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DZIAŁ 

OCENA 

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 

I. Wielki 

kosmos i 

moje 

podwórko 

 

– wymienia miejsca 

odwiedzane podczas 

wakacji 

– wymienia zjawiska i 

stworzenia, które 

obserwuje w przyrodzie 

– wie, że wszystko, co 

istnieje, jest dobre, bo 

pochodzi od Boga 

– wie, że Biblia zawiera 

słowo kochającego 

Boga, który stworzył 

świat 

– wymienia miejsca, w 

których czuje (czuł) się 

szczęśliwy 

– wie, że grzech niszczy 

przyjaźń człowieka z 

Bogiem 

– wie, że Bóg poszukuje 

ludzi, którzy od Niego 

odeszli i pragnie ich 

zbawienia 

 

– wskazuje przykłady obecności Boga w 

przyrodzie 

– rozpoznaje w pięknie przyrody stwórcze 

dzieło Boga 

– wie, że o stworzeniu świata dowiadujemy 

się z Biblii 

– wie, że treść Starego Testamentu dotyczy 

wydarzeń od stworzenia świata i 

przygotowuje do narodzenia Pana Jezusa 

– zna treść biblijnego fragmentu o raju (Rdz 

2,8-10.15) 

– podaje przykłady zachowań, które niszczą 

poczucie szczęścia 

– zna treść biblijnego opowiadania o grzechu 

pierwszych ludzi 

– wie, że zapowiedź przyjścia Zbawiciela jest 

wyrazem miłości Boga do człowieka 

– pamięta i rozumie treść Mt 11,28 

– wyraża pragnienie korzystania z obietnic 

Jezusa 

– podaje imiona dzieci fatimskich i opowiada 

o ich spotkaniu z Maryją 

– rozpoznaje i opisuje figurę Matki Bożej 

Fatimskiej 

– interpretuje proste teksty biblijne 

mówiące o stworzeniu 

– układa własną modlitwę 

dziękczynną za dzieło stworzenia 

– wyjaśnia, dlaczego Biblia jest 

księgą świętą 

– wskazuje „dobre miejsca” w 

swoim otoczeniu 

– na podstawie tekstu biblijnego 

wyjaśnia, na czym polegało 

szczęście ludzi w raju 

– interpretuje biblijne opowiadanie 

o grzechu pierwszych ludzi 

– przeprasza Boga w modlitwie za 

swoje grzechy 

– wyjaśnia, na czym polega 

zbawienie 

– wyraża szacunek dla Matki Bożej, 

spełniając jej prośbę 

wypowiedzianą w Fatimie 

(chętnie modli się na różańcu) 

– uzasadnia, że słowo Boże 

zawarte w Piśmie 

Świętym jest dla nas 

przewodnikiem na 

drodze do wiecznego 

szczęścia 

– potrafi wyjaśnić, 

dlaczego pierwszą część 

Pisma Świętego 

nazywamy Starym 

Testamentem, a drugą 

Nowym Testamentem 

– interpretuje tekst 

Protoewangelii Rdz 3,14-

15 

– potrafi określić, za co 

chce wynagrodzić 

Jezusowi, podejmując 

praktykę pierwszych 

piątków 

– uzasadnia, że warunkiem 

szczęścia jest 

otrzymywanie i 

okazywanie miłości 

– wyraża 

odpowiedzial

ną troskę o 

przyrodę. 

– umie 

zastosować 

uczynki 

miłosierdzia 

w sytuacjach 

problemo-

wych 

– wyjaśnia 

znaczenie 

modlitwy 

różańcowej w 

nawiązaniu 

do objawień 

fatimskich 

 



 – wyjaśnia, na czym 

polega zło każdego 

grzechu 

– definiuje pojęcia: cichy i 

pokorny, 

zadośćuczynienie, 

wynagrodzenie 

 

 

II. Szlak 

patriarchów 

 

– wymienia powody, z 

jakich ludzie zmieniają 

miejsce zamieszkania 

– podaje powody 

osiedlania się Izraelitów 

w Egipcie 

– wie, że po śmierci Józefa 

Izraelici byli zmuszani 

do niewolniczej pracy i 

prosili Boga o pomoc 

– opowiada historię 

przejścia Izraelitów 

przez Morze Czerwone 

– charakteryzuje 

niebezpieczeństwa 

czyhające na pustyni 

– wymienia miejsca, w 

których chrześcijanin 

doświadcza szczególnej 

bliskości Boga 

– wymienia powody, dla 

których ludzie 

odwiedzają cmentarze 

– wymienia wartości, dla 

których ludzie gotowi są 

poświęcić własne życie 
 

– wymienia Boże obietnice dane 

Abrahamowi 

– wymienia potomków Abrahama (Izaak i 

Jakub, który miał 12 synów) 

– charakteryzuje rolę Józefa (syna Jakuba) na 

dworze faraona 

– wie, że Mojżesz był Izraelitą wychowanym 

na dworze faraona i że Bóg powierzył mu 

wyprowadzenie swego ludu z niewoli 

– wymienia niektóre zjawiska, którymi 

posłużył się Bóg, karząc Egipcjan 

– wymienia przejawy Bożej opieki nad 

Izraelitami podczas wędrówki przez 

pustynię (nakarmienie przepiórkami i 

manną, woda ze skały) 

– wymienia sytuacje, w których powinien 

zwracać się do Boga z prośbą o pomoc 

– wie, że Bóg dał ludziom przykazania na 

górze Synaj i zobowiązał do ich 

przestrzegania 

– wyjaśnia znaczenie sakramentu pokuty i 

pojednania dla chrześcijanina 

– wyjaśnia pojęcia: czyściec, niebo, piekło 

– wyjaśnia chrześcijańskie znaczenie dni 1 i 

2 listopada 

– wyraża modlitewną troskę o zmarłych 
– uzasadnia, dlaczego oddajemy cześć 

bohaterom narodowym 

– charakteryzuje wartość ziemi 

Kanaan dla potomków Abrahama 

– charakteryzuje niewolniczą pracę 

Izraelitów w Egipcie 

– wyjaśnia, że Boża interwencja jest 

odpowiedzią na modlitwę 

Izraelitów 

– wyjaśnia znaczenie przejścia 

Izraelitów przez Morze Czerwone 

w ucieczce przed wojskiem 

faraona 

– opisuje reakcję Izraelitów na trudy 

wędrówki przez pustynię 

– uzasadnia, że każde z Bożych 

przykazań jest ważne i żadnego 

nie wolno lekceważyć 

– wyraża przekonanie, że dobro jest 

owocem przestrzegania Bożych 

przykazań 

– wie, że Namiot Spotkania, czyli 

Przybytek, był przenośną 

świątynią w obozie Izraelitów 

podczas ich wędrówki przez 

pustynię 

– wie, że w Namiocie Spotkania 

znajdowała się Arka Przymierza – 
złocona przenośna skrzynia, w 

której przechowywano tablice 

– charakteryzuje postawę 

Abrahama wobec Bożego 

słowa 

– wyjaśnia, dlaczego 

Izraelici w Egipcie stali 

się niewolnikami 

– uzasadnia, że w sytuacji 

bez wyjścia Bóg znajduje 

rozwiązanie 

– wyraża gotowość 

pomocy innym w ich 

trudnych sytuacjach 

– wyjaśnia znaczenie 

Namiotu Spotkania dla 

Mojżesza i całego ludu 

izraelskiego (Mojżesz 

rozmawiał tam z Bogiem, 

prosząc Go o 

przebaczenie 

niewierności ludu) 

– wyraża szacunek dla 

zmarłych, dbając o ich 

groby 

– charakteryzuje Bożą 

sprawiedliwość 

 

-charaktery-

zuje Boże 

obietnice 

związane z 

wypełnianie

m przykazań 

– wyjaśnia 

znaczenie 

zbudowania 

ołtarza dla 

Pana 

 



– na podstawie tekstu Mt 25,31-46 wymienia 

postawy i zachowania nagradzane przez 

Boga i te, które zasługują na potępienie 

– charakteryzuje postawę człowieka, który 

się nawraca 

Bożych przykazań 

– omawia niewierności Izraelitów 

wobec Boga pod górą Synaj 

– uzasadnia, dlaczego modlimy się 

przy grobach zmarłych 

– wyraża szacunek dla miejsc 

pamięci o bohaterach 

– wyjaśnia różnice między sądem 

Bożym, a ludzkimi sądami 

III. Ziemia 

Bożej 

obietnicy 

 

– wie, że Arka Przymierza 

była dla Izraelitów 

znakiem obecności Boga 

(przechowywano w niej 

tablice Bożych 

przykazań) 

– wie, że Bóg pomaga 

ludziom, gdy wypełniają 

Jego wolę 

– podaje przykłady spraw 

w swoim życiu, o 

których powinien 

rozmawiać z Bogiem 

– wskazuje sposoby 

łagodzenia konfliktów 

między ludźmi 

 

– opowiada o przejściu Izraelitów przez 

Jordan 

– opowiada o zdobyciu Jerycha przez 

Izraelitów 

– wyjaśnia, na czym polega panowanie Boga 

w naszym życiu 

– wie, że świątynię w Jerozolimie 

wybudował Salomon 

– zna tekst biblijny mówiący o sercu 

chrześcijanina jako świątyni Ducha 

Świętego 

– wie, że w wyniku podziału kraju powstały 

dwa państwa: Królestwo Judy i Królestwo 

Izraela 

– ceni zgodne współdziałanie w grupie 

koleżeńskiej 

– opowiada o wygnaniu babilońskim i 

powrocie Izraelitów z niewoli 

– wyjaśnia porównanie grzechu do niewoli, a 

nawrócenia do powrotu z niej 

 

– wyjaśnia znaczenie przekroczenia 

Jordanu w wędrówce do Ziemi 

Obiecanej (spełnienie Bożej 

obietnicy), 

– na podstawie tekstu biblijnego 

wyjaśnia, na czym polega 

burzenie duchowych murów 

(grzechu), 

– interpretuje ponoszone przez 

Izraelitów klęski w walkach z 

nieprzyjaciółmi jako Bożą karę za 

ich niewierności wobec Boga 

– wyjaśnia znaczenie wprowadzenia 

Arki Przymierza do Jerozolimy 

– charakteryzuje znaczenie świątyni 

dla narodu izraelskiego 

– wyjaśnia, dlaczego doszło do 

podziału królestwa izraelskiego 

– interpretuje niewolę babilońską 

jako skutek odwrócenia się 

Izraelitów od Boga 

 

– określa, w jaki sposób 

Bóg pomaga nam w 

pokonywaniu przeszkód 

spotykanych na drodze 

do nieba 

– uzasadnia wartość i 

potrzebę wypełniania 

woli Bożej 

– uzasadnia, że brak 

porozumienia między 

ludźmi, szczególnie 

poczucie 

niesprawiedliwości, 

prowadzi do bolesnych 

podziałów 

– wyjaśnia porównanie 

grzechu do zniszczenia 

świątyni własnego serca, 

a nawrócenie do jej 

odbudowy 

– na podstawie 

tekstu 

biblijnego 

uzasadnia, że 

serce 

chrześcijanin

a jest Bożą 

świątynią 

– uzasadnia 

konieczność 

wypełniania 

woli Bożej     

w 

zdobywaniu 

cnót i 

kształtowaniu 

charakteru 

 

IV. Szlak 

Pana Jezusa 

(tematy 26-

31) 

– wie, że Elżbieta była 

krewną Maryi i 

spodziewała się dziecka 

– opisuje warunki w jakich 
narodził się Jezus 

– wie, że Jezus jest Synem 

– wie, że w Nazarecie mieszkała Maryja i 

tam odwiedził ją Anioł Gabriel 

– mówi z pamięci modlitwę „Anioł Pański” 

