i Europy; 

• rozumie znaczenie chrztu świętego dla każdego wierzącego. 



• rozumie, czym zaznaczył się w dziejach Polski święty Wojciech,  wie jakie znaczenie miała 

jego męczeńska śmierć; 

• wie, czym jest kultura chrześcijańska; 

• rozumie, że Maryja uczy nas zachować wierność Chrystusowi; 

• wymienia przejawy kultu maryjnego w Kościele; 

• wskazuje na związek wiary z życiem narodu; 

• zna najnowszą historię Kościoła w Polsce – od 1945 roku do czasów współczesnych;  

• wymienia i omawia postaci zasłużone dla współczesnego Kościoła w Polsce; 

• wskazuje własne miejsce w rodzinie, szkole, Kościele i innych społecznościach; 

• rozumie religijne korzenie obrzędów, zwyczajów i tradycji jako znaków obecności wiary na 

co dzień; 

• wskazuje na religijny wymiar świąt narodowych i rodzinnych; 

• rozumie, w jaki sposób nauczanie zawarte w Ewangelii i nauczanie papieskiego powinno 

wpływać na codzienność chrześcijanina; 

• potrafi wskazać istotne cechy świętości; 

• zna życie, działalność oraz przyczyny męczeńskiej śmierci św. Szczepana; 

• zna życie, działalność i okoliczności śmierci św. Stanisława; 

• zna najważniejsze wydarzenia z życia św. Jadwigi Śląskiej; 

• zna najważniejsze wydarzenia z życia chłopców z Poznańskiej Piątki; 

• zna najważniejsze wydarzenia z życia św. Maksymiliana Kolbego; 

• zna najważniejsze wydarzenia z życia bł. Jerzego Popiełuszki; 

• zna najważniejsze wydarzenia z życia św. Jana Pawła II; 

• wymienia najważniejsze dokonania papieża Jana Pawła II; 

• wie, co to jest świętych obcowanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Wymagania edukacyjne 

w zakresie 7 klasy szkoły podstawowej 

opracowane na podstawie materiałów katechetycznych 

„Szukam was” z serii „Odsłonić twarz Chrystusa” 

podręcznik nr AZ-31-01/10-KR-1/11 do nauczania religii rzymskokatolickiej 

zgodny z programem nauczania nr AZ-3-01/10  
 

Proponujemy, by kryteria oceniania w zakresie oceny celującej określić indywidualnie. 

 
Rozdział I 

Ludzie pytają o Mnie 
            Ocena   

dopuszczająca 

Ocena 

dostateczna 

Ocena 

dobra 

Ocena 

bardzo dobra 

Uczeń: 

- wymienia trzy 

sposoby poznawania 

rzeczywistości; 
- wie, że język może 

być przyczyną 

nieporozumień; 

- wskazuje pytania 

egzystencjalne. 

Uczeń: 

- wskazuje przyczyny 

nieporozumień 

językowych, 
- kojarzy wyrażenia 

potoczne 

z odpowiednimi 

wyrażeniami 

religijnymi; 

- układa osobistą 

hierarchię pytań 

egzystencjalnych; 

- rozumie ważność 

zadawania pytań               

w życiu codziennym            

i naukowym; 

- rozumie zaufanie jako 

akt psychologiczny, 

społeczny i religijny. 

Uczeń: 

- podaje przykłady 

trzech sposobów 

poznawania 

rzeczywistości; 
- wyjaśnia znaczenie 

religijne wyrażeń 

potocznych 

związanych  z życiem 

religijnym; 

- wskazuje przedmiot 

zainteresowania 

filozofii i teologii; 
 - rozumie istotę wiary 

religijnej. 

 

 

Uczeń: 

- argumentuje troskę 

siódmoklasisty o swój 

język religijny; 

- formułuje pytania 

egzystencjalne; 

- uzasadnia kolejność 

pytań we własnej 

hierarchii; 

- dokonuje autoanalizy: 

co wiem, a w co 

wierzę?; 

- interpretuje opowieść               

o zwątpieniu Piotra. 

