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I. Z BOGIEM W SZKOLE, W DOMU, NA PODWÓRKU  

1. Katecheza miejscem 
spotkania z Bogiem 

Nazywa lekcję, w której uczestniczy; 
 
 

Opowiada na chrześcijańskie 
pozdrowienie. 
Wyjaśnia, że na lekcjach religii 
najważniejszy jest Pan Jezus. 

Potrafi poprawnie przywitać się po 
chrześcijańsku. 
 

Wyjaśnia, że na lekcji religii poznaje Pana 
Boga, aby mocniej Go kochać. 

2. Kościół – Domem 
Bożym 

Wśród różnych budowli rozróżnia i 
wskazuje dom Boży. 
 

Wyjaśnia, że przyczyną przyjścia do 
kościoła jest chęć spotkania z Panem 
Bogiem.  
Wskazuje na tabernakulum  
i ołtarz jako najważniejsze miejsca w 
kościele; 

Z łatwością rozpoznaje  
i opisuje budynek kościoła jako dom 
Boży. 
Rozpoznaje tabernakulum  
i ołtarz oraz wyjaśnia, dlaczego są 
najważniejsze w kościele. 
 

Rozpoznaje i wyjaśnia, do czego służą 
inne elementy wyposażenia kościoła. 
Potrafi podać imię Patrona swojej parafii. 

3. Dom Boży – domem 
modlitwy 

Wie i wyjaśnia jak powinien zachować 
się w kościele. 
 

Wymienia postawy modlitewne. Wie, że w domu Bożym należy 
zachować się godnie, ponieważ jest 
miejscem obecności Boga.   

Wyjaśnia, jak powinien zachować się w 
kościele, aby swoim zachowaniem okazać 
Bogu miłość i szacunek. 

4. Dzień Pański - wskazuje w kalendarzu 
niedzielę, 
 

- zna dni tygodnia 
 

- wie dlaczego niedziela jest 
Dniem Pańskim, 
 

- potrafi powiedzieć, po czym 
poznać, że chrześcijanin świętuje 
niedzielę. 

5. Człowiek i jego znaki 
wiary w Boga 

Wskazuje na kapliczki i krzyże 
przydrożne jako świadectwo wiary 
przodków. 
 

Poprawnie wykonuje znak krzyża. Poprawnie i ze zrozumieniem wykonuje 
znak krzyża. 
Z szacunkiem odnosi się do symbolu 
krzyża. 

Wie, jak uszanować kościół, kaplicę i 
przydrożny krzyż. 

6. Ślady Boga w 
przyrodzie 

Wyjaśnia, dlaczego Boga nazywamy 
Stworzycielem.  
 

Potrafi, przy pomocy nauczyciela, 
powiedzieć „Akt miłości”. 
Wie, co to znaczy stworzyć. 
Wyraża Bogu wdzięczność za dzieło 
stworzenia. 

Wie, że Bóg z miłości do człowieka 
stworzył cały świat.  
Wyraża Bogu wdzięczność za dzieło 
stworzenia. 
 

Samodzielnie potrafi odmówić „Akt 
miłości”. 
Określa sposoby okazania wdzięczności 
Bogu za dzieło stworzenia.  

7. Człowiek – obrazem 
Boga 

Rozumie prawdę, że Bóg stworzył ludzi. 
 

Wymienia cechy podobieństwa ludzi do 
Boga. 

Potrafi wyjaśnić, co to znaczy, że Bóg 
nas stworzył na swój obraz. 

Wyraża wdzięczność Bogu  
i rodzicom za dar życia. 



 Wie, że Bóg podzielił się z człowiekiem 
panowaniem nad światem. 

8. Anioł Stróż – 
niebieski posłaniec 

Pamięta tekst modlitwy do Anioła 
Stróża. 
 

Wyjaśnia, że Anioł Stróż opiekuje się 
nim i strzeże przed złem 

Podaje określenie, kim są aniołowie i 
opisuje ich rolę. 
 

Wyjaśnia, dlaczego nie możemy zobaczyć 
aniołów. 

II. IDĘ ZA GŁOSEM BOŻYM 

9. Nieposłuszeństwo 
pierwszych rodziców 

Wyjaśnia, że ludzie w raju byli szczęśliwi 
i żyli  
w przyjaźni z Bogiem. Potrafi wyjaśnić, 
co to znaczy słuchać i być posłusznym.  

Rozumie, że grzech jest 
nieposłuszeństwem Bogu 
Wyjaśnia, że przez grzech ludzie utracili 
pierwotne szczęście. 
 

Grzech pierwszych ludzi nazywa 
grzechem pierworodnym. Wskazuje, że 
rodzimy się  
z grzechem pierworodnym. 
 

Wskazuje różnice między życiem 
pierwszych ludzi w raju i po popełnieniu 
grzechu. 
Wyjaśnia, że każdy człowiek ma skłonność 
do grzechu, która jest  skutkiem grzechu 
pierworodnego. 

10. Bóg zamieszkuje w 
naszych sercach – 
chrzest św. 

Wyjaśnia, że od momentu chrztu św. 
stał się dzieckiem Bożym i został z niego 
zmazany grzech pierworodny. 

Potrafi wskazać formułę chrztu 
świętego. 

Samodzielnie powtarza z pamięci 
formułę chrztu św. 
Wymienia znaki i symbole chrztu św. 

Potrafi wyjaśnić znaczenie najważniejszych 
symboli chrztu św. 

11. Włączeni do Rodziny 
Bożej 

Wyjaśnia, że przez chrzest stał się 
członkiem Kościoła katolickiego. 
 

Wskazuje na Kościół jako Rodzinę 
Bożą. 

Potrafi porównać Kościół do rodziny. 
 

Wskazuje obowiązki członów Kościoła 
wobec niego. 
Swoją postawą daje świadectwo 
przynależności do Kościoła.           

12. Dziecko Boże 
rozmawia ze swoim 
Ojcem 

Rozmowę z Bogiem nazywa modlitwą. 
 

Podaje przykłady sytuacji, w których 
może zwracać się do Boga w modlitwie. 
 

Wyjaśnia, na czym polega modlitwa. 
Wymienia rodzaje modlitwy i sytuacje 
ich stosowania. 

Formułuje samodzielnie proste modlitwy 
wdzięczności, uwielbienia, prośby i żalu. 

13. Jezus uczy nas 
modlitwy „Ojcze 
nasz” 

Wyjaśnia, że Pan Jezus często się 
modlił. 
 

Podaje Pana Jezusa jako nauczyciela 
modlitwy „Ojcze nasz”. 
Potrafi powiedzieć Modlitwę Pańską.. 

Wie, że odmawiając modlitwę „Ojcze 
nasz” zwracamy się do Boga jako do 
Naszego Ojca.. 

Wymienia prośby zanoszone w modlitwie 
„Ojcze nasz”. 

14. Różaniec. 
Rozważanie tajemnic 
zbawienia 

Wśród różnych przedmiotów potrafi 
wskazać różaniec i wyjaśnić, że służy on 
do modlitwy. 
 

Omawia modlitwę „Zdrowaś Maryjo”. 
 

Wymienia modlitwy, które odmawiamy w 
modlitwie różańcowej. 
Wymienia części różańca świętego. 

Omawia sposób odmawiania modlitwy 
różańcowej. 
Potrafi wymienić niektóre tajemnice 
różańcowe. 

15.  Tydzień misyjny - opowiada o pracy misjonarz - wie kim jest misjonarz, 
 

- wie, jakie zadania wypełnia 
misjonarz, 
 

-potrafi wskazać, w jaki sposób dzieci 
mogą pomagać misjonarzom. 

16. Pismo Święte – 
Księga Bożego 
Słowa 

Wyjaśnia, że Pismo Święte jest listem 
kochającego Boga do ludzi. 