– podaje motywy odwiedzin Maryi u 
Elżbiety 

– wie, że ze słów, jakimi Elżbieta pozdrowiła 

– pokazuje na mapie Nazaret 

– w modlitwie „Anioł Pański” 

wskazuje słowa pochodzące z 

Pisma Świętego 
– wyraża gotowość dzielenia się 

wiadomością o bliskim przyjściu 

– wyjaśnia, że Bóg 

zapowiadając narodzenie 

Zbawiciela realizuje 

obietnicę Protoewangelii 
– wyjaśnia słowa modlitwy 

„Anioł Pański” 

– wyjaśnia 

słowa Jezusa 

„Powinienem 

być w tym, 
co należy do 

mego Ojca” 



 

 

SEMESTR II 

Boga urodzonym przez 

Maryję 

– wymienia członków 

Świętej Rodziny 

– wie, że św. Józef był 

opiekunem Jezusa 

– wymienia praktyki 

religijne, które są jego 

obowiązkiem 

– na podstawie tekstu Mt 

3,13-17 opowiada o 

chrzcie Jezusa 

 

Maryję (wraz ze słowami Anioła), 

zbudowana jest modlitwa „Pozdrowienie 

Anielskie” 

– uzasadnia potrzebę częstego 

przystępowania do Komunii Świętej, 

łącząc tę praktykę z chętną pomocą bliźnim 

– wie, że Maryja z Józefem wyruszyli do 

Betlejem z powodu ogłoszonego spisu 

ludności 

– orientuje się w odległości między 

Nazaretem a Betlejem 

– wymienia miejsca pobytu Świętej Rodziny 

po ucieczce z Betlejem 

– określa swoje zadania w rodzinie 

– wie, że obowiązek pielgrzymowania do 

świątyni dotyczył Izraelitów od 13. roku 

życia 

– na podstawie tekstu biblijnego opowiada o 

pielgrzymce Świętej Rodziny do świątyni 

– wymienia, kto objawił się w czasie chrztu 

Jezusa 

– podaje datę i miejsce swojego chrztu 

Zbawiciela 

– na podstawie tekstu biblijnego 

uzasadnia pośpiech i radość Maryi 

wędrującej do Ain Karim 

– w tekście modlitwy 

„Pozdrowienie Anielskie” 

wskazuje słowa, którymi Elżbieta 

powitała Maryję 

– omawia okoliczności narodzenia 

Jezusa 

– wymienia osoby, które przyszły 

do Dzieciątka i oddały Mu pokłon 

– okazuje szacunek ludziom ubogim 

– określa hierarchię wartości w 

swoim życiu 

– wyjaśnia, co to znaczy być 

dzieckiem Bożym 

– potrafi złożyć wyznanie wiary 

według obrzędów chrztu 

 

– na podstawie mapy i 

fotografii charakteryzuje 

drogę między Nazaretem 

i Ain Karim 

– wyjaśnia różnicę między 

pielgrzymką a wycieczką 

– charakteryzuje dary 

otrzymane na chrzcie 

– wyjaśnia, co oznaczał 

pokłon oddawany 

Jezusowi 

– wyraża wdzięczność za 

chrzest i związane z nim 

łaski 

– pokazuje na mapie rzekę 

Jordan 

– podaje 

„sposoby 

uświęcania 

się w życiu 

rodzinnym” 

 

 

DZIAŁ 

OCENA 

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 

IV. Szlak 

Pana 

Jezusa 

(tematy 

32-39) 

– wie, że Jezus dużo się 

modlił 

– zna treść perykopy o 

uciszeniu burzy (Mk 

4,35-41) 

– zna treść perykopy o 
uzdrowieniu sługi 

setnika 

– wie, że modlitwą Jezus poprzedzał 

nauczanie tłumów i uzdrawianie chorych. 

– uzasadnia, że modlitwa pomaga w 

czynieniu dobra 

– wie, że do prośby o cud potrzebna jest wiara 

– wyjaśnia, kim był setnik 
– powtarza z pamięci słowa setnika: „Panie, 

nie jestem godzien…” i podaje, w którym 

– na podstawie tekstu biblijnego (Łk 

6,12-13.17-19) wyjaśnia, w jakim celu 

tłumy przychodziły do Jezusa 

– wyraża troskę o systematyczność 

osobistej modlitwy, uwzględniając ją 

w planie swojego dnia 
– określa, czym jest cud i opatrzność 

Boża 

– wyjaśnia religijne 

znaczenie góry i 

równiny w życiu 

chrześcijanina 

– potrafi odnieść 

pojęcie burzy do 
trudności życiowych 

– dostrzega obecność 

– wyjaśnia 

znaczenie 

Bożych słów 

wypowiedzia

-nych 

podczas 
przemienieni

a Jezusa 



– wie, że przed przyjęciem 

Najświętszego 

Sakramentu konieczne 

jest „uzdrowienie duszy” 

– zna treść perykopy o 

cudownym rozmnożeniu 

chleba (Łk 9,12-17) 

– wymienia sposoby 

poszanowania chleba 

– zna treść perykopy o 

przemienieniu Pana 

Jezusa 

– wymienia kilka 

wybranych 

błogosławieństw 

– zna treść perykopy o 

wskrzeszeniu Łazarza 

 

momencie Mszy Świętej je wypowiadamy 

– wie, że cudowne rozmnożenie chleba jest 

zapowiedzią Eucharystii 

– uzasadnia konieczność dzielenia się 

chlebem z głodnymi 

– prezentuje postawę szacunku wobec chleba 

– wymienia świadków i miejsce 

przemienienia Pana Jezusa 

– wie, że na górze Tabor Jezus objawił swą 

Boską chwałę 

– interpretuje jedno z ośmiu błogosławieństw 

– wymienia postawy niezbędne by zostać 

błogosławionym 

– wie, że rodzeństwo Łazarz, Marta i Maria 

byli przyjaciółmi Jezusa mieszkającymi w 

Betanii 

– wie, że wskrzeszenie Łazarza zapowiada 

zmartwychwstanie 

– rozpoznaje figurę Niepokalanej z Lourdes 

 

– interpretuje biblijną perykopę o 

uciszeniu burzy 

– na podstawie biblijnego tekstu 

uzasadnia, że cud jest owocem wiary 

– interpretuje perykopę o cudownym 

rozmnożeniu chleba 

– uzasadnia potrzebę modlitwy i 

Eucharystii by stawać się coraz 

lepszym 

– ilustruje plastycznie wybrane 

błogosławieństwo 

– interpretuje słowa Jezusa „Ja jestem 

zmartwychwstaniem…” 

– wskazuje na mapie Betanię 

– wie, że w miejscu objawienia jest 

obecnie znane sanktuarium, do 

którego licznie pielgrzymują chorzy z 

całego świata i wielu z nich zostało 

cudownie uzdrowionych 

– zna historię objawień Matki Bożej w 

Lourdes 

 

Jezusa w swoim życiu 

i zwraca się do Niego 

z prośbą o pomoc w 

sytuacji lęku 

– wyjaśnia, na czym 

polega zdrowie duszy 

i w jaki sposób 

powinni o nie dbać 

– wyjaśnia związek 

rozmnożenia chleba                      

z Eucharystią 

– wyraża wrażliwość 

wobec głodu innych, 

dzieląc się swoim 

pożywieniem 

– przedstawia w scence 

wybrane 

błogosławieństwo 

– wyjaśnia różnice 

między 

wskrzeszeniem i 

zmartwychwstaniem 

 

– wyjaśnia 

treść 

przesłania 

Matki Bożej 

z Lourdes 

 

V. Droga 

pokuty 

 

– wie, że Środa 

Popielcowa rozpoczyna 

okres Wielkiego Postu 

– wyjaśnia znaczenie 

posypania głów 

popiołem 

– wymienia pokusy 

stawiane Jezusowi przez 

szatana 

– podaje, gdzie i kiedy 

zostały ustanowione 

sakramenty Eucharystii i 
kapłaństwa 

– wyraża szacunek wobec 

– uzasadnia konieczność modlitwy i 

wyrzeczenia w walce z pokusami 

– zna treść perykopy o ustanowieniu 

Eucharystii i kapłaństwa 1 Kor 11,23-27 

– nazywa własne trudności podając je w 

intencji modlitwy 

– potrafi zająć właściwe stanowisko wobec 

oskarżycieli Jezusa 

– wymienia najważniejsze wydarzenia oraz 

spotkane osoby podczas drogi krzyżowej 

Jezusa 

– zna treść perykopy o śmierci Jezusa (Łk 
23,33-34.44-46) 

– wyjaśnia znaczenie symboliki krzyża dla 

– potrafi wskazać kilka dobrych 

czynów, które należy praktykować w 

Wielkim Poście 

– definiuje pojęcia: kuszenie, pokusa, 

post, wstrzemięźliwość, szatan 

– wyjaśnia, jak rozumie opisane w 

perykopie pokusy 

– podejmuje wyrzeczenia w czasie 

Wielkiego Postu 

– powtarza z pamięci słowa konsekracji 

– uzasadnia, że Msza Święta jest 

pamiątką Ostatniej Wieczerzy 
– wyjaśnia, na czym polegało spełnienie 

przez Jezusa woli Ojca 

– wyjaśnia, na czym 

polega nawrócenie i 

post 

– wymienia okresy roku 

liturgicznego, kiedy 

obowiązuje 

chrześcijanina post i 

wstrzemięźliwość 

– charakteryzuje 

znaczenie 

sakramentów 

Eucharystii i 
kapłaństwa w życiu 

chrześcijańskim 

– uzasadnia, 

dlaczego 

prawda i 

miłość są 

podstawą 

życia 

chrześcijani-

na 

– potrafi 

odnieść 

wydarzenia 

drogi 
krzyżowej 

Jezusa do 



kapłanów 

– zna treść perykopy o 

modlitwie w Ogrójcu 

– wie, że Jezus niósł krzyż 

ulicami Jerozolimy 

– opowiada ostatnie 

wydarzenia przed 

śmiercią Jezusa 

– zna treść perykopy o 

złożeniu Jezusa do grobu 

(Mt 27,57-61) 

 

chrześcijanina 

– wie, co zrobił Józef z Arymatei 

– opisuje postępowanie kobiet przy grobie 

Jezusa 

– wskazuje prawdziwe i fałszywe strony 

procesu Jezusa 

– wymienia stacje drogi krzyżowej 

– wyraża gotowość czynnego 

uczestnictwa w nabożeństwach drogi 

krzyżowej 

– wyjaśnia, jakie znaczenie ma dla 

chrześcijan śmierć Jezusa na krzyżu 

– wyjaśnia sposób grzebania zmarłych 

w czasach Jezusa 

 

– modli się w intencji 

kapłanów 

– uzasadnia 

chrześcijańską 

tradycję czuwania 

przy grobie Pana 

Jezusa 

 

 

 

 

 

 

 

swoich 

„krzyży” 

 

VI. Szlak 

nowego 

życia 

 

– zna treść perykopy o 

pustym grobie (Mt 28,1-

10) 

– wie, że podczas Mszy 

Świętej Chrystus 

rozmawia z nami i karmi 

nas swoim Ciałem 

– zna treść perykopy (J 

20,19-23) 

– zna treść perykopy o 

wniebowstąpieniu Dz 

1,8-12 

– wie, że Jezus przed 

wniebowstąpieniem 

zobowiązał swych 

uczniów, by byli Jego 

świadkami „aż po krańce 

ziemi” 

– zna treść perykopy o 

uwięzieniu i uwolnieniu 

św. Piotra 
 

– wyjaśnia, dlaczego chrześcijanie świętują 

niedzielę 

– zna treść perykopy o uczniach z Emaus 

– wyraża gotowość systematycznego 

korzystania z sakramentu pokuty 

– świadomie wypowiada prośbę o powtórne 

przyjście Jezusa zawartą w modlitwie 

„Ojcze nasz” – „Przyjdź Królestwo Twoje” 

– określa potrzebę naśladowania Piotra w 

trwaniu przy Chrystusie 

– uzasadnia potrzebę włączenia się w 

realizację apostolskiej misji 

 

– wie, że pusty grób Jezusa znajduje się 

w Jerozolimie i jest najważniejszym 

miejscem dla wszystkich chrześcijan, 

świadkiem zmartwychwstania 

– wskazuje w perykopie dwa etapy 

rozpoznawania Chrystusa: rozmowę 

w drodze (wyjaśnianie Pism) i 

wspólny posiłek (łamanie chleba) w 

Emaus 

– mówi z pamięci słowa ustanowienia 

sakramentu pokuty i pojednania 

– dba o czystość serca jako wyraz 

tęsknoty i gotowości na spotkanie z 

Chrystusem. 