 

Rozdział II 

Mówię do was 
            Ocena   

dopuszczająca 

Ocena 

dostateczna 

Ocena 

dobra 

Ocena 

bardzo dobra 
Uczeń: 

- rozumie, że Bóg 

objawia się jako Stwórca 

w przyrodzie, działa 

w ludzie wybranym 

(historia ludu) oraz 

w Jezusie Chrystusie, 

którego nauka i działanie 

zostały spisane w NT; 
- podaje przykłady 

pośredników objawienia 

(proroków, Apostołów); 

- wyjaśnia, jaka jest 

wartość Biblii dla 

człowieka wierzącego; 

Uczeń: 

- wyjaśnia, że 

człowiek może poznać 

Boga przez dzieła 

stworzenia; 
- korzystając 

z instrukcji, odszukuje 

w Biblii cytat na 

podstawie odnośnika; 

- krytycznie (nie 

dosłownie) czyta 

teksty biblijne; 

- wymienia gatunki 

biblijne; 

Uczeń: 

-  rozumie różnicę 

między natchnieniem 

artystycznym                         

a biblijnym; 
- samodzielnie 

odszukuje w Biblii 

cytat na podstawie 

odnośnika; 

- podaje przykłady 

nieporozumień                       

z związku                          

z nieuwzględnieniem 

kontekstu; 

Uczeń: 

- omawia natchnienie 

Ducha Świętego                  

w Piśmie Świętym 

(natchnienie do 

działania, mówienia             

i pisania); 
 - wyjaśnia kwestię 

złożoności autorstwa 

(Boga i ludzi) Pisma 

Świętego; 

- sam tworzy odnośniki 

do tekstów Pisma 

Świętego; 



- rozumie, na czym 

polega zjawisko 

kontekstu  w codziennej 

komunikacji                          

i w interpretacji Biblii; 

- wie, że słowa w języku 

polskim mają różne 

znaczenie od 

oryginalnych słów Pisma 

Świętego; 

- rozumie wartość 

komentarzy do czytań            

w czasie Mszy świętej; 

- rozumie znaczenie 

środków stylistycznych             

w interpretacji Biblii; 

- wyjaśnia, że czytając 

Pismo Święte, 

spotykamy Jezusa 

Chrystusa; 

- określa główny cel 

czytania Biblii; 

- rozumie religijne 

przesłanie opowiadań     

o stworzeniu świata. 

- podaje przykłady 

środków 

stylistycznych                   

w Piśmie Świętym; 

- zna różne sposoby 

czytania Pisma 

Świętego; 

- odczytuje 

opowiadanie                      

o stworzeniu świata 

jako utwór ku chwale 

Boga; 

- formułuje prawdy 

religijne wypływające             

z analizowanych 

fragmentów. 

 

- wyjaśnia sens pracy 

biblistów; 

- korzysta                         

z komentarzy w czasie 

lektury Biblii; 

- samodzielnie 

lokalizuje w tekście 

biblijnym  środki 

stylistyczne; 

- charakteryzuje trzy 

sposoby czytania 

Biblii (indywidualne, 

wspólnotowe, 

liturgiczne); 

- porównuje dwa 

teksty biblijne 

poruszające tę samą 

tematykę. 

 

- wykazuje się wiedzą             

o Biblii: jej budowie, 

językach oryginału, 

tłumaczeniach, 

różnicach w kanonie 

różnych wyznań; 

- stosuje zasadę 

kontekstu w 

interpretacji Pisma 

Świętego (teksty                   

z podręcznika); 

- wyjaśnia wpływ 

gatunku na rozumie 

tekstu biblijnego; 

- interpretuje teksty 

biblijne, wykorzystując 

wiedzę o środkach 

językowych; 

- rozumie, na czym 

polega uniwersalność 

przekazu biblijnego; 

- wykorzystuje do 

interpretacji tekstów 

biblijnych metody 

analizy: znajomość 

kontekstu, znaczenia 

słów i środków 

stylistycznych. 