Potrafi opowiedzieć swoją ulubioną 
historię biblijną. 

Dokonuje podziału Pisma św. na Stary i 
Nowy Testament. 

Wyjaśnia, że przez słowa Pisma św. Bóg w 
szczególny sposób mówi do człowieka. 

17. Gdzie słuchamy 
słowa Bożego? 

Wymienia miejsca, w których może 
usłyszeć Słowo Boże. 
 

Wyjaśnia, że przez słowa Pisma św. 
można najlepiej usłyszeć Boga. 

Potrafi wyjaśnić w jaki sposób powinno 
być Pismo św. przechowywane  w 
domu.  

Wyjaśnia, że poprzez słowa Pisma św. Bóg 
uczy nas, jak mamy żyć i okazuje nam swą 
miłość. 

18. Kogo nazywamy 
świętym? 

Wskazuje, że niebo jest mieszkaniem 
świętych. 

Własnymi, prostymi słowami wyjaśnia, 
kim jest święty. 

Wymienia imiona kilku znanych polskich 
świętych. 

Wymienia spełnianie dobrych uczynków  
i przyjaźń z Jezusem jako warunki 



 Potrafi wymienić imię swojego świętego 
Patrona;  

Podaję datę obchodu Uroczystości 
Wszystkich Świętych. 

osiągnięcia świętości. 

19. Zmarli potrzebują 
naszej modlitwy 

Pamięta prawdę, że istnieje życie 
wieczne. 
 

Pamięta treść modlitwy za zmarłych. Wyjaśnia, dlaczego modlimy się za 
zmarłych. 

Rozumie, że los duszy ludzkiej po śmierci 
zależy od życia na ziemi. 

20. Chrystus Królem 
wszechświata 

Wskazuje na Pana Jezusa jako Króla 
nieba i ziemi. 
 

Wie, że Panu Jezusowi należy oddać 
cześć jako naszemu Królowi. 

Wyjaśnia, dlaczego nazywamy 
Chrystusa Królem. 
 

Tłumaczy, na czym polega królowanie 
Jezusa. 
Wskazuje na miłość, jako podstawowe 
prawo Bożego Królestwa. 

III. JEZUS JEST Z NAMI 

21. Adwent. Wielkie 
oczekiwanie 

Wyjaśnia, że oczekiwanie na przyjście 
Boga nazywamy adwentem. 
 

Tłumaczy, że Bóg zapowiedział ludziom 
swojego Syna jako Zbawiciela. 
Wymienia postanowienie adwentowe. 

Wyjaśnia potrzebę podejmowania 
postanowień adwentowych. 

Potrafi opowiedzieć, jak ludzie czekali na 
Zbawiciela. 
Wyjaśnia, że Bóg zapowiadał Zbawiciela 
poprzez proroków. 

22. Maryja pełni wolę 
Boga 

Wie, co było misją anioła Gabriela.  
 

Pamięta nazwę Mszy św. Adwentowej. 
Pamięta i rozumie słowa modlitwy 
„Zdrowaś Maryjo”. 

Podaje okoliczności zwiastowania. 
 

Wyjaśnia, dlaczego Maryja jest dla nas 
wzorem pełnienia woli Bożej. 
Wskazuje, jakie zadania Pan Bóg stawia 
dziś przed wierzącymi. 

23. Znaki adwentowe Wymienia przy pomocy nauczyciela 
symbole adwentu. 

Wymienia samodzielnie symbole 
adwentu. 

Wyjaśnia znaczenie poszczególnych 
symboli adwentu. 
 

Tłumaczy znaczenie adwentu w 
przygotowaniu na przyjście Pana Jezusa. 

24. Święty Mikołaj Potrafi wskazać postać świętego 
Mikołaja wśród innych postaci. 

Opowiada o życiu św. Mikołaja. Rozpoznaje insygnia i strój biskupa. 
 

Wyjaśnia, dlaczego powinniśmy opiekować 
się biednymi i potrzebującymi. 

25. Wśród nocnej ciszy Podaje miejsce narodzenia Pana 
Jezusa. 
 

Opowiada własnymi słowami biblijną 
historię Bożego Narodzenia. 
Wymienia osoby należące do Świętej 
Rodziny. 

Wymienia tradycje związane z 
obchodami Świąt Bożego Narodzenia. 
Wymienia sposoby okazywania radości   
z obchodów Świąt Bożego Narodzenia. 

Wyjaśnia, że narodziny Pana Jezusa na 
ziemi są spełnieniem Bożej obietnicy. 

26. Tajemnicę Bożego 
Narodzenia 
wyśpiewujemy w 
kolędach 

Pieśni mówiące o Bożym Narodzeniu 
nazywa kolędami. 

Wymienia postacie, które powitały 
narodzonego Pana Jezusa. 
Potrafi zaśpiewać wybraną kolędę.  

Wymienia postacie  
i wydarzenia, o których śpiewamy w 
kolędach. 

Potrafi śpiewać wskazane kolędy. 

27. Jezus objawia się 
wszystkim ludziom 

Wymienia dary przyniesione przez 
Trzech Króli. 
 

Podaje imiona Mędrców. 
Pamięta treść opowiadania biblijnego o 
pokłonie Mędrców. 

Wyjaśnia znaczenie darów ofiarowanych 
Panu Jezusowi. 
 

Podaje datę i nazwę święta, które 
upamiętnia omawiane wydarzenie. 

28. Jezus naszym 
światłem 

Wyjaśnia, że świeca jest symbolem 
Pana Jezusa. 

Opowiada perykopę biblijną o 
ofiarowaniu Jezusa. 

Wyjaśnia, dlaczego świeca jest 
symbolem Pana Jezusa. 

Tłumaczy potrzebę składania Panu Bogu 
ofiar oraz ofiarowania Mu siebie. 

29. Chrzest Pana Jezusa Wymienia osoby Trójcy 
Przenajświętszej. 

Wyjaśnia, że Pan Jezus przyjął chrzest 
w Jordanie, z rąk Jana Chrzciciela. 
Prezentuje treść modlitwy „Chwała 
Ojcu...” 

Opowiada o chrzcie Pana Jezusa w 
rzece Jordan. 
. 

Wyjaśnia, że w czasie chrztu Jezusa 
objawiła się Trójca Święta. 
Wymienia modlitwy ku czci Trójcy Świętej 



IV. WIERZĘ W CIEBIE BOŻE ŻYWY 

30. Jezus „ pełni wolę 
Ojca” 

Wie, że Pan Jezus został znaleziony w 
świątyni.  

Opowiada treść perykopy o znalezieniu 
Pana Jezusa.  

Potrafi wyjaśnić znaczenie stwierdzenia, 
że Pan Jezus „pełni wolę Ojca”. 

Wyjaśnia, w jaki sposób ludzie powinni 
wypełniać wolę Pana Boga. 

31. W domu w Nazarecie Podaję nazwę miejscowości, w której 
spędził dzieciństwo Pan Jezus. 

Opowiada o codziennym życiu Świętej 
Rodziny. 

Wyjaśnia, dlaczego Święta Rodzina jest 
wzorem dla naszych rodzin. 

Wyraża gotowość do naśladowania Pana 
Jezusa  
w swoim życiu. 

32. Jezus czyni cud w 
Kanie 

Wskazuje, że cuda może czynić tylko 
Pan Bóg. 

Opowiada biblijne wydarzenie z Kany 
Galilejskiej. 

Określa, co to jest cud. 
 

Wymienia warunki zaistnienia cudu. 
Wskazuje na wstawienniczą rolę Maryi. 

33. Jezus ucisza burzę 
na jeziorze 

 Potrafi opowiedzieć treść perykopy 
biblijnej. 
 

Wskazuje, że do prośby o cud 
potrzebna jest wiara.  
Podaje treść modlitwy „Akt nadziei”. 