– wyjaśnia przyczynę uwięzienia św. 

Piotra 

– charakteryzuje trudności, z jakimi 

spotykał się św. Paweł w realizacji 

apostolskiej misji 

– charakteryzuje pracę współczesnych 

misjonarzy 
– interpretuje życie chrześcijańskie jako 

wędrowanie do domu Ojca 

– uzasadnia, że 

uczestnictwo w 

niedzielnej Mszy 

Świętej jest 

wyznaniem wiary w 

zmartwychwstanie 

– uzasadnia, dlaczego 

kapłani mają władzę 

odpuszczania 

grzechów 

– na podstawie biblijnej 

perykopy wyjaśnia 

związek sakramentu 

pokuty z pokojem i 

Duchem Świętym 

– wyjaśnia rolę Ducha 

Świętego w życiu 

chrześcijanina– 

określa, na czym 

polega modlitwa 

wstawiennicza 
– wymienia kraje, w 

których św. Paweł 

– na podstawie 

biblijnej 

perykopy 

uzasadnia, że 

do 

poznawania 

Chrystusa 

konieczne 

jest czytanie i 

wyjaśnianie 

Pisma 

Świętego 

oraz 

przystępowa

nie do 

Komunii 

Świętej 

– samo -

dzielnie 

formułuje 

modlitwę 
wstawien-

niczą 



 głosił Chrystusa 

– na podstawie tekstu 

biblijnego J 14,1-6 

wyjaśnia rolę 

Chrystusa w naszej 

wędrówce do domu 

Ojca 

– uzasadnia 

konieczność więzi z 

Chrystusem, aby 

osiągnąć niebo 

 

VII. Szlak 

wiary 

 

– wie, że przydrożne 

krzyże i kapliczki są 

wyrazem miłości do 

Boga, Jezusa, Maryi 

– wie, że do Częstochowy 

wędrują liczne grupy 

pielgrzymów 

– wie, że Łagiewniki wiążą 

się z osobą św. Faustyny 

oraz przesłaniem Bożego 

Miłosierdzia 

– wie, że Wadowice to 

rodzinne miasto papieża 

Jana Pawła II 

 

– wyjaśnia, jakie znaczenie dla przechodniów 

mają przydrożne kapliczki 

– rozpoznaje na fotografii Jasną Górę oraz 

obraz Matki Bożej Częstochowskiej 

– rozpoznaje obraz Jezusa Miłosiernego oraz 

sanktuarium Bożego Miłosierdzia 

– zna modlitwy tworzące koronkę do 

Miłosierdzia Bożego 

– wie, kiedy obchodzone jest jego 

wspomnienie 

– wyraża wdzięczność Bogu za papieża 

Polaka 

– wymienia przejawy Bożej opieki w swoim 

życiu osobistym i rodzinnym 

– wymienia dostępne dzieciom sposoby 

wspierania misji 

– uzasadnia budowanie przydrożnych 

kapliczek 

– zna słowa Apelu Jasnogórskiego 

– charakteryzuje w zarysie przesłanie o 

Bożym Miłosierdziu 

– wie, kiedy obchodzimy Niedzielę 

Miłosierdzia Bożego 

– zna datę wyboru na papieża Jana 

Pawła II 

– rozpoznaje na fotografii Świątynię 

Opatrzności Bożej 

– zna treść nakazu misyjnego Jezusa 

(Mt 28,18-20) 

– potrafi wyjaśnić, na czym polega 

praca misjonarza 

 

 

– wyjaśnia sposób 

odmawiania koronki 

do Miłosierdzia 

Bożego 

– uzasadnia, dlaczego 

różne grupy ludzi, w 

tym dzieci 

pierwszokomunijne, 

pielgrzymują na Jasną 

Górę 

– zna datę urodzin 

Karol Wojtyły 

– wymienia miejsca w 

Wadowicach 

szczególnie związane 

z osobą Jana Pawła II 

(dom rodzinny, 

kościół, szkołę) 

– wyjaśnia pojęcie 

„wotum 

wdzięczności” 

– charakteryzuje 

warunki życia i nauki 

dzieci w krajach 
misyjnych 

– na podstawie 

filmu lub 

fotografii 

eksponatów z 

muzeum w 

rodzinnym 

domu Karola 

Wojtyły 

wskazuje 

główne etapy 

jego życia a 

Wojtyły 

– wyjaśnia, 

dlaczego 

została 

wybudowana 

Świątynia 

Opatrzności 

Boże 

 



 

 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE NA OCENĘ Z RELIGII W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

według podręcznika „Spotkania uBOGAcające” nr AZ-22-02/12-KI-1/13 

zgodnego z programem nauczania „Odkrywamy tajemnice Bożego świata” nr AZ-2-02/12 
 

 

SEMESTR I 

 

DZIAŁ 

OCENA 

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 

I. Moi 

przodkowie, 

bracia i 

siostry 

 

– dzieli się wspomnieniami 

z wakacji 

– wymienia wakacyjne 

sposoby spotkania z 

Bogiem 

– określa, że Biblia zawiera 

słowo kochającego Boga, 

który chce się z nami 

spotykać 

– podaje prawdę, że cały 

świat pochodzi od Boga  

– wymienia, w czym 

człowiek jest podobny do 

Boga 

– wyjaśnia pojęcie grzechu 

pierworodnego 

– prezentuje biblijne 

opowiadanie o Kainie i 

Ablu Rdz 4,2b-15 

– podaje, że drogą powrotu 

do przyjaźni Boga i ludzi 

jest przeproszenie 

– 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 

– podaje znaczenie imion Adama i Ewy 

– wymienia konsekwencje grzechu 

– uzasadnia, dlaczego należy 

systematycznie przystępować do 

sakramentu pokuty i pojednania 

– mówi z pamięci prawdę wiary o Bożej 

sprawiedliwości 

– wyjaśnia, że cała przyroda jest darem 

Boga, o który mamy się troszczyć 

– dostrzega związek między mądrym 

korzystaniem z darów przyrody, a 

zdrowiem i szczęściem człowieka 

– wymienia wydarzenia z życia św. 

– 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 z sakramentu pokuty 

i pojednania 

– charakteryzuje, w jaki 

sposób spotkane osoby 

mogły go ubogacić 

– uzasadnia, że czytając 

Pismo Święte możemy 

doświadczyć spotkania z 

Bogiem 

– 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 proste teksty 

liturgiczne odnoszące się do 

sakramentu pokuty 

– wyjaśnia, co znaczy być 

człowiekiem prawym. 

– uzasadnia, dlaczego św. 

– wskazuje 

teksty 

biblijne 

odnoszące 

się do 

Aniołów 

Stróżów 

– wskazuje 

biblijne 

podstawy 

sakramentu 

pokuty 

– potrafi 

ocenić 

stosunek 

współczesny

ch ludzi do 

przyrody i 

porównać go 

z nauką 

przekazaną 

przez św. 



– prezentuje biblijne 

opowiadania o potopie 

(Rdz 6,5-9.17) 

– definiuje pojęcia: święty, 

patron 

– wymienia imiona trzech 

archaniołów 

– mówi z pamięci modlitwę 

prośby o pomoc Anioła 

Stróża 

– wymienia przejawy 

miłości rodziców do 

dziecka 

– wymienia sytuacje, w 

których przydaje się 

pomoc dziadka lub babci, 

oraz te, w których 

dziadkowie potrzebują 

pomocy wnuków 

 

Stanisława Kostki świadczące o jego 

duchowej sile 

– mówi z pamięci modlitwę do Michała 

Archanioła 

– rozpoznaje obraz przedstawiający 

Michała Archanioła, wskazując jego 

atrybuty 

– wylicza dodatkowe obciążenia oraz 

korzyści płynące z posiadania licznego 

potomstwa (rodzeństwa) 

– podaje prawdę, że miłość i 

posłuszeństwo wobec dziadków 

wchodzi w zakres wymagań IV 

przykazania 

– wyjaśnia, dlaczego Bóg ocalił 

Noego od potopu 

– wyjaśnia, na czym polega 

odpowiedzialność za 

środowisko, w którym żyje 

– wykazuje związek treści Mdr 

4,7.9-10.13-15 z życiem św. 

Stanisława 

– charakteryzuje rolę, jaką 

wyznaczył Bóg Michałowi 

Archaniołowi 

– charakteryzuje rolę Anioła 

Stróża w życiu człowieka 

– uzasadnia szczególny szacunek 

dla kobiet oczekujących 

narodzin dziecka i rodzin 

wielodzietnych 

– charakteryzuje szczególne 

relacje pomocy i troski w 

rodzinie wielodzietnej 

– wymienia dziecięce i 

młodzieżowe grupy działające w 

parafii 

– omawia sposoby kontaktu z 

dziadkami (tymi, którzy są 

blisko, oraz tymi, którzy 

mieszkają daleko) 

 

Stanisław Kostka został 

wybrany patronem dzieci i 

młodzieży 

– uzasadnia, dlaczego w 

walce ze złem (z szatanem) 

potrzebna jest nam pomoc 

Michała Archanioła 

– potrafi wyjaśnić wartość 

różnorodności relacji w 

rodzinie wielodzietnej 

– charakteryzuje charyzmat 

wybranej grupy parafialnej 

– charakteryzuje i uzasadnia 

prawidłowe relacje wnucząt 

z dziadkami 

Franciszka 

 

II. 