 

Rozdział III 

Dałem wam wszystko 
            Ocena   

dopuszczająca 

Ocena 

dostateczna 

Ocena 

dobra 

Ocena 

bardzo dobra 
Uczeń: 

-  rozumie, co odróżnia 

człowieka od zwierząt; 

- rozumie pojęcia 

„prehistoria biblijna”, 

„grzech pierworodny”; 

- zna konsekwencje 

grzechu pierwszych 

rodziców dla nich i dla 

każdego człowieka; 

- wskazuje sakrament 

łagodzący skutki 

grzechu 

pierworodnego; 

- interpretuje cytat 

biblijny (człowiek ma 

władzę panować nad 

grzechem); 

- rozumie zazdrość 

jako grzech przeciw 

bliźniemu; 

Uczeń: 

-   na podstawie 

wskazanych 

fragmentów Biblii 

odczytuje prawdy 

religijne zawarte                   

w opisach stworzenia 

człowieka (notatka); 
- interpretuje biblijną 

opowieść o grzechu 

pierworodnym; 

- interpretuje symbole 

zawarte w opowieści               

o wygnaniu z raju; 

- wskazuje główny 

motyw treściowy 

początkowych 

rozdziałów Księgi 

Rodzaju; 

- wskazuje 

podobieństwo między 

Adamem  a Noem; 

Uczeń: 

- wyjaśnia pojęcie 

godności człowieka; 

- wyjaśnia 

sformułowania 

„otrzymać ducha 

przybrania za synów”, 

„być dziedzicem 

Boga” (chrześcijańska 

koncepcja godności 

człowieka); 

- ilustruje (plakat) 

odpowiedzialność 

człowieka za 

stworzenie; 

- wyjaśnia pojęcia 

„prehistoria biblijna”, 

„grzech pierworodny”; 

- wskazuje biblijny 

cytat będący 

zapowiedzią 

zwycięstwa dobra nad 

złem i opieki Boga nad 

Uczeń: 

-  wymienia i omawia 

prawdy religijne 

zawarte w opisach 

stworzenia człowieka; 
- wyjaśnia, dlaczego 

Bóg nie udaremnił 

decyzji pierwszych 

ludzi; 

- zna i rozumie formuły  

z liturgii chrztu 

wiążące się z grzechem 

pierworodnym; 

- tłumaczy zależność 

między wolnością                   

a poszanowaniem 

wolności drugiego 

człowieka; 

- porównuje motywy 

mitologiczne                         

z biblijnymi (potop); 
- wyjaśnia 

niemożliwość pełni 



- wyjaśnia znaczenie 

potopu w prehistorii 

biblijnej, 

- interpretuje symbole 

biblijne (gołębica, 

gałązka oliwna, tęcza); 

- rozumie symboliczne 

znaczenie wieży Babel. 

 

 

- wyjaśnia mechanizm 

rozprzestrzeniania się 

zła na świecie. 

 

 

ludźmi mimo ich 

grzechu; 

- samodzielnie 

rozwiązuje 

„kłopotliwe” 

zagadnienia związane              

z dosłownym 

rozumieniem 

prehistorii biblijnej; 

- wskazuje na religijne 

znaczenie wody (potop              

i chrzest); 

- rozumie nadrzędną 

pozycję prawa Bożego 

nad prawem ludzkim. 

człowieczeństwa bez 

Boga. 

 

Rozdział IV 

Szukam dobra 
            Ocena   

dopuszczająca 

Ocena 

dostateczna 

Ocena 

dobra 

Ocena 

bardzo dobra 
Uczeń: 

 - rozumie rolę 

podejmowania wyzwań 

w życiu człowieka;                  
- wskazuje wezwanie 

Boże jako 

najważniejsze zadanie 

człowieka wierzącego; 

- opowiada                          

o Abrahamie, Izaaku       

i Jakubie; 

- rozumie istotę walki 

Jakuba; 

- zna różne tradycje 

swojej rodziny; 

- podaje podstawowe 

informacje                           

o Mojżeszu; 

- rozumie związek 

wolności                                    

i odpowiedzialności; 

- opisuje zawarcie 

przymierza Boga                  

z ludem (przymierze 

synajskie); 