Wyjaśnia, dlaczego Pan Jezus mógł 
zapanować nad burzą. 
Wyraża wiarę w stwórczą moc Boga. 
 

Potrafi odnieść pojęcie burzy do trudności 
w życiu. 
Wskazuje, że Jezus pomaga nam 
przezwyciężyć trudności. 

34. Jezus uzdrawia 
chorych 

Wyjaśnia, że Pan Jezus ma moc 
uzdrawiania. 
 

Wskazuje na wiarę, jako konieczną do 
dokonania cudu uzdrowienia. 
Podaje przykłady uzdrowień 
dokonanych przez Pana Jezusa. 

Wskazuje na konieczność modlitwy o 
wiarę. 
Wyraża Bogu wdzięczność za dar 
zdrowia. 
 

Wskazuje, że oprócz zdrowia ciała 
potrzebne jest „zdrowie duszy”. 
Układa modlitwę za chorych. 

35. Jezus wskrzesza 
umarłych 

Wskazuje na Pana Jezusa jako dawcę 
życia. 
 

Opowiada historię wskrzeszenia 
chłopca z Nain. 

Wyjaśnia, że Bóg jest Panem życia i 
śmierci. 
 

Określa, co to jest wskrzeszenie. 
Uznaję prawdę o odpowiedzialności za 
swoje życie. 

36. Jezus rozmnaża 
chleb 

Wie jak należy postępować z chlebem. 
 

Opowiada biblijną historię o 
rozmnożeniu chleba. 
Układa prostą modlitwę przed i po 
jedzeniu. 

Wyraża Bogu wdzięczność za dar 
pożywienia. 

Uzasadnia związek rozmnożenia chleba z 
Eucharystią. 
Wyjaśnia, czym jest „Komunia duchowa”. 

37. Chrześcijanin tańczy Wskazuje, że Pan Jezus obdarza nas 
radością. 
 

Wyjaśnia z pomocą katechety, że 
radością płynącą od Pana Jezusa ma 
dzielić się  
z innymi. 

Wyjaśnia, że Pan Jezus jest źródłem 
radości chrześcijanina. 
 

Wskazuje, że będąc pełen radości 
pochodzącej od Pana Jezusa powinien 
dawać świadectwo swojej przynależności 
do Niego. 

V. JEZUS PROWADZI MNIE DO NIEBA 

38. Jezus wzywa nas do 
czynienia dobra 

Wskazuje motywy, dlaczego Bóg chce, 
abyśmy byli dobrzy. 
 

Podaje przykłady realizowania dobra, 
miłości, życzliwości w codziennym życiu 
Samodzielnie podaje treść przykazań 
miłości Boga i bliźniego. 

Wyjaśnia, kto to jest bliźni. 
 

Podaje przykłady realizacji przykazania 
miłości w swoim życiu . 

39. Bóg jest 
największym 
skarbem 

Wyjaśnia, że wszystko, co mamy, 
pochodzi od dobrego Boga. 
 

Zna podział dóbr na duchowe i 
materialne. 

Potrafi wybierać między dobrem a złem. 
Tłumaczy, w jaki sposób okazujemy 
szacunek wobec cudzej własności. 

Wyjaśnia, że dobra duchowe są skarbem, 
który gromadzimy w niebie. 

40. Środa Popielcowa. 
Wezwanie do pokuty. 

Podaje nazwę dnia, który rozpoczyna 
okres Wielkiego Postu. 
 

Wymienia, co upamiętnia czas 
Wielkiego Postu. 

Wyjaśnia, czym jest nawrócenie. 
Tłumaczy sens słowa „pokuta”. 
 

Podaje przykłady zachowywania postu. 
Podaje słowa towarzyszące posypaniu 
głów popiołem. 

41. Wielki Post Podaje czas trwania okresu Wielkiego Wylicza praktyki pokutne praktykowane  Wyjaśnia, czym są: post, modlitwa, Podaje konkretne przykłady spełniania 



Postu. 
 

w Kościele. jałmużna. praktyk pokutnych. 

42. Droga Krzyżowa Podaje kilka faktów związanych z Drogą 
Krzyżową. 
 

Podaje liczbę stacji Drogi Krzyżowej. 
Odmawia wezwanie „Któryś za nas 
cierpiał...”  

Opisuje wybrane stacje Drogi 
Krzyżowej. 

Wyjaśnia, w jaki sposób okazujemy 
szacunek Panu Jezusowi ukrzyżowanemu i 
dlaczego. 

43. Jezus nam przebacza Wyjaśnia, kiedy ludzie popełniają 
grzechy. 
 

Potrafi odmówić modlitwę „Akt żalu”. Wyjaśnia, że warunkiem Bożego 
przebaczenia jest skrucha. 

Potrafi przyznać się do winy. 

44. Niedziela Palmowa Wyjaśnia, z czym wiąże się nazwa 
Niedziela Palmowa. 
 

Opowiada biblijne wydarzenie opisujące 
wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. 
Recytuje lub śpiewa hymn „Święty, 
święty...” 

Wyjaśnia, dlaczego w Niedzielę 
Palmową przynosimy do kościoła palmy. 

Wskazuje, że Niedziela Palmowa 
rozpoczyna Wielki Tydzień, który jest 
najważniejszym dla chrześcijan. 

45. Ustanowienie 
Eucharystii. Wielki 
Czwartek 

Wyjaśnia, co nazywamy Ostatnią 
Wieczerzą. 
 

Podaje nazwę sakramentu, który Pan 
Jezus ustanowił podczas Ostatniej 
Wieczerzy. 

Opowiada o wydarzeniach Wielkiego 
Czwartku. 
 

Potrafi wyjaśnić, że w Eucharystii Pan 
Jezus ofiaruje się za nas pod postaciami 
chleba i wina. 
Pamięta słowa ustanowienia Eucharystii. 

46. Wielki Piątek Wie, jakie wydarzenie upamiętnia Wielki 
Piątek. 

Opowiada o wydarzeniach Wielkiego 
Piątku. 

Wyjaśnia, dlaczego w piątek obowiązuje 
post. 

Wskazuje na prawdę, że Pan Jezus umarł 
na krzyżu z miłości do ludzi. 

47. Wigilia Paschalna Wyjaśnia, co upamiętnia Wielka Sobota. 
 

Wymienia pokarmy niesione do 
poświęcenia. 
Podaje nazwę świecy symbolizującej 
Chrystusa zmartwychwstałego. 

Wymienia symbole wielkanocne. 
Potrafi wyjaśnić ich znaczenie. 
 

Podaje prawdę, że od momentu chrztu 
mamy udział w radości zmartwychwstania. 

48. Zmartwychwstały 
Jezus przynosi pokój 

Tłumaczy, co oznacza słowo 
„zmartwychwstał”. 

Wskazuje, że Pan Jezus 
zmartwychwstał  
w niedzielę. 

Wyjaśnia, dlaczego świętujemy każdą 
niedzielę. 

Uzasadnia, że w Święta Wielkanocne 
cieszymy się ze zwycięstwa Jezusa. 

49. Z uczniami w drodze 
do Emaus 

Podaje łamanie chleba jako znak 
objawienia się Pana Jezusa uczniom. 

Opowiada perykopę biblijną o spotkaniu 
Pana Jezusa z uczniami idącymi do 
Emaus. 

Wyjaśnia, że spotykamy się ze 
zmartwychwstałym Jezusem na 
Eucharystii. 

Wie co otrzymujemy od Jezusa w czasie 
Eucharystii. 

VI. Z MARYJĄ I JEZUSEM PRZEZ ŻYCIE 

50. Maryja naszą matką Wie, że do Maryi możemy zwracać się 
jak do naszej Matki.  

Podaje treść modlitwy „Pod Twoją 
obronę...”. 