Patriarchowie, 

przywódcy, 

prorocy 

 

– określa, kim był Abraham 

– podaje powody zazdrości 

braci wobec Józefa 

– omawia los Józefa 

sprzedanego w niewolę 

– określa, że sędziowie byli 

przywódcami Izraelitów, 
powołanymi przez Boga, 

by wyzwolić ich z ucisku 

– opisuje obietnicę, jaką Bóg dał 

Abrahamowi, i historię jej wypełnienia 

– omawia relacje Józefa z jego braćmi 

podkreślając znaczenie przebaczenia w 

tych relacjach  

– wymienia okoliczności powołania 

Mojżesza 
– wskazuje sposób podziału ziemi 

między 12 pokoleń Izraela 

– wskazuje sytuacje z 

codziennego życia, w których 

możemy mieć do czynienia z 

Bożymi odwiedzinami 

– podaje imiona patriarchów: 

Abrahama, Izaaka i Jakuba oraz 

jego dwunastu synów 
– na podstawie tekstu biblijnego 

uzasadnia wartość i potrzebę 

– wyjaśnia okoliczności i 

znaczenie zmiany imienia 

Jakuba na Izrael 

– charakteryzuje trudności 

oraz dobro związane z 

przebaczeniem 

– chętnie przebacza 
winowajcom 

– uzasadnia konieczność 

–interpretuje 

ludzkie życie 

jako 

wspólny 

projekt – 

człowieka i 

Boga 
– potrafi 

zinterpretow



nieprzyjaciół 

– określa, że Samson był 

jednym z sędziów i 

walczył z Filistynami 

– opowiada o walce Dawida 

z Goliatem 

– podaje przykład mądrości 

Salomona w sądzeniu 

poddanych 

– określa, czym jest 

proroctwo 

– podaje, kim był Jeremiasz 

– opowiada historię Daniela 

(Dn 6,2-24) 

– podaje przykłady 

własnych sukcesów i 

niepowodzeń 

– podaje przykłady „duchowych 

mocarzy” 

– wymienia źródła duchowej mocy 

człowieka 

– relacjonuje treść perykopy o powołaniu 

Samuela (1 Sm 3,1-19) 

– wymienia, do czego Bóg nas powołuje 

– wymienia cechy Dawida, które 

podobały się Bogu 

– wymienia niektóre cuda Elizeusza 

– podaje prawdę, że Bóg pragnie 

nawrócenia grzeszników 

– określa, że zazdrość jest jednym z 

grzechów głównych 

– wyjaśnia, że Daniel z narażeniem życia 

wypełniał tradycje swego narodu 

– podaje przykłady zapominania o 

tradycjach religijnych i zaniedbywania 

ich przez współczesnych chrześcijan 

– wskazuje, czego uczy nas Hiob swoim 

cierpieniem 

 

przebaczenia w relacjach 

rodzinnych 

– charakteryzuje postawę Aarona 

u boku Mojżesza 

– charakteryzuje działalność 

Jozuego 

– na podstawie fragmentów z Sdz 

6–8 charakteryzuje postawę 

Gedeona wobec Boga 

– wyjaśnia związek niezwykłej 

mocy Samsona ze ślubami 

złożonymi Bogu 

– na podstawie tekstu biblijnego 

uzasadnia, że Bóg udziela nam 

swej mocy do walki ze złem 

– charakteryzuje postawę Samuela 

wobec Boga 

– charakteryzuje postawę Dawida 

wobec Boga 

– wyjaśnia, na czym polegała 

mądrość Salomona 

– charakteryzuje misję proroka 

Elizeusza 

– na podstawie fragmentów 

Księgi Jonasza wyjaśnia istotę 

miłosierdzia Bożego 

– uzasadnia konieczność dobrego 

przygotowania się na spotkanie 

z Jezusem w każdej Mszy 

Świętej 

– wyjaśnia, że zapowiadane przez 

Jeremiasza nowe przymierze 

wypełniło się w Jezusie 

Chrystusie 

– charakteryzuje postawę Daniela 
– uzasadnia wartość i potrzebę 

ufnej modlitwy 

zgody i współdziałania 

wśród rodzeństwa 

– wyjaśnia znaczenie losów w 

podziale Ziemi Obiecanej 

– uzasadnia, dlaczego 

pokolenie Lewiego nie 

otrzymało ziemi 

– charakteryzuje Boże 

kryteria wyboru ludzi 

– na podstawie tekstu 

biblijnego określa warunki 

korzystania z mocy Bożej 

– na podstawie tekstu 

biblijnego określa, czym 

jest powołanie 

– potrafi wykazać różnice 

między patrzeniem ludzkim 

a Bożym patrzeniem na 

człowieka 

– na podstawie tekstu 

biblijnego uzasadnia, że 

mądrość jest darem Bożym, 

o który trzeba się starać 

– uzasadnia, że Bóg czyni 

cuda także dzisiaj 

– uzasadnia konieczność 

pokuty i nawrócenia  

– wymienia grzechy cudze 

– uzasadnia, że proroctwa 

mesjańskie wypełniły się w 

Jezusie 

 

ać omawiane 

teksty 

prorockie 

– na podstawie 

historii 

Hioba oraz 

własnego 

doświadczen

ia uzasadnia, 

że cierpienie 

jest 

nieodłączny

m 

elementem 

ludzkiego 

życia 



– wyjaśnia znaczenie wytrwałej 

modlitwy w chorobie i 

cierpieniu 

– potrafi ułożyć modlitwę w 

intencji osoby chorej lub 

niepełnosprawnej 

 

III. Pierwsi 

świadkowie 

spełnionej 

obietnicy 

(tematy 32-35) 

 

– omawia treść perykopy 

Łk 1,5-20.24-25 

– podaje, kim był 

Zachariasz 

– opowiada o nawiedzeniu 

św. Elżbiety 

– opowiada treść perykopy 

o pasterzach u żłóbka  

– opowiada o ofiarowaniu 

Pana Jezusa w świątyni 

 

– podaje prawdę, że Zachariasz nie 

uwierzył Bożej obietnicy i stał się 

niemy do czasu urodzenia syna 

– wymienia powody ludzkiej radości 

– podaje, że pasterze jako pierwsi 

pokłonili się Jezusowi 

– z szacunkiem odnosi się do ludzi 

ubogich 

– podaje, że słowa Symeona skierowane 

do Maryi są zapowiedzią Jej cierpienia 

oraz objawiają prawdę o Jezusie 

 

– wyjaśnia motyw poruszenia się 

dzieciątka w łonie Elżbiety 

– wymienia dary, jakich Jezus 

może od niego oczekiwać 

– charakteryzuje postawę Maryi 

wobec wydarzeń związanych z 

Jej Synem 

– wyjaśnia słowa Symeona 

– podaje datę święta Ofiarowania 

Pańskiego 

 

– charakteryzuje zadania 

wyznaczone mu przez Boga 

– omawia pozycję społeczną 

pasterzy w czasach Jezusa 

– charakteryzuje postawę 

pasterzy wobec ogłoszonej 

im nowiny 

– wymienia cechy właściwej 

postawy człowieka wobec 

słowa Bożego 

 

– wyjaśnia 

motyw 

zachęty św. 

Pawła do 

radości w 

Flp 4,4- 

– wyjaśnia 

nakaz Prawa 

Starego 

Testamen-tu 

dotyczący 

pierworodne

go syna 

 

SEMESTR II     

 

DZIAŁ 

OCENA 

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 

III. Pierwsi 

świadkowie 

spełnionej 

obietnicy 

(tematy 36-

39) 

 

– podaje, że prawdziwym 

Ojcem Pana Jezusa jest 

Bóg, a św. Józef był 

Jego wzorowym 

opiekunem 

– opowiada o misji Jana 

Chrzciciela (Łk 3,3-9) 

– podaje prawdę, że 

pójście za Jezusem 

oznacza zostanie Jego 

uczniem 

– podaje, co Ewangelia mówi o św. 

Józefie 

– wymienia, do czego nawoływał Jan 

Chrzciciel 

– opowiada treść perykopy o obfitym 

połowie i powołaniu Szymona Piotra 

(Łk 5,1-11) 

– określa relacje ucznia i mistrza oraz 

apostołów i Jezusa 

– podaje imię obecnego papieża i 

biskupa swojej diecezji 

– podaje, kiedy w liturgii czcimy św. 

Józefa 

– wyjaśnia, co znaczy dla 

współczesnego człowieka „prostować 

drogę dla Jezusa” 

– wyjaśnia słowa Jezusa o łowieniu 

ludzi 

– aktywnie włącza się w tworzenie 

modlitwy i modli się za papieża i 

biskupów 

– potrafi ułożyć modlitwę 

do św. Józefa za swojego 

tatę lub opiekuna 

– uzasadnia sens adopcji 

– charakteryzuje postawę 

Szymona wobec 

dokonanego cudu i słów 

wypowiadanych do niego 

przez Jezusa 

– uzasadnia decyzję pójścia 

za Jezusem 

– wymienia 

dostępne mu 

sposoby 

apostołowania i 

włącza się w 

ich realizację 



– podaje, że papież i 

biskupi są następcami 

apostołów 

 

IV. 

Świadkowie 

wiary i 

nowego 

życia 

– omawia treść perykopy 

o wskrzeszeniu córki 

Jaira (Łk 8,41-42.49-55) 

– określa, że modlitwa 

jest rozmową między 

Bogiem i człowiekiem 

– omawia treść perykopy 

o kuszeniu Jezusa 

– określa, że pomoc 

potrzebującym jest 

chrześcijańskim 

obowiązkiem 

– omawia treść perykopy 

o spotkaniu Pana Jezusa 

z niewiernym 

Tomaszem (J 20,24-29) 

– omawia treść rozmowy 

Jezusa z ukrzyżowanym 

łotrem 

– określa, w czym się 

przejawia Boże 

miłosierdzie  

– wymienia sposoby czci 

Bożego Miłosierdzia  

– opowiada o spotkaniu 

Bernadetty z Maryją 

– podaje kim był Brat 

Albert 

 

– omawia treść perykopy J 3,1-5 

– definiuje pojęcia: faryzeusz, nowe 

narodzenie 

– wskazuje sposoby naśladowania 

postawy Marty i Marii 

– charakteryzuje postawę Jezusa wobec 

kusiciela 

– omawia tekst biblijny o Szymonie z 

Cyreny Mt 27,32 (Mk 15,21; Łk 

23,26) 

– podaje, że postać Szymona z Cyreny 

występuje w V stacji nabożeństwa 

drogi krzyżowej 

– podaje, że postać Weroniki występuje 

w VI stacji nabożeństwa drogi 

krzyżowej 

– przytacza z pamięci słowa, jakimi 

Tomasz wyznał wiarę w Jezusa, oraz 

Jezusową odpowiedź 

– wskazuje w Ewangelii przykłady 

okazywania przez Jezusa miłosierdzia 

– podaje, kim była św. Bernadetta 

– dostrzega potrzebę niesienia pomocy 

osobom biednym i opuszczonym 

 

– wymienia sposoby doświadczania 

mocy Jezusa 

– układa modlitwę prośby i 

dziękczynną 

– przedstawia Bogu w modlitwie troski 

własne i innych 

– wyjaśnia pojęcie „Mesjasz” 

– uzasadnia konieczność duchowej 

bliskości z Jezusem dla skutecznej 

walki z pokusami 

– charakteryzuje postawę Szymona na 

drodze krzyżowej Jezusa 

– charakteryzuje czyn św. Weroniki 

– podaje, że Jan był w grupie 

pierwszych, powołanych przez Jezusa 

apostołów, jako jedyny z Dwunastu 

był pod krzyżem i jako pierwszy z 

nich stanął przy pustym grobie Jezusa 

– podaje przykłady sytuacji, w których 

potrzebujemy miłosierdzia ze strony 

ludzi i Boga 

– omawia treść orędzia z Lourdes 

– charakteryzuje postawę br. Alberta 

wobec ubogich 

– wymienia najważniejsze wydarzenia z 

życia św. Faustyny 

 

– wyjaśnia rolę wiary przy 

uzdrowieniach 

– potrafi wykazać różnice 

między modlitwą 

wyuczoną a spontaniczną 

– uzasadnia wartość 

modlitwy i służby 

bliźnim w życiu 

chrześcijanina 

– wyjaśnia duchowe 

znaczenie pustyni 

– układa modlitwę 

związaną z odpieraniem 

pokus 

– rozróżnia pomoc 

przymuszoną i udzieloną 

z własnych chęci 

– wskazuje współczesne 

sposoby naśladowania 

św. Weroniki– wskazuje, 

gdzie należy szukać 

pomocy w wyjaśnianiu 

wątpliwości dotyczących 

wiary 

– charakteryzuje 

działalność św. Jana po 

śmierci i 

zmartwychwstaniu 

Jezusa. 