- opowiada o Jozuem 

i Samuelu; 

- opowiada o Dawidzie          

z wyeksponowaniem 

jego postawy 

szlachetności                

i wierności Bożemu 

zakazowi; 

- rozumie istotę 

sakramentu pokuty; 

Uczeń: 

 - wyjaśnia rolę 

biblijnych genealogii; 
- wyjaśnia, kim byli 

biblijni patriarchowie; 

- opowiada, na czym 

polega święto Paschy; 

- rozumie znaczenie 

słowa „rytuał”; 

- uogólnia postawę 

Samuela (wsłuchanie 

się w głos Boga                             

i posłuszeństwo wobec 

Niego); 

- uogólnia postawę 

Dawida: wierność 

Bogu w życiu ucznia, 

walka z pokusami; 

- ogólnie opisuje treść 

przepowiadania 

proroków: wezwanie 

do nawrócenia Izajasza                    

i zapowiedź nowego 

przymierza przez 

Jeremiasza; 

- opisuje ogólnie treść 

przepowiadania 

czasów niewoli 

babilońskiej: Izajasza 

zapowiedź Zbawiciela 

i Ezechiela; 

- podaje przykłady 

poświęcania życia                      

i ocenia je w świetle 

wiary; 

Uczeń: 

- rozumie symbolikę 

drogi jako metafory 

ludzkiego życia; 

- interpretuje decyzję 

Abrama o wyruszeniu               

z ziemi rodzinnej; 

- wyjaśnia sens 

metamorfozy Jakuba, 

- rozumie znaczenie 

pochodzenia i rodziny    

w życiu człowieka; 

- wyjaśnia istotę święta 

Paschy i kolacji 

sederowej w religii 

żydowskiej; 

- wyjaśnia, na czym 

polega trudność 

ludzkiej wolności; 

- rozumie rolę rytuału          

w ważnych momentach 

życia; 

- na podstawie tekstów 

biblijnych opisuje 

obraz Boga; 

- wskazuje na 

słuchanie jako na 

warunek konieczny 

kontaktu                                

z Bogiem; 

- rozumie, że 

prawdziwymi wrogami 

człowieka są jego 

grzechy; 

- rozumie aktualność 

starotestamentowych 

Uczeń: 

- krótko objaśnia tło 

historyczne losów 

Abrahama; 

- porównuje postacie 

Abrahama i Jakuba; 

- przedstawia 

genealogię Jakuba; 

- wyjaśnia funkcje 

pamięci indywidualnej, 

rodzinnej, narodowej; 

- wyjaśnia biblijną 

historię wędrówki ludu 

wybranego                          

w kontekście wiary            

w działanie Boga; 

- rozważa paradoks 

zawarcia przymierza               

w kontekście wolności 

człowieka; 

- rozważa przyczyny 

fałszywego obrazu 

Boga; 

- interpretuje postać 

Samuela                                     

z uwzględnieniem 

współczesnego 

kontekstu (jako 

współczesnego 

nastolatka); 

- analizuje obrazy                     

o tematyce religijnej              

w kontekście Pisma 

Świętego; 

- analizuje przekazy 

współczesnych 



- wyjaśnia, kim byli 

prorocy; 

- wymienia proroków 

czasów rozbicia narodu 

wybranego: Izajasza                

i Jeremiasza; 

- opowiada o niewoli 

babilońskiej; 

- rozumie niewolę 

dosłownie (utrata 

wolności politycznej 

przez naród)                     

i przenośnie (jako 

niewolę grzechu); 

- męczeństwo rozumie 

nie tylko jako 

dosłowne poświęcanie 

życia. 

- opowiada dzieje braci 

Machabeuszy                            

i uogólnia ich postawę. 

 

proroctw (zapowiedź 

zbawienia, nadzieja 

chrześcijańska); 

- objaśnia znaczenie 

wyrażenia 

„męczeństwo dnia 

codziennego”. 