Wskazuje okoliczności, w których Pan 
Jezus oddał ludzi w opiekę swojej 
Matce.. 

Potrafi uzasadnić, że Matka Pana Jezusa 
jest naszą Matka. 

51. Jezus 
zmartwychwstały 
powraca do Ojca 

Opowiada o wniebowstąpieniu Pana 
Jezusa. 
 

Pamięta treść nakazu misyjnego. 
Podaje prawdę, że Pan Jezus wrócił do 
domu Ojca, ale nadal opiekuje się nami. 

Wyjaśnia pojęcie Bożej Opatrzności. 
 

Podaje przykłady obecności Pana Jezusa 
wśród nas. 

52. Jezus posyła Ducha 
Świętego 

Wymienia Osoby Trójcy Świętej. 
 

Opowiada perykopę biblijną o zesłaniu 
Ducha Świętego. 

Wylicza symbole Ducha Świętego. 
 

Wyjaśnia, że Pan Jezus zesłał Ducha 
Świętego na ziemię w celu  umacnia 
jedność wspólnoty Kościoła. 

53. Jezus 
zmartwychwstały 

Wyjaśnia, że w Eucharystii spotykamy 
żywego Pana Jezusa. 

Wymienia tradycje związane z 
Uroczystością Bożego Ciała. 

.Potrafi włączyć się w świętowanie 
Eucharystii. 

Wyjaśnia, że udział w procesji Bożego 
Ciała jest wyznaniem wiary w Jezusa 



obecny w 
Najświętszym 
Sakramencie 

 obecnego w Najświętszym Sakramencie 

54.  Serce Jezusa pełne 
miłości 

- odmawia we wspólnocie 
klasowej litanię do Serca Pana 
Jezusa. 

- wymienia po czym poznać, że 
człowiek kogoś kocha, 
 

- potrafi wymienić cechy Bożej 
miłości,  
 

- wie, że człowiek powinien 
odpowiedzieć na miłość Bożą, 
- potrafi podać przykład jak można 
naśladować miłość Jezusa.  

55. Na wakacje z Bogiem Wyjaśnia, że odpoczynek jest darem 
Boga. 
 

Wymienia możliwości spotkania Boga 
podczas wakacji. 
Podaje przykłady dobrego 
wykorzystania czasu wolnego. 

Wyjaśnia, w jaki sposób podczas 
wakacji nie przestaje być dzieckiem 
Bożym. 
 

Wyraża Bogu wdzięczność za otrzymane 
dobra w minionym roku szkolnym. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KRYTERIA OCENIANIA 
KLASA DRUGA „POZNAJEMY MIŁOŚĆ BOGA” 

Program „W drodze na spotkanie z Panem w Eucharystii” 
 

Temat Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry 

1. Moje wakacyjne 
spotkania z Bogiem 

- potrafi dzielić się z kolegami 
swoimi wakacyjnymi 
przeżyciami 
 

- rozumie, że wakacje są darem 
dobrego Boga 
 

- potrafi dokonać samooceny 
zaangażowania religijnego 
podczas wakacji 

- wymieni, co pomaga 
doświadczyć bliskości Boga 
- potrafi zredagować 
modlitwę dziękczynną 

2. Poznajemy miłość Boga 
w Jego dziełach  

- wie, że Bóg Stworzyciel 
uczynił świat „z niczego”, że 
stworzył go z miłości 
- rozumie, że wszystko, co 
istnieje jest dobre, bo pochodzi 
od Boga 

- rozumie, że Bóg jest obecny w 
swoim stworzeniu 
 

- wymieni obowiązki ludzi w 
trosce środowisko 
- wskazuje, że Bóg mówi do 
nas przez dzieło stworzenia 

- wyjaśnia, w czym wyraża 
się wszechmoc Boga 
Stworzyciela 
 

3. Bóg objawia nam Siebie - potrafi opowiedzieć historię 
Noego 
 

- wyjaśnia, dlaczego Bóg 
wybrał Noego 
 

- wyjaśnia znaczenie 
przymierza między Bogiem a 
Noem oraz znaku tęczy 
 

- potrafi wskazać przykłady 
troski Boga o ludzi nawet 
wtedy, gdy tego nie 
odczuwają 

4. Bóg objawia nam Siebie 
w Jezusie 

- wie, że Jezus jest 
umiłowanym Synem Boga 
 

- rozumie, że Jezus wypełnił 
Bożą obietnicę zbawienia 

- wskazuje, że Pan Jezus 
swoim życiem świadczył o Ojcu 
- wyjaśnia, że ludzie patrząc na 
Chrystusa, poznawali dobroć, 
miłosierdzie Boga 

- potrafi zinterpretować 
słowa Jezusa „Kto Mnie 
widzi, widzi i Ojca” 
 

5. Biblia księgą Bożego 
Słowa 
 
 
 
 
 
 

 - wyjaśnia, jak powstała Biblia 
 

- tłumaczy, w jaki sposób słowo 
Boga staje się przewodnikiem 
w naszym codziennym życiu 
- wyjaśnia, że w słowach Pisma 
Świętego mówi do nas sam 
Pan Bóg 

- wyjaśnia, że Słowo Boże 
posiada wielką wartość, jest 
wieczne i ma wpływ na życie 
ludzi oraz ich historię 
 

-wskazuje, jakie znaczenie 
ma postawa przyjęta 
podczas słuchania słów 
Pisma Świętego (szacunek i 
miłość do Boga, lepsze 
zapamiętanie Jego słów) 
 



6. Modlitwa – rozmowa z 
Bogiem 

- tłumaczy, że modlitwa jest 
spotkaniem i rozmową z Panem 
Bogiem 
- wyjaśnia, że w modlitwie 
może powiedzieć Bogu o 
wszystkich swoich sprawach 
 

- wymienia sytuacje i miejsca, w 
których się modlimy 
 

- wymienia rodzaje modlitwy 
osobistej 
- potrafi bezbłędnie powiedzieć 
modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś 
Maryjo, Aniele Boży 
 

- wyjaśnia, że sam Pan 
Jezus często modlił się i 
uczył modlitwy 

7. Modlitwa – rozmowa z 
Bogiem we wspólnocie 
Kościoła 

- wyjaśnia, że najważniejszą 
formą i miejscem modlitwy 
wspólnotowej jest Msza św. 
 

- wymienia formy modlitwy 
wspólnotowej 

- formułuje samodzielnie 
intencję modlitwy powszechnej 
 

- wyjaśnia, co jest 
najważniejsze, gdy się 
modlimy ( bycie przy Bogu, 
słuchanie Go) 
 

8. Eucharystia – obrzędy 
wstępne 

- wyjaśnia, że obrzędy wstępne 
Mszy świętej są przywitaniem z 
Bogiem i z ludźmi 
 

- wymienia elementy obrzędów 
wstępnych Mszy świętej 
 

- potrafi powiedzieć słowa aktu 
pokutnego („Spowiadam się 
Bogu...”) 
 

- wyjaśnia, dlaczego na 
początku Mszy św. 
wzbudzamy skruchę 
- wyjaśnia, na czym polega 
aktywne uczestnictwo we 
Mszy św. 