– charakteryzuje 

posłannictwo św. 

Faustyny, jej rolę w 
szerzeniu czci Bożego 

Miłosierdzia 

– uzasadnia 

znaczenie 

wiary 

zwłaszcza w 

najtrudniejszyc

h sytuacjach 

życio-wych 

(nieszczę-ście, 

choroba, 

śmierć) 

– interpretuje 

słowa br. 

Alberta 

„powinno się 

być jak bochen 

chleba…” 

– charakteryzuje 

„małą drogę” 

św. Teresy 



– układa własną modlitwę 

do Jezusa Miłosiernego 

– charakteryzuje postawę 

Bernadetty wobec 

powierzonych jej zadań 

– podaje sposoby realizacji 

orędzia z Lourdes 

– opisuje formy 

działalności Matki Teresy 

i jej zgromadzenia 

– opisuje najważniejsze 

wydarzenia z życia św. 

Teresy 

 

V. Ci, co 

wskazują 

drogę 

 

– podaje, że Duch Święty 

jest Trzecią Osobą 

Boską 

– wymienia najważniejsze 

fakty z życia św. Piotra 

– omawia powołanie i 

nawrócenie Szawła 

– podaje daty rozpoczęcia 

i zakończenia 

pontyfikatu Jana Pawła 

II 

– podaje najważniejsze 

fakty z życia św. 

Wojciecha 

– podaje najważniejsze 

fakty z życia św. 

Stanisława 

– podaje, kim była św. 

Jadwiga 

– wymienia dzieła, 

którymi zasłynęła św. 
Jadwiga królowa 

– podaje, że kardynał 

– omawia treść zapowiedzi zesłania 

Ducha Świętego 

– wskazuje przełomowe wydarzenia z 

życia św. Piotra 

– wskazuje sposoby naśladowania 

apostoła Piotra 

– wskazuje sposoby naśladowania 

apostoła Pawła 

– wymienia główne wątki pontyfikatu 

Jana Pawła II 

– wymienia, w czym możemy 

naśladować św. Wojciecha 

– wymienia cechy charakteru św. 

Stanisława, które warto naśladować 

– wymienia współczesne sposoby troski 

o ubogich 

– definiuje pojęcia: nauczyciel, 

wychowawca 

– wymienia cechy dobrego ucznia i 

dobrego nauczyciela 

– wyjaśnia znaczenie tytułu Paraklet 

– charakteryzuje działalność apostolską 

św. Piotra 

– charakteryzuje działalność apostolską 

św. Pawła 

– charakteryzuje apostolską posługę 

Jana Pawła II jako otwartą na 

potrzeby wszystkich ludzi 

– wyjaśnia sens męczeństwa św. 

Wojciecha dla naszego Narodu 

– uzasadnia, czym św. Stanisław 

zasłużył na miano patrona Polski 

– charakteryzuje postawę królowej 

Jadwigi wobec poddanych 

– potrafi ocenić swoje postępowanie 

wobec nauczycieli 

– charakteryzuje działanie 

Ducha Świętego jako 

Przewodnika, 

Pocieszyciela, Obrońcy 

– uzasadnia potrzebę 

wspierania misji 

– potrafi wykazać, jak we 

współczesnych czasach 

można naśladować św. 

Wojciecha 

– charakteryzuje postawę 

Prymasa wobec wrogich 

działań rządu PRL 

– na podstawie wybranych 

tekstów biblijnych 

charakteryzuje postawę 

Jezusa jako nauczyciela 

– wyjaśnia 

motywację 

ludzi 

pielgrzymujący

ch do grobu bł. 

Jana Pawła II 

– wskazuje teksty 

liturgiczne 

odnoszące się 

do kultu św. 

Stanisława 

– wskazuje teksty 

liturgiczne 

odnoszące się 

do kultu św. 

Jadwigi 

 



Wyszyński był 

prymasem Polski w 

latach komunistycznych 

rządów 

– podaje, że Jezus miał 

uczniów i oni nazywali 

Go Nauczycielem 

– wyraża szacunek wobec 

nauczycieli 

 

 

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE NA OCENĘ Z RELIGII W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

według podręcznika „Tajemnice BOGAtego życia”  

zgodnego z programem nauczania „Odkrywamy tajemnice Bożego świata” nr AZ-2-02/12 

 
 

SEMESTR I 

 

DZIAŁ 

OCENA 

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 

I. Bóg 

powołujący 

do istnienie 

– porządko-

wanie 

chaosu 

 

– określa, że każdy człowiek 

rodzi się jako kobieta lub 

mężczyzna 

– podaje prawdę, że 

przyczyną grzechu 

pierwszych rodziców było 

nieposłuszeństwo 

– podaje prawdę, że Bóg 

uzdolnił mężczyznę i 

kobietę do przekazywania 

życia 

– podaje prawdę, że 
cierpienie człowieka jest 

jednym ze skutków 

– wymienia skróty poszczególnych 

ksiąg i podaje sposób ich zapisu  

– odszukuje w Piśmie Świętym 

wskazany fragment 

– omawia założenia teorii ewolucji 

– podaje prawdę, że człowiek jest 

najdoskonalszym ze stworzeń 

– prezentuje swoje drzewo rodowe 

– wymienia skutki grzechu 

pierworodnego w życiu 

codziennym człowieka 

– podaje przykłady roli, jaką pełni 
strój dla podkreślenia płci w naszej 

kulturze 

– wymienia kilka biblijnych symboli 

obecnych również w liturgii 

– podaje przykłady tekstów 

biblijnych, które można rozumieć 

dosłownie i jako pouczające 

opowiadania 

– wyjaśnia biblijną naukę o 

stworzeniu świata 

– odnajduje i interpretuje teksty 

biblijne mówiące o stworzeniu 

świata 

– odnajduje i interpretuje teksty 
biblijne mówiące o stworzeniu 

człowieka 

– omawia skutki grzechu 

pierworodnego w życiu 

człowieka 

– uzasadnia, potrzebę podjęcia 

walki ze skutkami grzechu 

przez regularną spowiedź 

– charakteryzuje pozytywną 

rolę wstydu w relacjach 

międzyludzkich 

– wyjaśnia, że człowiek 

doświadcza skutków 

grzechu pierworodnego w 
wymiarze osobistym i 

społecznym 

– uzasadnia 

potrzebę 

czytania 

Pisma 

Świętego i 

wyjaśniania 

jego tekstów 

– uzasadnia, że 

okres 

dojrzewania 

jest czasem 

przygotowa-
nia do bycia 

ojcem lub 



grzechu 

– wskazuje przykłady 

niewłaściwego stosunku 

człowieka 

do ziemi, którą otrzymał w 

darze od Boga 

– podaje prawdę, że 

odpowiedzią Boga na 

grzech pierwszych 

rodziców była zapowiedź 

Zbawiciela 

 

– określa, że zakrywanie intymnych 

części ciała wynika z właściwego 

poczucia wstydu (Rdz 3,21) 

– podaje prawdę, że źródłem 

grzechów jest pycha, będąca 

skutkiem grzechu pierworodnego 

– wymienia skutki chrztu świętego 

(uwalnia od grzechu 

pierworodnego, czyni nas dziećmi 

Bożymi, włącza nas do wspólnoty 

Kościoła) 

– omawia symbolikę chrztu (woda, 

świeca, biała szata, olej, gest 

nałożenia rąk) 

– wskazuje, w jaki sposób wyraża 

wdzięczność Bogu za dar życia i 

rodziców 

– odnajduje w Piśmie Świętym tekst 

biblijny o grzechu pierworodnym i 

potrafi go zinterpretować 

– charakteryzuje istotę grzechu 

pierworodnego 

– uzasadnia, że wstyd chroni ludzką 

godność 

– wyraża akceptację dla swojej płci i 

szacunek wobec płci przeciwnej 

– omawia, w jaki sposób dba o swoje 

zdrowie przez aktywność fizyczną 

– uzasadnia, że człowiek jest 

gospodarzem ziemi 

– uzasadnia, że panowanie nad ziemią 

musi odbywać się według Bożych 

zasad 

– wyjaśnia, że przez chrzest Bóg 

stwarza człowieka na nowo 

 

– wyjaśnia symboliczne 

znaczenie pojęć: 

„niewiasta”, „potomek”, 

„wąż” 

 – interpretuje tekst biblijny o 

obietnicy zbawienia (Rdz 

3,14-15) 

– uzasadnia tradycję 

udzielania chrztu dzieciom 

– wskazuje, jak wypełniania 

zobowiązania płynące z 

przyjęcia chrztu 

matką 

 

II. Bóg 

mówiący na 

różne 

sposoby 

 

– podaje prawdę, że Bóg 

sprzeciwia się ludzkiej 

pysze 

– wymienia grzechy przeciw 

pierwszemu przykazaniu 

– omawia, kim był 

Melchizedek 

– podaje prawdę, że ofiara 

Melchizedeka jest 

zapowiedzią Ostatniej 

Wieczerzy i Eucharystii 

– podaje prawdę, że Izaak 

był umiłowanym synem 
Abrahama 

– omawia wydarzenia 

– określa, że egoizm i pycha są 

przyczyną konfliktów między 

ludźmi 

– podaje prawdę, że zesłanie Ducha 

Świętego jest szansą zjednoczenia 

narodów podzielonych przez 

budowę wieży Babel 

– podaje prawdę, że ofiara kapłana 

Melchizedeka jest figurą ofiary 

Jezusa Chrystusa 

– opowiada treść biblijnej perykopy 

o ofiarowaniu Izaaka (Rdz 22,1-

13)  
– wyjaśnia pojęcie „Pascha” 

– podaje prawdę, że Jezus jest 

– wyjaśnia symbolikę wieży Babel 

– uzasadnia, że człowiek rozwija się i 

czyni dobro wtedy, gdy szanuje 

Boże prawo 

– umiejętnie wypowiada własne sądy, 

by nie doprowadzić do konfliktów 

– wyjaśnia symbolikę chleba i wina 

– wyjaśnia treść modlitw 

wypowiadanych przez kapłana nad 

chlebem i winem podczas 

przygotowania darów 

– wyjaśnia, że słowo „melchizedek” 

jest również nazwą uchwytu 
przytrzymującego Hostię w 

monstrancji 

– uzasadnia, że potrzebujemy 

łaski Bożej, by żyć i 

pracować w jedności z 

innymi ludźmi 

– przyjmuje postawę szacunku 

wobec osób mających inne 

zdanie 

– wyjaśnia, że podczas 

przygotowania darów 

składamy Bogu w ofierze 

nasze życie: sukcesy, 

porażki, problemy i radości 

– wskazuje, w jaki sposób 
wyraża szacunek wobec 

Chleba eucharystycznego i 

– podaje 

przykłady 

sytuacji, w 

których 

wykazuje 

postawę 

słuchania i 

wypełniania 

trudnych 

poleceń Boga 

– wskazuje 

programy 

telewizyjne i 
radiowe o 

tematyce 



związane z narodzinami 

Izaaka 

– omawia sytuację 

Izraelitów w Egipcie, 

– podaje prawdę, że krew 

baranka uratowała 

Izraelitów przed śmiercią 

– opowiada o wędrówce 

Izraelitów przez pustynię 

– wyjaśnia, co to jest manna 

– opowiada treść perykopy o 

wężu miedzianym (Lb 

21,4-9) 