 

„proroctw” w świetle 

wiary: wyraża                        

i uzasadnia nadzieję 

chrześcijańską                     

w świetle proroctw; 

- odnajduje związki 

między ST i NT; 

- rozumie 

chrześcijański model 

dawania świadectwa 

wiary (np.                           

w odróżnieniu od 

islamskiego). 

 

 

Rozdział V 

    Jestem z wami 
            Ocena   

dopuszczająca 

Ocena 

dostateczna 

Ocena 

dobra 

Ocena 

bardzo dobra 
Uczeń: 

- rozumie znaczenie 

słowa „Mesjasz”; 
 - wymienia formy 

pobożności maryjnej; 
- wymienia wydarzenia 

z życia Maryi; 
- wie, że Jezus był 

postacią historyczną; 
- zna kanon NT; 

- zna autorów 

Ewangelii; 

- wie, na czym polega 

istota chrześcijaństwa; 
- zna na pamięć 

Apostolski symbol 

wiary; 
- rozumie szczęście w 

kontekście wiary 

(ośmiu 

błogosławieństw); 
- wie, na czym polega 

odkupienie ludzi przez 

Chrystusa; 
- opowiada o Bracie 

Albercie; 

- wskazuje na 

zmartwychwstanie 

Chrystusa jako na 

podstawową prawdę 

wiary; 
- rozumie istotę nadziei 

chrześcijańskiej; 

Uczeń: 

- omawia współczesne 

zjawisko „ukrycia 

Jezusa” i ocenia je             

w świetle wiary; 
- układa 

chronologicznie 

„historię zbawienia”; 

- rozumie, dlaczego 

Maryja jest wzorem 

wiary i miłości; 

- wymienia 

przynajmniej dwa 

dokumenty historyczne 

potwierdzające 

istnienie Jezusa; 

 - opisuje zawartość 

treściową NT, 
- rozumie mechanizm 

rozbieżności 

informacyjnych                 

w różnych tekstach 

NT; 

- zna ogólną 

charakterystykę 

poszczególnych 

Ewangelii; 

- wymienia kilka 

paradoksów wiary 

chrześcijańskiej; 

- zna proroctwa 

Izajasza dotyczące 

„sługi Jahwe”; 

Uczeń: 

- tłumaczy znaczenie 

wyrażeń: „dni 

ostateczne”, „pełnia 

czasów”; 

- wyjaśnia, dlaczego 

Maryja jest wzorem 

wielkodusznego 

zawierzenia Bogu, 

które uwalnia 

człowieka od strachu            

o siebie; 
- rozumie wyjątkowość 

kultu maryjnego; 
- wymienia większość 

dokumentów 

historycznych 

potwierdzających 

istnienie Jezusa; 
- dzieli dokumenty na 

chrześcijańskie                    

i niechrześcijańskie; 
- opisuje okoliczności 

powstania Ewangelii; 
- opisuje fazy 

powstawania 

Ewangelii; 
- porównuje świecką   

z chrześcijańską 

koncepcję szczęścia 

ludzkiego (osiem 

błogosławieństw oraz 

szczęście 

Uczeń: 

- wskazuje znaczenie 

proroctw mesjańskich 

dla ludu wybranego; 
- samodzielnie opisuje 

wezwania z Litanii 

Loretańskiej; 
- opisuje wybrane 

święto maryjne; 

- podejmuje próbę 

oceny wiarygodności 

dokumentów 

dotyczących istnienia 

Jezusa; 
- sporządza notki 

biograficzne autorów 

dokumentów; 

- tłumaczy przyczynę 

rozbieżności 

treściowych między 

informacjami 

pochodzącymi z NT; 
- uzasadnia 

wiarygodność 

Ewangelii; 
- wyjaśnia wybrane 

przez siebie paradoksy 

wiary; 

- rozumie analogię 

postawy Jezusa 

Chrystusa i Brata 

Alberta; 



- opisuje stosunek ludzi 

współczesnych do 

śmierci; 
- opowiada                           

o wskrzeszeniu 

Łazarza; 
- opowiada tekst 

ewangeliczny 

obrazujący sąd 

ostateczny; 

- zna pojęcie „paruzja”; 
- opisuje 

chrześcijańską wizję 

nieba. 
 