9. Eucharystia – 
zasłuchani w Słowo Boże 

- potrafi powiedzieć, jakimi 
słowami odpowiadamy na 
usłyszane słowo Boże (dialogi z 
Liturgii Słowa) 
 

- wymienia elementy Liturgii 
Słowa 
- wskazuje, że najważniejszym 
elementem Liturgii Słowa jest 
czytanie Pisma Świętego 
 

- wskazuje, że odpowiedzią na 
usłyszane słowa są nasze 
czyny 

- potrafi modlić się 
spontanicznie 

10. Apostołowie głoszą 
naukę Chrystusa 

- opowiada historię powołania 
wybranych Apostołów 
 

- podaje imię obecnego 
Papieża oraz Biskupa 
Diecezjalnego 

- podaje znaczenie słowa 
apostoł 
- wymienia imiona 12 
Apostołów 
 

- wyjaśnia, na czym polegało 
posłannictwo Apostołów 
- wskazuje, że każdy z nas 
może być apostołem 

11. Kapłani – głosiciele 
Słowa Bożego 

- wymienia, jakie zadania 
spełniają kapłani 

- wyjaśnia, że kapłani, tak samo 
jak kiedyś Apostołowie, 
odpowiadają na Boże 
wezwanie 
 

- wyjaśnia, że kapłan jest 
pośrednikiem między nami a 
Panem Bogiem 
 

- układa samodzielnie 
modlitwę za kapłanów 

12. Rodzina miejscem 
doświadczenia obecności 
Boga 

- wyjaśnia, że pierwszymi 
nauczycielami wiary są rodzice 
- wymienia przedmioty w jego 
domu, przypominające 
obecność w nim Pana Boga  

- wskazuje, że Bóg jest 
najważniejszym członkiem 
naszych rodzin 
- prezentuje modlitwy, których 
nauczył się w swojej rodzinie 

- uzasadnia, że przez wspólną 
modlitwę w rodzinie 
przybliżamy się do Boga 
 

- wyjaśnia, dlaczego 
nazywamy rodzinę 
domowym Kościołem 



 

13. Jesteśmy świadkami 
Boga 

- wymienia sytuacje, w których 
jest świadkiem wiary 

- tłumaczy, co to znaczy być 
świadkiem Jezusa 
 

- wyjaśnia, kim jest świadek 
 

- wyjaśnia, że najlepszym 
świadectwem naszej wiary 
jest dobre życie 

14. O potrzebie głoszenia 
Słowa Bożego 

- opisuje, na czym polega praca 
misjonarza  
- włącza się w zbiórkę darów 
dla misji 

- wymienia sposoby niesienia 
pomocy misjom 
- wyjaśnia, kim są misjonarze 
 

- podaje określenie misji 
- układa samodzielnie modlitwę 
w intencji misjonarzy 
 

- wyjaśnia, jak mamy 
wypełniać misję powierzoną 
nam przez Chrystusa 

15. O ludziach, którzy 
wypełnili Słowo Boże 

- wymienia kilka cech osoby 
świętej 
- potrafi wymienić imiona kilku 
świętych polskich 
 

- podaje, kogo nazywamy 
świętym 
- poda najważniejsze fakty z 
życia św. Jacka 
  
 

- wyjaśnia, że na drogę 
świętości wkraczamy już w 
momencie chrztu św. 

- wyjaśnia, że święci są 
naszymi orędownikami  
 u Boga 
 

16. Jezus uczy nas 
słuchania Słowa Bożego 

- opowiada biblijną perykopę o 
siewcy 
- wymienia miejsca, na które 
padają ziarna 
- ilustruje przypowieść 
plastycznie 

- wymienia miejsca, gdzie 
słuchamy Słowa Bożego  
- wyjaśnia, co znaczy być 
prawdziwym uczniem Jezusa 

- podaje definicję przypowieści 
- wyjaśnia, kim jest siewca i co 
oznaczają rodzaje gleby 
- wyjaśnia znaczenie 
przypowieści o siewcy 
 

 - odnosi do własnego życia 
owoce ziarna zasianego na 
żyznej glebie 
- wyraża troskę o zasiane 
Słowo Boże w jego sercu 
 

17. Jezus uczy nas, jaka 
powinna być nasza wiara 

- omawia treść przypowieści o 
domu na skale 
 

- wyjaśnia, że fundamentem i 
źródłem naszej wiary jest Jezus 
 

- wymienia elementy pomocne 
w budowaniu „domu naszej 
wiary” 
 - podaje hierarchię wartości w 
ludzkim życiu 
 

- wyjaśnia, dlaczego Bóg jest 
fundamentem ludzkiego 
życia 
- dokonuje porównania 
budowy domu  
z przypowieści do 
kształtowania życia  
a burzy do trudności 
życiowych 
 

18. Jezus uczy nas 
rozwijania Bożych talentów 

- opowiada przypowieść o 
talentach 
- określa swoje talenty 
 

- dostrzega i docenia 
uzdolnienia innych  
- wyjaśnia, co czeka tych, 
którzy wykorzystali swoje 
uzdolnienia i tych, którzy je 
odrzucili 
 

- definiuje pojęcia: talent 
(jednostka monetarna), puścić 
w obrót i „zakopać” dar 
- podaje, kogo oznacza pan i 
słudzy z przypowieści 
 

- wyjaśnia sens przypowieści 
- wyraża pragnienie 
wykorzystania swoich 
talentów dla dobra innych 
- układa modlitwę 
dziękczynną za otrzymane 
uzdolnienia 



19. Jezus uczy nas 
wrażliwości na potrzeby i 
cierpienia bliźnich 

- wskazuje, że Pan Jezus 
przychodzi do nas w drugim 
człowieku 
 

- opowiada treść perykopy 
 

- wyjaśnia, kim jest bliźni 
 

- wyjaśnia, że pomoc 
bliźniemu jest okazaniem 
miłości Bogu 

20. Jezus uczy 
przyjmowania Bożego 
zaproszenia 

- opowiada treść perykopy o 
uczcie 
 

- wymienia momenty spotkania 
z Bogiem (modlitwa, 
sakramenty, katecheza)  
 

- wyjaśnia, kto jest 
Gospodarzem, a kim są 
zaproszeni goście 
 

- wskazuje Eucharystię 
(zwłaszcza niedzielną) jako 
najważniejsze spotkanie z 
Chrystusem 
 

21. Jezus uczy nas 
oczekiwania na spotkanie 
z Bogiem 

- opowiada treść przypowieści 
 

- opisuje, jak przygotowywały 
się panny na przyjęcie 
Oblubieńca  
 

- określa, na czym polega 
roztropność i nieroztropność 
- podaje, czego symbolem jest 
zapalona lampa  
 

- wymienia warunki 
potrzebne do trwania w łasce 
Bożej 
- odnosi oczekiwanie na 
Oblubieńca do powtórnego 
przyjścia Chrystusa 

22. Jezus poucza nas o 
Królestwie Bożym 
 

- prezentuje treść przypowieści 
- wymienia sytuacje, które 
pozwalają nam zachować 
czyste serce oraz te, które 
„brudzą” serce 

- wyjaśnia, co jest ucztą, na 
którą zaprasza nas Chrystus 
 

- przedstawia symbolikę szaty 
chrzcielnej 
 

- wyjaśnia przesłanie 
przypowieści 
- wyjaśnia, czym jest szata, 
w której możemy wejść na 
ucztę 

23. Oczekujemy spełnienia 
Bożej obietnicy 
 

- wymienia symbole adwentu 
(msza roratnia, wieniec, 
„roratka”, lampion) 
- podaje czas trwania adwentu  
 

- wyjaśnia, co nazywamy 
adwentem 
- podaje treść obietnicy 
Zbawiciela 
 

- podaje, jaką rolę miał do 
spełnienia Jan Chrzciciel 
- wymienia postanowienia 
adwentowe oraz wyjaśnia 
potrzebę ich podejmowania 

- potrafi powiedzieć, jak 
ludzie czekali na Zbawiciela 
- wyjaśnia symbolikę znaków 
adwentowych 
 

24. Maryja pełna łaski u 
Boga – zwiastowanie 
 

- opowiada historię 
zwiastowania 
- wyjaśnia, że Maryja została 
Matką Jezusa 
 

- bezbłędnie podaje treść 
modlitwy „Anioł Pański” 
 

- podaje przykłady 
naśladowania Maryi w swoim 
życiu 

- wyjaśnia znaczenie 
określeń: Niepokalana, pełna 
łaski 
- wskazuje, że Maryja 
zachęca do słuchania Pana 
Boga i wypełniania Jego woli 
 

25. Bóg obdarza nas 
swoją łaską 

- wie, że łaska Boża jest darem 
darmo danym. 