– podaje prawdę, że śmierć 

Izraelitów spowodowana 

przez jadowite węże była 

karą za grzech 

niewierności 

– podaje prawdę, że pieśnią i 

modlitwą uwielbiamy 

Pana Boga 

– wymienia znane piosenki 

religijne 

 

prawdziwym Barankiem 

Paschalnym 

– podaje prawdę, że manna była 

znakiem troski Boga o naród 

wybrany 

– omawia, dlaczego niemożność 

gromadzenia zapasów manny 

miała uczyć zaufania Bogu 

– podaje przykłady ludzkich potrzeb 

materialnych i duchowych 

– podaje, kiedy i w jaki sposób 

oddajemy cześć krzyżowi 

– wymienia dni poświęcone 

szczególnej czci krzyża 

Chrystusowego 

– wskazuje, że Księga Psalmów jest 

jedną z ksiąg Starego Testamentu 

 

– wyjaśnia, na czym polegało 

ofiarowanie Izaaka 

– wyjaśnia symbolikę ofiary z baranka 

– charakteryzuje postawę 

posłuszeństwa Izaaka 

– wyjaśnia słowa kapłana: „Oto 

Baranek Boży…” oraz słowa 

modlitwy: „Baranku Boży…” 

– uzasadnia, że krew Jezusa ratuje 

Jego wyznawców przed śmiercią 

wieczną 

– uzasadnia, że manna z nieba jest 

zapowiedzią Eucharystii 

– formułuje modlitwę dziękczynną za 

Bożą opiekę i dar Eucharystii 

– omawia symbolikę węża 

miedzianego umieszczonego na palu 

– omawia treść poznanych psalmów 

Dawida 

– wskazuje w Piśmie Świętym 

psalmy, którymi może modlić się, 

prosząc, dziękując uwielbiając i 

przepraszając Boga, 

 

chleba powszedniego 

– charakteryzuje zniewolenia 

współczesnego człowieka 

– omawia, jak poprzez 

codzienny rachunek 

sumienia kształtuje postawę 

wytrwałości w realizacji 

postanowienia poprawy 

podjętego podczas 

sakramentu pokuty i 

pojednania 

– omawia, jak okazuje 

wdzięczność Bogu i 

rodzicom za pokarm i 

opiekę 

– podaje przykłady, kiedy 

zwraca się do Boga z prośbą 

o pomoc w sytuacjach 

trudnych 

– wskazuje, jak wyraża 

szacunek i cześć wobec 

krzyża, który jest ratunkiem 

dla człowieka 

– układa własny psalm 

– uzasadnia, dlaczego wąż 

miedziany jest zapowiedzią 

krzyża 

 

religijnej 

– uzasadnia, że 

Izaak jest 

figurą Jezusa 

 

III. Słowa i 

czyny Jezusa 

 

– podaje prawdę, że 

Ewangelia jest dobrą 

nowiną o zbawieniu, 

spisaną przez czterech 

ewangelistów 

– podaje, gdzie i kiedy 

obecnie głosi się 
Ewangelię 

– omawia treść perykopy Mt 

– podaje prawdę, że ewangeliści 

spisali tę samą prawdę, ale inaczej 

opowiedzianą 

– wymienia sytuacje, w których 

poddawany jest próbie wiary 

– opowiada przypowieść o 

zabłąkanej owcy (Mt 18,12-14) 
– omawia prawdę, że Jezus jest 

Dobrym Pasterzem (J 10,14) 

– uzasadnia konieczność poznawania 

Ewangelii przez chrześcijanina 

– wyjaśnia znaczenie symboli 

ewangelistów 

– wyjaśnia, że spotkanie apostołów z 

Jezusem kroczącym po jeziorze było 

dla nich próbą wiary 
– wyjaśnia, że w trudnych sytuacjach 

Jezus przychodzi nam z pomocą na 

– uzasadnia, że treść 

Ewangelii jest aktualna w 

każdym czasie 

– uzasadnia, że trudności 

życiowe są zaproszeniem 

Jezusa do zaufania Mu 

– charakteryzuje sposoby 
poszukiwania człowieka 

przez Boga 

– omawia, jak 

samodzielnie 

poznaje treść 

Ewangelii 

– podaje 

przykłady, 

kiedy dziękuje 
Bogu za Jego 

troskę 



14,22-33 

– podaje prawdę, że Jezus 

pomaga tym, którzy proszą 

Go o pomoc 

– podaje prawdę, że 

przyczyną zagubienia 

człowieka jest grzech 

– podaje prawdę, że Bóg 

poszukuje grzesznego 

człowieka 

– wymienia wartości, 

których nie można zdobyć 

za pieniądze 

– podaje przykłady, jak 

można pomagać innym 

– omawia treść przypowieści 

o dwóch synach (Mt 

21,28-32) 

– wymienia gesty pokutne 

– opowiada treść 

przypowieści o 

miłosiernym ojcu (Łk 

15,11-24) 

– wyjaśnia rolę kapłana 

podczas spowiedzi 

– opowiada treść perykopy o 

uzdrowieniu paralityka 

(Mk 2,1-12) 

– podaje prawdę, że 

cierpienie jest skutkiem 

grzechu pierworodnego 

– podaje prawdę, że męka, 

śmierć i 

zmartwychwstanie Jezusa 

nadały sens cierpieniu 
 

– wskazuje, że Boża miłość 

skierowana jest do każdej osoby 

indywidualnie 

– omawia przesłanie perykopy o 

ubogiej wdowie (Mk 12,41-44) 

– omawia, na czym polega 

bezinteresowny dar serca 

– wymienia postawy liturgiczne 

– podaje prawdę, że człowiek 

uczciwy czynami potwierdza 

swoje słowa 

– omawia liturgiczne teksty pokutne 

– podaje definicję skruchy 

– wskazuje biblijne podstawy 

sakramentu pokuty i pojednania 

– omawia wybrane teksty liturgiczne 

odnoszące się do sakramentu 

pokuty i pojednania 

– wymienia konsekwencje 

wynikające z tego sakramentu 

– podaje przykłady, jak pracować 

nad rozwojem sumienia 

chrześcijańskiego 

– wskazuje biblijne podstawy 

sakramentu namaszczenia chorych 

(Jk 5,13-15) 

– omawia wybrane teksty liturgiczne 

odnoszące się do tego sakramentu 

– wskazuje konsekwencje 

wynikające z sakramentu 

namaszczenia chorych 

różne sposoby (przez innych ludzi, 

w sakramentach) 

– wyjaśnia przesłanie przypowieści o 

zabłąkanej owcy, 

– uzasadnia, że Bóg poszukuje 

człowieka, ponieważ go kocha 

– uzasadnia wartość bezinteresownej 

pomocy innym 

– wyjaśnia treść V przykazania 

kościelnego 

– podaje przykłady sytuacji, kiedy 

ufnie powierza Bogu swoje troski 

– wyjaśnia znaczenie wybranych 

postaw liturgicznych 

– wskazuje, w jaki sposób czynnie 

uczestniczy w liturgii 

– wyjaśnia znaczenie gestów 

pokutnych 

– uzasadnia, że do owocnego 

przeżycia Mszy Świętej potrzebna 

jest czystość Ducha 

– wyjaśnia znaczenie sakramentu 

pokuty i pojednania w życiu 

chrześcijańskim 

– wyjaśnia znaczenie gestów podczas 

spowiedzi 

– wyjaśnia znaczenie sakramentu 

namaszczenia chorych w życiu 

chrześcijańskim 

 

– przygotowuje plan akcji 

charytatywnej 

– uzasadnia, że postawa 

zewnętrzna powinna 

wyrażać wewnętrzną więź z 

Bogiem 

– uzasadnia swoje pragnienie 

uczestnictwa w liturgii Mszy 

Świętej z czystym sercem 

– uzasadnia wartość 

sakramentu pokuty i 

pojednania 

– uzasadnia swą gotowość 

przemiany życia przez 

regularną spowiedź 

– wskazuje, w jaki sposób 

chce pomagać 

potrzebującym 

– wyjaśnia chrześcijańskie 

znaczenie cierpienia 

 

okazywaną 

mu przez 

wydarzenia i 

spotkanych 

ludzi 

– wyjaśnia 

znaczenie 

gestów 

kapłana 

podczas 

udzielania 

sakramentu 

namaszczenia 

chorych 

 

IV. – odnajduje w Piśmie – podaje, co oznaczają rodzaje gleby – charakteryzuje przypowieść jako – uzasadnia, że słuchanie – omawia, jak 



Tajemnice 

królestwa 

Bożego – 

przypowieści 

Jezusa 

Świętym przypowieść o 

siewcy (Łk 8,5-15) 

– definiuje pojęcie 

„przypowieść” 

– omawia treść perykopy o 

ziarnie gorczycy i zaczynie 

chlebowym (Mt 13,31-33) 

– podaje prawdę, że rozwój 

królestwa Bożego 

dokonuje się w historii 

ludzkości 

– podaje prawdę, że Boże 

słowo jest fundamentem, 

na którym ma budować 

własne życie 

– wymienia, w jaki sposób 

może pogłębiać więź z 

Bogiem 

– definiuje pojęcie „talent” 

(jednostka monetarna) i 

podaje znaczenie wyrażeń: 

„puścić w obrót” i 

„zakopać dar” 

– opowiada przypowieść o 

nielitościwym dłużniku 

(Mt 18,23-35) 

– podaje, jaką wartość miał 

talent i denar 

– opowiada przypowieść o 

dziesięciu pannach (Mt 

25,1-13) 

– określa, na czym polega 

roztropność i 

nieroztropność 

– opowiada przypowieść o 
robotnikach w winnicy 

(Mt 20,1-16) 

i kim jest siewca 

– wymienia miejsca, w których 

słuchamy słowa Bożego 

– podaje przykłady, w jaki sposób 

królestwo Boże jest budowane na 

ziemi duchowo i materialnie 

– omawia prawdę, że królestwo 

Boże przemienia świat 

– podaje prawdę, że człowiek 

ukształtowany przez Boże słowo 

podejmuje właściwe decyzje 

– wymienia konsekwencje 

niewłaściwych wyborów 

moralnych 

– podaje, kogo oznacza pan i słudzy 

z przypowieści 

– podaje prawdę, że wszystkie 

zdolności są darem Boga i należy 

je pomnażać 

– omawia symbolikę przebaczania 

77 razy 

– wskazuje, jak zastosować 

wskazania prawa Bożego w 

konkretnych sytuacjach życiowych 

– podaje, co symbolizują oliwa i 

zapalona lampa 

– wymienia sposoby powrotu do 

życia w łasce Bożej 

– wymienia warunki trwania w 

Bożej łasce 

– omawia prawdę, że Bóg okazuje 

swoje miłosierdzie wobec 

grzeszników 

– wskazuje, że Bóg jest hojnym 

dawcą łask 
– podaje prawdę, że siłą, która 

pociąga ludzi do dobra, jest miłość 

gatunek literacki 

– interpretuje przypowieść o siewcy 

(Łk 8,5-15) 

– uzasadnia, że aby słowo Boże mogło 

wydać plon, konieczne jest 

zaangażowanie człowieka 

– wyjaśnia symboliczne znaczenie 

ziarna gorczycy i kwasu chlebowego 

we wzroście duchowym 

– uzasadnia, że królestwo niebieskie 

wzrasta dzięki Bożej mocy 

– uzasadnia, że słowo Boże ma moc 

przemiany ludzkich serc 

– wyjaśnia przesłanie przypowieści o 

domu na skale (Mt 7,24-27) 

– uzasadnia, dlaczego warto budować 

życie na relacji z Bogiem 

– interpretuje przypowieść o talentach 

(Mt 25,14-30) 