- porównuje 

ewangeliczne 

opowiadania o 

zmartwychwstaniu 

Chrystusa; 

- zna różnicę między 

wskrzeszeniem 

Łazarza                         

a zmartwychwstaniem; 

- opowiada                       

i interpretuje tekst 

ewangeliczny 

obrazujący sąd 

ostateczny; 

- interpretuje plakat 

dotyczący koncepcji 

nieba. 

eschatologiczne: 

„nowe niebo i nowa 

ziemia”; 
- zna różne formy 

krzyża, 

- zna Koronkę do 

miłosierdzia Bożego; 
- wykorzystuje wiedzę 

religijną do 

interpretacji sakralnych 

dzieł sztuki (śmierć              

i zmartwychwstanie 

Jezusa); 
- wyjaśnia, na czym 

polega chrześcijański 

stosunek do śmierci; 
- wyjaśnia zależności 

między sądem 

ostatecznym a miłością 

Bożą; 
- wyjaśnia pojęcie 

„paruzja”. 

- wyciąga wnioski                

z porównania 

ewangelicznych 

opowiadań                           

o zmartwychwstaniu 

Chrystusa; 
- przeprowadza 

refleksję na temat 

żałoby w życiu 

człowieka; 
- wyjaśnia religijne 

znaczenie wskrzeszenia 

Łazarza; 

- porównuje różne 

wizje sądu 

ostatecznego; 
- wyjaśnia paradoks: 

dążenie do aktywnego 

dobrego życia                

i przemijalność dóbr 

doczesnych. 

 

Rozdział VI 

Jestem dla was 
            Ocena   

dopuszczająca 

Ocena 

dostateczna 

Ocena 

dobra 

Ocena 

bardzo dobra 
Uczeń: 

- wyjaśnia, na czym 

polega misja Kościoła; 
- opowiada o św. 

Piotrze i o początkach 

Kościoła; 

- zna pochodzenie 

godności papieża, jego 

odpowiedzialność; 

-wymienia kilka 

biblijnych obrazów 

Kościoła, 

- opowiada o życiu 

pierwszych 

chrześcijan; 

- podaje współczesne 

przykłady świadectwa 

chrześcijan (własne                 

i z podręcznika); 

- podaje przykłady 

sytuacji, w których 

ludzie zachowują lub 

łamią zasady 

współżycia 

społecznego; 

- rozumie pojęcie 

„prawa naturalnego”; 

- wymienia postulaty 

reformy gregoriańskiej; 

Uczeń: 

- wyjaśnia, co to 

znaczy, że Kościół jest 

misyjny; 
 - rozumie określenie 

„Urząd Nauczycielski 

Kościoła”; 
- interpretuje jeden, 

wybrany przez siebie 

obraz Kościoła; 

- interpretuje fragment 

Dziejów Apostolskich; 

- opowiada treść Listu 

do Diogeneta; 
- nazywa zbiory praw; 

- wskazuje regułę 

benedyktyńską jako 

podstawę 

prawodawstwa 

europejskiego; 

- opowiada                       

o początkach 

chrześcijańskiej 

Europy; 

- wskazuje 

podstawowe 

wyznaczniki reguły 

dominikańskiej; 

Uczeń: 

-  wyjaśnia terminy: 

„prozelityzm”, 

„klerykalizacja”, 

„ewangelizacja”; 
- wyjaśnia, na czym 

polega nieomylność 

nauki Kościoła; 

- zna wybraną książkę 

Jana Pawła II lub 

książkę o nim; 

- wymienia papieży 

XX wieku i krótko               

o nich opowiada; 

- interpretuje biblijne 

obrazy Kościoła; 

- układa modlitwę za 

Kościół                                

z wykorzystaniem 

biblijnych obrazów; 

- wyjaśnia różnice 

stosunku do człowieka 

starożytnych Rzymian 

i pierwszych 

chrześcijan; 

- prezentuje postać 

współczesnego 

świętego; 

Uczeń: 

- podaje przykłady 

prześladowań 

współczesnych 

chrześcijan; 
- zabiera głos                     

w dyskusji na temat 

urzędowego 

traktowania Kościoła; 