- podaje definicję łaski Bożej 
- wymienia rodzaje łaski Bożej 
 

- wyjaśnia, kiedy otrzymujemy 
łaskę Bożą 

- wyjaśnia, do czego służy 
nam w życiu łaska Boża 
 



26. W Betlejem Pan Bóg 
spełnia obietnicę 

- opowiada biblijną historię o 
narodzeniu Jezusa 
- podaje miejsce narodzenia 
Jezusa 
 

- wyjaśnia znaczenie nazwy 
Betlejem 
- potrafi zaśpiewać wskazane 
kolędy 

- wyjaśnia, że Jezus przyszedł 
na świat dla zbawienia ludzi 

- tłumaczy pojęcie wcielenia 
- wyjaśnia, że Jezus jest 
jednocześnie prawdziwym 
Bogiem i prawdziwym 
człowiekiem 

27.  
O poszukiwaniu drogi do 
celu – Mędrcy  

- opowiada treść perykopy o 
pokłonie Mędrców 
- wymieni dary Mędrców 
 

- poda datę i nazwy święta na 
pamiątkę pokłonu Mędrców 
 

- definiuje pojęcia: Mędrcy, 
poganie 
- wskaże (zaśpiewa) kolędy 
mówiące o pokłonie Mędrców 

- wyjaśnia symbol K+M+B- 
200... oraz symbolikę darów: 
złota. kadzidła i mirry 
- wyjaśnia nazwę święta 
„Objawienie Pańskie” 
- rozpoznaje współczesne 
znaki, które prowadzą nas 
do Boga 
 

28. Cuda – znaki Bożej 
wszechmocy 
 

- opowiada treść biblijnego 
opowiadania o uzdrowieniu 
Naamana 
 

- podaje kilka przykładów 
cudów dokonanych przez 
Jezusa 

- podaje definicję cudu 
 

- wyjaśnia, w jakim celu Pan 
Jezus czynił cuda 
- wyjaśnia sens poznanych 
wcześniej cudów 

29. Uzdrowienie 
trędowatego – poddanie 
się woli Bożej 

- podaje treść perykopy Łk 5, 
12-13 
 

 - wskaże w modlitwie „Ojcze 
nasz” słowa, które wyrażają 
nasze poddanie się woli Bożej 
 

- wyjaśnia, dlaczego Bóg 
dopuszcza na człowieka 
różne przykre doświadczenia 
 

30. Uzdrowienie sługi 
setnika – zawierzenie 
słowu Jezusa 

- opisuje cud uzdrowienia sługi 
setnika 
- podaje poprawnie treść Aktu 
wiary i Aktu nadziei 
 

- pamięta i podaje słowa 
setnika „Panie, nie jestem 
godzien...” 
 

- wyjaśnia, kim był setnik 
- wyjaśnia prawdę, że Jezus 
uzdrawia mocą słowa 

- wyjaśnia, na czym polega 
zdrowie duszy 
- wyjaśnia, co znaczy być 
pokornym 
 

31. Uzdrowienie chorej 
kobiety – nadzieja w moc 
Bożą 
 

- prezentuje treść perykopy o 
uzdrowieniu chorej kobiety 
 

- wyjaśnia, że warunkiem 
dokonania cudu jest wiara 
 

- wskazuje postawę chorej 
kobiety jako przykład wiary i 
nadziei 
 

- dostrzega działanie Boga w 
trudnych sytuacjach życia 

32. Uzdrowienie 
niewidomego z Jerycha 
 

- opowiada o uzdrowieniu 
niewidomego 
 

 - wyjaśnia, co oznacza tytuł 
Jezusa: Mesjasz 

- wyjaśnia, że oprócz 
zdrowia ciała ważne jest 
zdrowie duszy 

33. Dziesięciu trędowatych 
 

- opisuje uzdrowienie 10 
trędowatych 
 

- wyraża Bogu wdzięczność za 
zdrowie 

- wyjaśnia, na czym polega 
modlitwa dziękczynna 
- potrafi sformułować treść 
modlitwy dziękczynnej 

- wykazuje różnice w 
postawie uzdrowionych 
trędowatych 
 



34. Wskrzeszenie 
młodzieńca – Jezus 
okazuje współczucie 

- opowiada treść perykopy  
o wskrzeszeniu młodzieńca 
 

- wyjaśnia, co oznacza 
wskrzeszenie 
 

- wyjaśnia różnicę pomiędzy 
wskrzeszeniem a 
zmartwychwstaniem 

- podaje prawdę, że Jezus 
jest Panem życia i śmierci 

35. Jezus wskrzesza 
Łazarza 
 

- opisuje wskrzeszenie Łazarza 
 

- wyjaśnia, na czym polega 
przyjaźń 
 

- wyjaśnia, że wiara jest 
warunkiem osiągnięcia życia 
wiecznego 
- wskazuje na wskrzeszenie 
Łazarza jako zapowiedź 
zmartwychwstania 

- wskazuje na mapie Betanię 
- wyjaśnia słowa Jezusa „Ja 
jestem zmartwychwstaniem..” 
 

36. Apostołowie czynią 
cuda mocą Jezusa 
 

- wylicza, jaką władzę otrzymali 
Apostołowie od Jezusa 
(uzdrawianie, wskrzeszanie, 
oczyszczanie trędowatych, 
wypędzanie złych duchów) 

- podaje przykłady 
współczesnych przypadków 
uzdrowień (wg podręcznika) 

- przytacza treść nakazu 
misyjnego 
- wyjaśnia, że Apostołowie 
czynili cuda mocą Jezusa 
 

- wyjaśnia, w jaki sposób 
Kościół wypełnia nakaz 
misyjny 
 

37. Cudowny połów ryb 
 

- opowiada treść historii  
o cudownym połowie 
 

 - wyjaśnia, na czym polega 
misja Piotra 

- wyjaśnia, co znaczy „łowić 
ludzi” 

38. Cudowne rozmnożenie 
chleba 
 

- opowiada biblijną historię  
o rozmnożeniu chleba 
- wymienia sposoby 
poszanowania chleba 
 

- podaje treść modlitwy przed i 
po jedzeniu  
 

- wskazuje na cud rozmnożenia 
chleba jako zapowiedź 
Eucharystii 
 

- uzasadnia związek 
rozmnożenia chleba  
z Eucharystią 
- wskazuje na związek 
perykopy z Modlitwą Pańską 

39.Tajemnica 
przemienienia Jezusa 
 

- opowiada wydarzenie  
z Góry Tabor 
 

- wyjaśnia, że przez 
przemienienie Jezus udowodnił, 
że jest Bogiem 
 

- wymienia miejsce (wskazuje 
na mapie) 
i świadków przemienienia  
- wyjaśnia, kim byli Mojżesz i 
Eliasz 
- tłumaczy, co nazywamy 
przeistoczeniem 
 

- podaje datę święta 
Przemienienia Pańskiego 
- sporządza plan przemiany 
swojego życia 

40. Ostatnia Wieczerza 
 

- przedstawia treść biblijnego 
opowiadania o Ostatniej 
Wieczerzy 
 

- wyjaśnia, że każda Msza św. 
jest Pamiątką Jezusa: Jego 
męki, śmierci, 
zmartwychwstania 
 

- podaje znaczenie słowa 
„Eucharystia”  
- wylicza, za co składamy 
dziękczynienie  
w Eucharystii 
 