– uzasadnia, dlaczego warto rozwijać 

swoje umiejętności 

– wyjaśnia znaczenie długu wobec 

Boga i ludzi 

– podaje przykłady, gdy reaguje na 

niewłaściwe zachowania w swoim 

otoczeniu 

– uzasadnia, dlaczego powinniśmy 

być zawsze przygotowani na 

powtórne przyjście Chrystusa 

– interpretuje przypowieść o 

robotnikach w winnicy (Mt 20,1-16) 

– wyjaśnia, dlaczego Bóg pozwala żyć 

obok siebie ludziom dobrym i złym 

– wyjaśnia, na czym będzie polegał 

sąd ostateczny i szczegółowy 
– podaje przykłady, kiedy prawidłowo 

reaguje na niewłaściwe zachowania 

słowa Bożego i wypełnianie 

go prowadzi do królestwa 

Bożego 

– uzasadnia, że królestwo 

Boże rozrasta się duchowo i 

materialnie 

– charakteryzuje postawę 

człowieka budującego swoje 

życie na słowie Bożym 

– wyjaśnia, kiedy świadomie 

przeżywa liturgię słowa na 

Mszy Świętej 

– uzasadnia, że zbawienie 

osiągamy wykorzystując 

dary, które nam powierzono 

– uzasadnia, że warunkiem 

Bożego przebaczenia jest 

przebaczenie innym 

– uzasadnia swą gotowość 

życia w łasce uświęcającej 

przez częste przyjmowanie 

Komunii Świętej 

– wyjaśnia różnicę między 

sprawiedliwością Bożą a 

sprawiedliwością ludzką 

– charakteryzuje postawę 

odpowiedzialności 

– uzasadnia, że człowiek, nie 

korzystając z Bożych łask, 

zubaża samego siebie 

– wyjaśnia znaczenie 

spowiedzi w swej trosce o 

życie w łasce uświęcającej 

 

może odnieść 

do własnego 

życia owoce 

ziarna 

zasianego na 

żyznej glebie 

– wskazuje 

sposoby 

rozwijania 

swoich 

zdolności dla 

dobra 

własnego i 

innych 

– uzasadnia 

pragnienie 

kształtowania 

w sobie 

postawy 

wytrwałego 

znoszenia 

cierpienia 

spowodowane

go przez zło 

 



– podaje prawdę, że 

człowiek może nawrócić 

się w każdej chwili życia 

– opowiada przypowieść o 

chwaście i sieci (Mt 13,24-

30.36-43.47-50) 

 

Jezusa 

– podaje, czego symbolem jest 

siewca, ziarno, chwast, żniwo, 

połów i sieć 

– wymienia rzeczy ostateczne 

człowieka 

 

bliskich osób 

VII. 

Szczególne 

tajemnice 

roku 

(tematy: 52-

56) 

 

– wymienia okresy w roku 

liturgicznym i 

obowiązujące święta 

kościelne 

– omawia historię różańca 

– omawia przesłanie orędzia 

Matki Bożej z Fatimy 

– mówi z pamięci tajemnice 

różańca 

– podaje prawdę, że 

grzebanie umarłych jest i 

chrześcijańskim 

obowiązkiem 

– podaje prawdę, że zmarli 

oczekują na naszą pomoc 

podczas cierpienia w 

czyśćcu 

– opowiada biblijną historię 

o narodzeniu Jezusa 

– opowiada biblijną historię 

o mędrcach ze Wschodu 

 

– podaje definicję roku liturgicznego 

– podaje, że rok liturgiczny 

przebiega według cyklu: A, B i C 

– podaje prawdę, że odmawiając 

różaniec razem z Maryją 

zwracamy się do Boga w różnych 

potrzebach 

– podaje datę wspomnienia Matki 

Bożej Różańcowej 

– wskazuje, że modlitwa za 

zmarłych (Msza Święta, 

wypominki, modlitwa przy grobie) 

jest pomocą duszom oczekującym 

w czyśćcu 

– omawia prawdę wiary o wcieleniu 

Bożego Syna 

– wymienia chrześcijańskie tradycje 

związane ze świętami Bożego 

Narodzenia 

 

– wyjaśnia, dlaczego w każdym roku 

liturgicznym powtarzamy 

uobecnianie w liturgii wydarzeń 

zbawczych 

– uzasadnia wartość modlitwy 

różańcowej 

– uzasadnia potrzebę modlitwy za 

zmarłych i troskę o ich groby 

– wyjaśnia, dlaczego na grobach 

stawia się krzyże 

– wyjaśnia, w jaki sposób wyraża 

gotowość troski o groby bliskich 

– uzasadnia wartość chrześcijańskich 

tradycji związanych ze świętami 

Bożego Narodzenia 

– wyjaśnia symbolikę tradycji świąt 

Bożego Narodzenia 

– uzasadnia, że tradycja pomaga we 

właściwym przeżywaniu prawd 

wiary 

– śpiewa kolędy 

– uzasadnia, że Bóg daje znaki na 

naszej drodze do poznania i 

spotkania Chrystusa 

– wyjaśnia symbolikę darów 

złożonych przez mędrców 

– wyjaśnia rolę świętych 

wspominanych w roku 

liturgicznym w historii 

Kościoła 

– przyporządkowuje 

nabożeństwa do 

poszczególnych okresów 

roku liturgicznego 

– wskazuje w wybranych 

tekstach liturgicznych 

wydarzenia zbawcze 

– uzasadnia, że modlitwa za 

zmarłych jest przejawem 

wiary w życie wieczne oraz 

wyrazem nadziei, która się 

spełni przy spotkaniu w 

niebie 

– uzasadnia swą gotowość 

pojednania się z drugim 

człowiekiem, podczas 

dzielenia się opłatkiem 

 

– wskazuje 

sytuacje, gdy 

modli się w 

intencji 

właściwego 

odczytywania 

znaków w 

swoim życiu 

– przygotowuje 

rozważania do 

wybranej 

tajemnicy 

– uzasadnia swą 

gotowość 

prowadzenia 

innych do 

Chrystusa 

 



SEMESTR II     

 

DZIAŁ 

OCENA 

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 

V. Śmierć i 

chwała 

Jezusa 

 

– opowiada o pojmaniu 

Jezusa w ogrodzie 

Oliwnym (Mt 26,14-

16.36.45-50; 

27,3-5) 

– omawia wydarzenia 

związane ze śmiercią 

Jezusa na krzyżu (Łk 

22,19-20 i J 19,17-18) 

– omawia wydarzenia 

związane z Ostatnią 

Wieczerzą (Mt 26,26-28) 

– omawia treść perykopy o 

złożeniu Jezusa do grobu 

(Mk 15,42-47) 

– opowiada o wydarzeniach 

związanych ze 

zmartwychwstaniem Jezusa 

(J 20,1-8) 

– podaje znaczenie słowa 

„rezurekcja” 

– podaje, do czego służą 

chrzcielnica i kropielnica 

– podaje prawdę, że obraz 

Jezusa Miłosiernego 

powstał z polecenia Jezusa 

danego św. Faustynie 

– podaje prawdę, że niedziela 

jest pamiątką 

zmartwychwstania 
Chrystusa 

– podaje godziny Mszy 

– podaje cechy wiernego przyjaciela 

Chrystusa 

– omawia, dlaczego podczas liturgii 

Wielkiego Czwartku Najświętszy 

Sakrament jest przenoszony do 

ciemnicy 

– wykazuje, że Msza Święta jest 

uobecnieniem ofiary krzyżowej 

Jezusa 

– przytacza z pamięci słowa 

przeistoczenia 

– podaje nazwy naczyń 

liturgicznych używanych podczas 

Mszy Świętej 

– omawia zwyczaje pogrzebowe w 

czasach Jezusa 

– omawia liturgię Wigilii Paschalnej 

– podaje, kiedy podczas liturgii 

zapala się paschał 

– wymienia zobowiązania 

podejmowane podczas chrztu 

– podaje datę swojego chrztu 

– wymienia charakterystyczne 

elementy obrazu Jezusa 

Miłosiernego 

– określa, na czym polega Boże 

miłosierdzie 

– omawia prawdę, że niedziela jest 

pierwszym dniem tygodnia 

– podaje przykłady sposobów 
spędzania niedzieli w rodzinie 

– podaje prawdę, że Duch Święty 

– określa, na czym polegała zdrada 

Judasza 

– wyjaśnia symbolikę ciemnicy 

– wyjaśnia znaczenie ołtarza, krzyża 

stojącego na ołtarzu i prezbiterium 

– czynnie angażuje się w 

przygotowanie i przebieg liturgii 

Mszy Świętej 

– wyjaśnia, na czym polega 

konsekracja naczyń liturgicznych 

– omawia znaczenie chwil ciszy w 

liturgii 

– uzasadnia swą gotowość zachowania 

skupienia w kluczowych momentach 

liturgii 

– wyjaśnia, że chrześcijanin w obliczu 

śmierci nie rozpacza, lecz jest pełen 

nadziei 

– wyjaśnia znaczenie symboliki grobu 

Pańskiego 

– uzasadnia, dlaczego najważniejszym 

elementem grobu Pańskiego jest 

monstrancja (z Ciałem Chrystusa) 

– wyjaśnia znaczenie symboli 

paschalnych 

– wyjaśnia znaczenie symbolu 

zanurzenia w wodzie podczas chrztu 

świętego 

– wyjaśnia związek chrztu ze śmiercią 

i zmartwychwstaniem Chrystusa (na 
podst.: Rz 6,3-4) 

– uzasadnia, dlaczego modli się za 

– charakteryzuje postać 

Judasza 

– uzasadnia, że Msza Święta 

jest ofiarą całej wspólnoty 

Kościoła 

– wyjaśnia, na czym polega 

medytacja 

– uzasadnia, dlaczego światło 

jest symbolem Chrystusa 

zmartwychwstałego 

– wskazuje, w jaki sposób 

wypełnia zobowiązania 

wynikające z przyjęcia 

chrztu 

– interpretuje podpis „Jezu, 

ufam Tobie” 

– wyjaśnia, dlaczego ze czcią i 

ufnością modli się przed 

obrazem Jezusa 

Miłosiernego 

– uzasadnia, dlaczego 

świętujemy niedzielę jako 

pierwszy dzień tygodnia 

– interpretuje wymowę 

symboli Ducha Świętego 

 

– uzasadnia swą 

gotowość trwania 

w przyjaźni z 

Jezusem 

– 

układa/interpretuj

e tekst modlitwy 

medytacyjnej 

 

– uzasadnia 

pragnienie 

współpracy z 

Duchem Świętym 

w rozwoju swojej 

wiary 

 



Świętych w swojej parafii 

– podaje prawdę, że podczas 

chrztu Jezusa zstąpił na 

Niego Duch Święty pod 

postacią gołębicy 

 

zstąpił na apostołów w 

Wieczerniku w dniu 

Pięćdziesiątnicy 

– wymienia znaki towarzyszące 

zesłaniu Ducha Świętego na 

apostołów 

– podaje prawdę, że w sakramencie 

bierzmowania Duch Święty 

umacnia chrześcijan do bycia 

świadkami Chrystusa 

rodziców i rodziców chrzestnych 

– wyjaśnia znaczenie wypłynięcia 

krwi i wody z boku Jezusa (J 19,33-

34), 

– wyjaśnia symbolikę promieni na 

obrazie 

– wyjaśnia, że niedziela jest dniem 

wolnym od pracy, a poświęconym 

na spotkanie z Bogiem 

– wyjaśnia treść pierwszego 

przykazania kościelnego i trzeciego 

przykazania Bożego 

– opowiada o zapowiedzi zesłania 

Ducha Świętego (J 14,16-17) 

– wyjaśnia znaczenie znaków 

towarzyszących zesłaniu Ducha 

Świętego 

VI. Kościół 

wspólnotą 

aż po 

niebieskie 

Jeruzalem 

– omawia perykopę o 

powierzeniu Piotrowi 

władzy w Kościele (Mt 

16,13-19) 