- tworzy własny obraz 

Kościoła; 

- rozumie różnice               

w starotestamentowych 

i nowotestamentowych 

obrazach Kościoła; 

- aktualizuje treść Listu 

do Diogeneta; 
- rozważa przyczynę 

trwałości 

chrześcijaństwa; 

- wykorzystuje 

rozumienie pojęcia 

„prawa naturalnego” 

do interpretacji 

fragmentów Pisma 

Świętego i aforyzmów; 

- rozważa sytuacje 

konfliktu prawa 



- zna pojęcia: 

Inkwizycja, herezja, 

wolność sumienia; 

- opowiada o świętym 

Dominiku, 

- przedstawia postać 

św. Tomasza i łączy go 

z zakonem 

dominikanów; 

- opowiada o świętym 

Franciszku, 

- rozumie znaczenie 

słowa „ekumenizm”; 

- wskazuje wzór 

jedności (Trójcę 

Świętą) i źródło 

jedności (Eucharystię), 

- przedstawia postać 

św. Wojciecha                      

i Stanisława. 

 

- wymienia 

podstawowe punkty 

reguły 

franciszkańskiej; 

- wymienia trzy 

zadania ruchu 

ekumenicznego; 

- rozumie zależność: 

chrześcijaństwo – 

katolicyzm; 

- uogólnia postawę św. 

Wojciecha                           

i Stanisława. 

- wyjaśnia pojęcie 

„prawa naturalnego”, 

wiąże je z sumieniem; 

- podaje przykłady 

konfliktu prawa 

Bożego i prawa 

państwowego; 

- omawia postulaty 

reformy gregoriańskiej, 

wykorzystując tło 

historyczne; 

- wyjaśnia pojęcia: 

Inkwizycja, herezja, 

wolność sumienia                

z wykorzystaniem 

kontekstu 

historycznego; 

- wskazuje 

podstawowe 

wyznaczniki reguły 

dominikańskiej, 

wykorzystując kontekst 

historyczny; 

- uogólnia i aktualizuje 

postawę świętego 

Franciszka; 

- wymienia kilka 

Kościołów należących 

do Kościoła 

katolickiego i innych 

wyznań; 

- zna ogólnie historię 

rozłamów                                 

w chrześcijaństwie; 

interpretuje obraz                

o tematyce 

historycznej                         

z wykorzystaniem 

wiadomości                          

o początkach Kościoła 

w Polsce; 

- objaśnia metaforę 

„moje Westerplatte”. 

Bożego i prawa 

państwowego; 

- rozważa istotę 

sakramentu chrztu           

w kontekście wolności 

sumienia; 

- ogólnie przedstawia 

filozofię św. Tomasza; 

- rozważa, czy dawać 

pieniądze ludziom 

żebrzącym na ulicy; 

- charakteryzuje 

wybrane niekatolickie 

wyznanie 

chrześcijańskie; 

- komentuje warunki 

dialogu 

ekumenicznego; 

- podejmuje refleksję 

na temat 

współczesnego modelu 

patriotyzmu, np.  

kontekście procesów 

integracyjnych z UE. 

 

 

Rozdział VII 

Czekam na was 
            Ocena   

dopuszczająca 

Ocena 

dostateczna 

Ocena 

dobra 

Ocena 

bardzo dobra 



Uczeń: 

- opowiada o św. 

Stanisławie Kostce; 
- dokonuje 

autorefleksji: ważne 

wydarzenia w moim 

życiu; 

- zna części różańca; 

- wymienia kilkoro 

świętych; 

- odróżnia Uroczystość 

Wszystkich Świętych 

od Dnia Zmarłych; 

- porządkuje 

najważniejsze 

uroczystości i okresy 

roku liturgicznego; 

- wyjaśnia słowo 

„liturgia” ; 

- podaje dwa znaczenia 

terminu „adwent”; 

- charakteryzuje 

specyfikę adwentu jako 

okresu liturgicznego; 

- rozumie znaczenie 

słowa „paruzja” ; 