- wyraża wdzięczność 
Jezusowi za Jego obecność 
w Eucharystii 

41. Pan Jezus nakazuje 
wzajemną miłość 
 

- wskazuje, jak okazujemy 
miłość Bogu 
- wylicza sposoby okazywania 

- podaje bezbłędnie treść 
przykazania miłości 
- wyjaśnia, w czym przejawia 

- wskazuje na życie Jezusa, 
jako wzór życia 
chrześcijańskiego 

- wyraża gotowość niesienia 
pomocy potrzebującym 



miłości bliźnim 
 

się miłość Jezusa do nas 
 

 

42. Pan Jezus przyjmuje 
wolę Ojca 
 

- opowiada o wydarzeniu  
z Ogrójca 
 

- przytacza słowa Jezusa, 
którymi wyraził posłuszeństwo 
Ojcu 

- wyjaśnia, na czym polegało 
spełnienie przez Jezusa woli 
Ojca  
 

- układa modlitwę za 
cierpiących 
- wyjaśnia, że cierpienie 
człowieka też może być 
ofiarą i wynagrodzeniem 
Jezusowi za Jego cierpienie 

43. Pan Jezus ofiaruje się 
za nas swemu Ojcu 
 

- opowiada wydarzenia drogi 
krzyżowej 
 

- wylicza nabożeństwa okresu 
Wielkiego Postu 
- wymienia niektóre stacje Drogi 
Krzyżowej 
 

- wyjaśnia, że męka i śmierć 
krzyżowa Jezusa były 
przebłaganiem za nasze 
grzechy 
- wylicza osoby, które pomagały 
Jezusowi na drodze krzyżowej 
 

- wymienia wszystkie stacje 
Drogi Krzyżowej 
- układa rozważanie do 
wybranej stacji Drogi 
Krzyżowej 

44.Jezus zmartwychwstały 
ukazuje się swoim 
uczniom  
 

- relacjonuje wydarzenie 
objawienia się 
Zmartwychwstałego Jezusa 
Apostołom 
 

- podaje nazwę święta 
upamiętniającego 
zmartwychwstanie 
 

- wyjaśnia znaczenie 
radosnego zawołania Alleluja 
- śpiewa wybrane pieśni 
wielkanocne 
- wyjaśnia, że 
zmartwychwstanie jest 
podstawą naszej wiary 
 

- uzasadnia, dlaczego 
chrześcijanie świętują 
niedzielę 
- wyjaśnia, że ukazanie się 
zmartwychwstałego Jezusa 
jest potwierdzeniem Jego 
zwycięstwa nad śmiercią 
 

45.Jezus zmartwychwstały 
przekazuje władzę 
Piotrowi 
 

- podaje, kto jest dziś następcą 
św. Piotra 

- opisuje ustnie powierzenie św. 
Piotrowi władzy  
w Kościele 
 

- wyjaśnia znaczenie imienia 
„Piotr” i symbolikę kluczy 
 

- wyjaśnia, w jaki sposób św. 
Piotr i jego następcy 
realizują zadanie powierzone 
im przez Pana Jezusa 

46. Jezus wraca do Ojca – 
wniebowstąpienie 
 

- opowiada wydarzenie 
wniebowstąpienia Chrystusa 
 

- wylicza, kto współcześnie 
kontynuuje misję Apostołów 

- wskazuje na mapie Górę 
Oliwną 
- wyjaśnia treść nakazu 
misyjnego 
 

- wyjaśnia, że nakaz misyjny 
Jezusa dotyczy wszystkich 
ochrzczonych 

47. Jezus posyła Ducha 
Świętego 
 

- opowiada wydarzenie 
Pięćdziesiątnicy 
 
 

- podaje, w jakim znaku Duch 
Święty zstąpił na Apostołów 
- wylicza dary Ducha Św. 

- podaje definicję Kościoła 
 

- wyjaśnia rolę Ducha 
Świętego w Kościele 
- układa modlitwę o dary 
Ducha Świętego 

48. Bóg obecny wśród nas 
w sakramentach 
 

- przyporządkowuje symbole 
graficzne do odpowiadających 
im sakramentów 

- wymienia 7 sakramentów i ich 
grupy 
 

- wyjaśnia, czym są sakramenty 
 

- wskazuje momenty życia, 
którym towarzyszą 
sakramenty 



- wylicza warunki przyjęcia 
łaski Bożej 

49. Słudzy sakramentów 
 

- wymienia, jakie zadania 
spełnia kapłan w imieniu 
Chrystusa 
 

- wylicza znane mu gesty 
kapłana towarzyszące 
sprawowaniu sakramentów 

- wyjaśnia, że kapłani są 
szafarzami sakramentów 
- wyjaśnia znaczenie gestów 
kapłana towarzyszących 
sprawowaniu sakramentów 

- wyjaśnia, co oznacza 
określenie, że kapłan jest 
narzędziem w ręku Boga 
 

50. Jezus obecny w 
Najświętszym 
Sakramencie  

- podaje treść modlitwy „Niechaj 
będzie pochwalony...” 

- wyjaśnia, co to jest 
Najświętszy Sakrament 
- wymienia sposoby obecności 
Pana Jezusa w Kościele 
 

- wyjaśnia, w jakim celu 
przechowuje się Najśw. 
Sakrament w tabernakulum 
 

- wymienia formy oddawania 
czci Bogu ukrytemu w 
Najświętszym Sakramencie 
- zaśpiewa pieśń o Najśw. 
Sakramencie 

51.  
Wierzę w Boga 
 

- podaje prawidłowo treść „Aktu 
wiary” 

- wylicza, w czym wyraża się 
nasza wiara 
- wskazuje, co jest nagrodą za 
życie w wierze 
 

- wyjaśnia, co to znaczy wierzyć 
- wyjaśnia, że wiara jest łaską 
Bożą 
 

- wyjaśnia pojęcie wiary 
żywej 
- tłumaczy, po czym poznać 
człowieka, który ma żywą 
wiarę 

52.  
Wierzę w Boga -  
Prawdy wiary 
  

 - wymienia główne prawdy 
wiary 
 

- wskazuje w Symbolu 
Apostolskim poszczególne 
prawdy wiary 

- wyjaśnia, dlaczego zbiór 
prawd wiary nazywamy 
Symbolem Apostolskim 

53.  
Wierzę w Jednego Boga w 
Trzech Osobach 

- wymienia modlitwy,  
w których wyznajemy wiarę w 
Trójcę Przenajświętszą, 

- wskazuje, w jaki sposób 
objawił się Bóg w Trójcy Świętej 
podczas chrztu Jezusa 

- wyjaśnia, kim jest Trójca 
Przenajświętsza 
- podaje prawdy Symbolu 
Apostolskiego mówiące  
o Trzech Osobach Boskich 
podaje ich treść 
 

- przypisuje działanie 
poszczególnym Osobom 
Boskim 
 

54.  
Wierzę w Syna Bożego 

 - wskazuje w Symbolu 
Apostolskim prawdy wiary 
odnoszące się do Chrystusa 
 

- podaje z pamięci odpowiedni 
fragment Symbolu 
Apostolskiego 

- wskazuje na Wcielenie, 
Odkupienie  
i Zmartwychwstanie jako 
prawdy wiary 

55.  
Wierzę w Kościół 
Chrystusa 

- opowiada przypowieść o 
krzewie winnym 

- wskazuje fragment Symbolu 
Apostolskiego o Kościele 

- wskazuje i przytacza z 
pamięci fragment Symbolu 
Apostolskiego o Kościele 
- wyjaśnia znaczenie 
przypowieści o krzewie winnym 
 

- wyjaśnia wzajemne relacje i 
zależności członków 
Kościoła od jego Głowy 



 
KRYTERIA OCENIANIA 

KLASA TRZECIA „SPOTKANIE Z JEZUSEM W EUCHARYSTII” 
Program „W drodze na spotkanie z Panem w Eucharystii” 

 

Temat Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry 
1. Człowiek obrazem Boga 
 