– wymienia symbole 

związane z sakramentem 

małżeństwa 

– wymienia prawa i 

obowiązki dzieci wobec 

rodziców 

– wymienia zagrożenia 

płynące z niewłaściwego 

korzystania z 

nowoczesnych środków 

komunikowania się 

– wymienia zwyczaje 

związane z uroczystością 

Bożego Ciała spotykane w 
jego regionie 

– definiuje pojęcie 

– wymienia stopnie hierarchii w 

Kościele 

– wyjaśnia znaczenie imienia Piotr 

– wskazuje wybrane teksty 

liturgiczne odnoszące się do 

sakramentu święceń 

– wskazuje biblijne podstawy 

sakramentu małżeństwa 

– wskazuje wybrane teksty 

liturgiczne odnoszące się do 

sakramentu małżeństwa 

– wymienia prawa i obowiązki 

rodziców wobec dzieci 

– wskazuje własne miejsce w 

rodzinie 

– wskazuje pozytywne strony 

szybkiego porozumiewania się z 

innymi 
– wymienia zalety kontaktów 

międzyludzkich bez pomocy 

– wyjaśnia znaczenie symboli 

związanych z władzą w Kościele 

– wskazuje biblijne podstawy 

sakramentu święceń 

– podaje imiona i nazwiska biskupów 

w diecezji oraz kapłanów z parafii 

– wyjaśnia znaczenie sakramentu 

święceń w życiu chrześcijańskim 

– charakteryzuje, na czym polega 

życie zakonne 

– omawia, kiedy i dlaczego modli się 

za swoją rodzinę 

– interpretuje treść IV przykazania 

Bożego 

– uzasadnia swą gotowość właściwego 

odnoszenia się do rodziców 

– uzasadnia, że może zaoszczędzić 

czas, korzystając z osiągnięć 
techniki 

– uzasadnia, dlaczego należy 

– uzasadnia, że władza w 

Kościele oznacza służbę 

wspólnocie wierzących 

– uzasadnia, dlaczego modli 

się w intencji papieża i 

swoich biskupów 

– uzasadnia, dlaczego stale 

powierza Bogu w modlitwie 

znanych mu kapłanów, 

siostry zakonne i 

zakonników 

– charakteryzuje małżeństwo i 

rodzinę jako wspólnotę 

– uzasadnia swą gotowość 

podejmowania obowiązków 

na rzecz własnej rodziny 

– uzasadnia, że nakazy i 

zakazy rodziców wypływają 
z troski o dziecko 

– uzasadnia wartość 

– omawia 

charyzmat 

wybranego 

zgromadzenia 

zakonnego 

– uzasadnia, że jest 

odpowiedzialny 

za budowanie 

pokoju we 

własnym 

środowisku 

– wyjaśnia 

znaczenie misji 

pokojowych 

– wyjaśnia 

znaczenie 

codziennego życia 

świętych w 
dążeniu do 

świętości 



„ojczyzna” 

– wskazuje polskie symbole 

narodowe 

– wskazuje, w jaki sposób 

może naśladować świętych 

– podaje, kiedy obchodzona 

jest uroczystość Jezusa 

Chrystusa Króla 

Wszechświata 

– podaje prawdę, że niebo 

jest stanem, w którym 

człowiek doświadcza 

kontaktu z Bogiem i z tymi, 

którzy Boga kochają 

– podaje definicję 

opatrzności Bożej 

 

mediów 

– omawia prawdę, że człowiek, 

oddając cześć Bogu, uświęca się 

– podaje przykłady wpływu 

obecności Boga w jego sercu na 

życie codzienne 

– podaje nazwy miejsc związanych 

z cudami eucharystycznymi 

– podaje tytuły tradycyjnych pieśni 

eucharystycznych 

– wymienia wartości płynące z 

przynależności do państwa 

polskiego 

– podaje przykłady bohaterów, 

którzy oddali życie z Ojczyznę 

– wskazuje różnice między sądem 

ostatecznym a szczegółowym 

– podaje imiona swoich patronów z 

chrztu oraz patronów parafii i 

Polski 

– wymienia główne wartości, na 

których zbudowane jest królestwo 

Boże (prefacja z uroczystości 

Jezusa Chrystusa Króla 

Wszechświata) 

– wskazuje podobieństwa i różnice 

między królestwem ziemskim a 

królestwem niebieskim 

– omawia dogmat o wniebowzięciu 

Najświętszej Maryi Panny 

– wskazuje, w jaki sposób może 

naśladować Maryję 

– omawia prawdę, że Bóg w Trójcy 

Świętej czuwa nad światem 

– wymienia przykłady Bożej 
interwencji w życiu konkretnego 

człowieka 

zachować równowagę między pracą, 

modlitwą, przebywaniem z innymi, 

odpoczynkiem 

– uzasadnia, jakie owoce liturgii 

realizują się w życiu codziennym 

– charakteryzuje liturgię jako sposób 

kontaktowania się z Bogiem 

– uzasadnia swą gotowość 

świadomego i czynnego 

uczestnictwa w niedzielnej Mszy 

Świętej 

– wyjaśnia przesłanie procesji Bożego 

Ciała na ulicach miast i wsi 

– wyjaśnia znaczenie obrzędów, 

symboli i znaków używanych 

podczas procesji Bożego Ciała 

– uzasadnia, że udział w procesji 

Bożego Ciała świadczy o 

przynależności do wspólnoty 

Kościoła i wspólnoty parafialnej 

– uzasadnia, że służba Bogu jest 

służbą Ojczyźnie 

– uzasadnia słuszność walki o dobro 

Ojczyzny 

– omawia, w jaki sposób okazuje 

szacunek wobec symboli 

narodowych 

– wyjaśnia, na czym polega „niebo”, 

„piekło”, „czyściec” 

– opisuje konsekwencje dobra i zła w 

perspektywie wieczności 

– uzasadnia, dlaczego modli się za 

dusze cierpiące w czyśćcu 

– interpretuje treść perykopy J 18,33-

37a 
– wyjaśnia istotę królowania 

Chrystusa 

przebaczania w życiu 

codziennym 

– opracowuje osobisty plan 

dnia z uwzględnieniem 

pracy, modlitwy, 

przebywania z innymi, 

odpoczynku 

– uzasadnia swą gotowość 

rozmowy z innymi, dając 

pierwszeństwo spotkaniom z 

drugim człowiekiem 

– uzasadnia, że każdy jest 

odpowiedzialny za pokój na 

świecie 

– wyjaśnia, kiedy i dlaczego 

modli się o pokój na świecie 

– uzasadnia, dlaczego w 

różnych potrzebach zwraca 

się do swoich patronów 

– redaguje modlitwę 

uwielbienia 

– uzasadnia, dlaczego modli 

się za zmarłych z rodziny 

– uzasadnia, że człowiek 

najpełniej dostrzega Bożą 

opatrzność z perspektywy 

czasu 

 

– podaje przykłady, 

kiedy przyjmuje 

porażki i sukcesy, 

trudności i radości 

życia codziennego 

w postawie 

zaufania Bożej 

opatrzności 

 



– wyjaśnia, na czym polega łączność 

między Kościołem pielgrzymującym 

a uwielbionym (świętych 

obcowanie) 

– powierza się opiece Maryi, 

odmawiając modlitwę „Pod Twoją 

obronę” 

– wyjaśnia symbolikę oka opatrzności 

– wskazuje, że Bóg posługuje się 

zdarzeniami i ludźmi, czuwając nad 

swoim stworzeniem 

 

VII. 

Szczególne 

tajemnice 

roku 

(tematy 57-

62) 

– podaje, że 

błogosławieństwo 

pokarmów odbywa się w 

Wielką Sobotę, w dniu 

oczekiwania na 

zmartwychwstanie Jezusa 

– wymienia chrześcijańskie 

tradycje związane z 

Wielkanocą 

– podaje prawdę, że 

miłosierdzie jest 

przymiotem Boga 

– podaje prawdę, że maj jest 

miesiącem, w którym 

szczególną cześć oddaje się 

Matce Bożej 

– wymienia pozdrowienia 

chrześcijańskie 

– podaje prawdę, że rodzice 

są darem Boga 

– wymienia sposoby 

okazywania miłości swoim 

rodzicom 
 

– podaje prawdę, że śniadanie 

wielkanocne jest wyrazem nadziei, 

że wszyscy spotkamy się w niebie 

na uczcie Chrystusa 

– wymienia obietnice związane z 

odmawianiem koronki do 

miłosierdzia Bożego 

– podaje, kiedy obchodzimy święto 

Miłosierdzia Bożego 

– wymienia różne sposoby 

oddawania czci Maryi 

– omawia różne formy nabożeństw 

majowych 

– podaje prawdę, że pozdrowienia 

chrześcijańskie powstały jako 

wyraz wiary 

– podaje, co Bóg nam obiecuje za 

szczerą miłość do matki i ojca 

– podaje, kiedy obchodzimy Dzień 

Matki i Dzień Ojca 

– wskazuje wartość rodzinnego 

świętowania Dnia Dziecka 

– uzasadnia wartość chrześcijańskich 

tradycji związanych z Wielkanocą 

– wyjaśnia symbolikę pokarmów 

błogosławionych w Wielką Sobotę 

– omawia, w jaki sposób włącza się w 

przygotowanie śniadania 

wielkanocnego 

– opowiada historię powstania 

„Koronki do miłosierdzia Bożego” 

– charakteryzuje sanktuarium w 

Łagiewnikach jako stolicę kultu 

miłosierdzia Bożego 

– wyjaśnia, w jaki sposób odmawia się 

„Koronkę do miłosierdzia Bożego” 

– wyjaśnia, że litania jest modlitwą, w 

której prosimy o wstawiennictwo 

Maryi u Jej Syna, Jezusa 

– uzasadnia, że pozdrowienia 

chrześcijańskie są wyrazem 

szacunku wobec pozdrawianej osoby 

oraz przekonań religijnych 

– uzasadnia swą gotowość 

pozdrawiania po chrześcijańsku 
kapłanów, siostry zakonne, 

katechetów osób przy pracy 

– uzasadnia swą gotowość 

uczestnictwa w rezurekcji 

– relacjonuje, kiedy odmawia 

„Koronkę do miłosierdzia 

Bożego” 

– wyjaśnia znaczenie 

pozdrowień chrześcijańskich 

– wskazuje wartość 

rodzinnego świętowania 

Dnia Matki oraz Dnia Ojca 

– wskazuje, kiedy modli się w 

intencji rodziców 

– uzasadnia, że dziecko jest 

osobą mającą swoją godność 

– przygotowuje program 

rodzinnego świętowania 

Dnia Dziecka 

– wskazuje, kiedy modli się za 

dzieci na świecie 

 

– wyjaśnia, że 

zwyczaj dzielenia 

się jajkiem i 

składania życzeń 

jest wyrazem 

radości z 

obecności 

Chrystusa 

Zmartwychwstałe

go 

– wyjaśnia wybrane 

wezwania „Litanii 

loretańskiej” 

– wyjaśnia treść 

modlitw 

zawartych w 

koronce 

 



– układa modlitwę dziękczynną za dar 

matki i ojca 

– charakteryzuje właściwe 

postępowanie wobec rodziców 

(rachunek sumienia) 

– omawia, w jaki sposób wyraża 

szacunek wobec rodziców 

– charakteryzuje obowiązki i prawa 

dziecka w rodzinie 

– wyjaśnia, w jaki sposób dziękuje 

Bogu za swoje życie 

 

 
 

 

 

 