- rozumie symbolikę 

światła i ciemności; 

- rozumie religijny (nie 

tylko tradycyjny) sens 

Bożego Narodzenia; 

- rozumie religijne 

znaczenie Wielkiego 

Postu; 

- wyjaśnia symbolikę 

posypania głów 

popiołem; 

- wymienia 

nabożeństwa 

wielkopostne; 

- wymienia części 

Triduum Paschalnego  

i wyjaśnia treść 

obchodów 

poszczególnych dni; 

- rozumie znaczenie 

obchodów Triduum 

Paschalnego w życiu 

chrześcijanina; 

- podaje podstawowe 

prawdy wiary 

związane z Duchem 

Świętym; 

- wymienia symbole 

Ducha Świętego; 

- wie, kiedy 

obchodzimy 

Uczeń: 

- uogólnia postawę św. 

Stanisława Kostki: 

służba wyższym 

wartościom; 
- rozumie, że różaniec 

jest modlitwą 

chrystocentryczną; 

- rozumie istotę 

Kościoła 

pielgrzymującego, 

oczyszczającego się              

i niebiańskiego (np. 

łączy określenia                    

z definicjami); 

- podaje podobieństwa 

i różnice między 

rokiem kalendarzowym 

i liturgicznym; 

- zna oficjalne 

stanowisko Kościoła  

w sprawie zabaw 

hucznych w czasie 

adwentu ; 

- wymienia zwyczaje 

adwentowe i omawia 

ich znaczenie ; 

- przyporządkowuje 

każdej części Triduum 

Paschalnego określone 

obrzędy; 

- podejmuje próbę 

samodzielnego 

określenia symboliki 

Ducha Świętego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń: 

- opowiada                           

o wybranym świętym, 

który zmarł                         

w młodości;  
- zna pochodzenie 

modlitwy różańcowej; 

- wyjaśnia, na czym 

polega obcowanie 

świętych; 

- wyjaśnia istotę 

Kościoła 

pielgrzymującego, 

oczyszczającego się               

i niebiańskiego; 

- wymienia porządek 

roku liturgicznego; 

- wyjaśnia gesty                    

i symbole liturgiczne; 

- wyjaśnia znaczenie 

słowa „paruzja”; 

- rozumie znaczenie 

najważniejszych 

symboli                               

w Apokalipsie; 

- wyjaśnia znaczenie 

Bożego Narodzenia 

jako Wcielenia Syna 

Bożego, który sprawił, 

że życie ma sens; 

- poznaje nową dla 

siebie kolędę; 

- wyjaśnia umowność 

daty Bożego 

Narodzenia; 

- wyjaśnia znaczenie 

modlitwy, postu                    

i jałmużny w Wielkim 

Poście; 

- objaśnia znaczenie 

obrzędów Triduum 

Paschalnego; 
- wyjaśnia symbolikę 

Ducha Świętego; 

- zna pojęcie 

„Paraklet”. 

 

Uczeń: 

- analizuje znaczenie 

słów modlitwy 

Zdrowaś Maryjo; 
- rozumie 

chrześcijaństwo jako 

wspólnotę, która 

wyzwala z poczucia 

samotności; 

- wyjaśnia 

aktualizacyjny, 

uobecniający sens 

liturgii; 

- wyjaśnia symboliczne 

przedstawienie roku 

liturgicznego jako 

spirali; 

- bierze udział  

dyskusji na temat 

adwentu w życiu 

człowieka 

współczesnego; 

- krytycznie odnosi się 

do wypowiedzi 

rówieśników na temat 

adwentu 

wykorzystując swą 

wiedzę na temat tego 

okresu liturgicznego; 

- charakteryzuje 

liturgię Bożego 

Narodzenia; 

- samodzielnie 

analizuje niedzielne 

czytania wielkopostne; 

- porównuje Paschę 

żydowską z Paschą 

chrześcijańską; 

- podaje informacje na 

temat zakonu Ducha 

Świętego. 



Uroczystość Zesłania 

Ducha Świętego. 

 

 

  

  

  

  

  

 