Opowiada o stworzeniu 
człowieka 
 

- wylicza cechy wskazujące na 
podobieństwo człowieka do Boga 
 

- wyjaśnia, na czym polega 
wyróżnienie człowieka wśród 
stworzeń 
- układa modlitwę, w której 
dziękuje Bogu za dar życia 

- wyjaśnia, co to znaczy, że Bóg 
nas stworzył na swój obraz 
 

2. Człowiek rodzi się z 
grzechem 
pierworodnym 

- opowiada wydarzenie biblijne 
o kuszeniu w raju 
 
 

- określa pojęcie grzechu 
pierworodnego 
- wyjaśnia, że chrzest zmywa 
grzech pierworodny 

- wymienia skutki grzechu 
pierworodnego 
 

- dostrzega 
i wymienia skutki grzechu we 
współczesnym świecie 

3. Bóg obiecuje nam 
Zbawiciela 
 

Wie, jaką obietnicę przekazał 
Bóg człowiekowi w raju 

- wymienia imiona kilku proroków, 
którzy zapowiadali przyjście 
Zbawiciela 

- omawia Bożą obietnicę 
zbawienia 
 

- wyjaśnia, że obietnica 
Zbawiciela jest wyrazem miłości 
Boga do człowieka 

4. Chrzest włączeniem 
do wspólnoty Kościoła 

Wie, że chrzest gładzi grzechy 
 

- wymienia skutki chrztu 
- wylicza istotne elementy obrzędu 
chrztu 
- podaje z pamięci słowa formuły 
chrztu 
 

- wymienia symbole chrztu 
- wyjaśnia, do czego 
zobowiązuje nas chrzest 
 

- wyjaśnia znaczenie symboli 
chrztu 
- wyjaśnia, że człowiek w czasie 
chrztu otrzymał łaskę 
uświęcającą 

5. „Wiem, Komu uwierzyłem”. - wymienia osoby, które 
pomagają mu w poznawaniu 
wiary 

- zna główne prawdy wiary.  
 

- wie, że wiara pogłębia się 
przez poznanie, 
 

- wie, że wiara domaga się 
odpowiedzi. 

6. Dziecięctwo Boże drogą 
ku pełni udziału w Eucharystii 

Wymienia cechy dziecka 
Bożego 
Wie, że dzieci Boże spotykają 
się na Eucharystii 
 
 

- wyjaśnia, co to znaczy być 
dzieckiem Bożym 
 

Podaje przykłady 
zachowywania postawy dziecka 
Bożego w życiu 

- wyjaśnia, co to znaczy, że 
dziecięctwo Boże jest darem 
Boga 
i zadaniem dla każdego 
chrześcijanina 

7. Sumienie a dobro 
i zło w człowieku 

Wymienia przykłady dobrych i 
złych zachowań 
 

- podaje treść biblijnej historii o 
mądrym wyroku króla Salomona 
oraz nawróceniu celnika Zacheusza 

- wyjaśnia, czym jest sumienie 
- wyjaśnia, do czego jest 
potrzebne człowiekowi 
sumienie 

Podejmuje trud formowania 
sumienia 

8. Czym jest grzech? - wyjaśnia, czym jest grzech 
- wymienia, w jaki sposób 
grzeszymy (myślą, mową, 

- wyjaśnia, co znaczy grzeszyć 
myślą, mową, uczynkiem 
i zaniedbaniem 

- podaje przykłady zła w 
otaczającym nas świecie 
 

- wyjaśnia, czym są grzechy 
cudze 



uczynkiem, zaniedbaniem) 
 

9. Czy każdy grzech 
jest taki sam? 

- wyjaśnia, co to znaczy 
postępować świadomie 
i dobrowolnie 

- rozróżnia grzechy ciężkie i lekkie 
- podaje warunki grzechu ciężkiego 
 

- wskazuje, w jaki sposób 
grzech dotyka Boga i człowieka 
- wyjaśnia różnice w skutkach 
grzechu powszedniego, a 
śmiertelnego 
 

- wyjaśnia, dlaczego nie 
możemy osądzać postępowania 
innych ludzi - ocenia wartość 
przykładowych grzechów 

10. Przebaczająca miłość Boga 
 

- opowiada historię Kaina i Abla 
 

- wymienia grzechy główne - wyjaśnia, na czym polega 
odpowiedzialność za swoje 
czyny 
- wymienia grzechy główne i 
cnoty im przeciwne 

- wyjaśnia, w czym się objawia 
miłosierna miłość Boga 
- wyjaśnia różnicę między Bożą 
a ludzką sprawiedliwością 
 

11. Jezus Dobrym Pasterzem 
 

-opowiada perykopę o Dobrym 
Pasterzu 
 

- dokonuje analizy tekstu - 
wyjaśnia, kogo oznacza Dobry 
Pasterz, a kogo owce, 

- wyjaśnia przesłanie 
przypowieści 
o Dobrym Pasterzu 
- formułuje wezwanie 
modlitewne do Jezusa 
Dobrego Pasterza 

- określa osoby, którymi Bóg 
posługuje się w szukaniu 
grzesznika 

12. Dary Ducha Świętego w 
życiu chrześcijańskim. 

- zna dary Ducha Świętego, 
 

- wie, że Duch Święty od Chrztu św. 
umacnia nas w dobrem,  
 

- próbuje wyjaśnić znaczenie 
darów Ducha Świętego dla 
życia ochrzczonego, 

- podejmuje próbę wyjaśnienia, 
co to znaczy żyć według Ducha.  
 

13. Przymierze Boga ze swoim 
ludem 

- opowiada wydarzenie 
zawarcia przymierza Boga ze 
swoim ludem 
- wymienia Boże przykazania 
 

- analizuje perykopę o zawarciu 
przymierza na Synaju 
 

- wyjaśnia sens słowa 
„przymierze” 
- wskazuje, że przykazania są 
drogowskazami na drodze do 
nieba 

- wyjaśnia, że przykazania są 
znakiem miłości Boga do ludzi 

14. Nie będziesz miał 
Bogów cudzych przede 
mną 

- podaje przykłady postaw 
wyrażających miłość Boga 
 

- wyjaśnia, że wiara jest 
odpowiedzią na miłość Boga 
- wyjaśnia, kto popełnia grzechy 
przeciw I przykazaniu 

- wskazuje w treści przykazania 
(wersja z Pisma Św.), czego 
Bóg domaga się od wierzącego 
 

- wyjaśnia, co znaczy wierzyć i 
ufać Bogu 
- podaje przykłady naprawy 
popełnionych grzechów 

15. Nie będziesz wzywał 
imienia 
Pana Boga swego nadaremno 

- wyjaśnia, że godnym czasem 
wzywania imienia Bożego jest 
modlitwa 
 

- podaje przykłady oddawania czci 
imieniu Bożemu 
- wyjaśnia, kto grzeszy przeciw II 
przykazaniu 
 

- wyjaśnia znaczenie słów: akt 
strzelisty, bluźnierstwo, 
przekleństwo, fałszywa 
przysięga 

- podaje Imię Boga, które Bóg 
objawił Mojżeszowi i wyjaśnia 
jego sens 
- proponuje możliwości naprawy 
popełnionych grzechów 

16. „Pamiętaj o dniu 
szabatu, abyś go uświęcił” 

- wyjaśnia, że Dzień Pański 
ustanowił Bóg 
- wyjaśnia, w jaki sposób należy 
świętować niedzielę 
 

- wymienia grzechy przeciwko III 
przykazaniu 

- wskazuje na istotne treści 
niedzieli na podstawie 
poznanych nazw tego dnia w 
różnych językach 
 
 

- podaje biblijne przyczyny 
świętowania niedzieli 
- wyjaśnia kto i dlaczego może 
nie uczestniczyć w niedzielnej 
Mszy Świętej 



17. „Czcij twego ojca 
i twoją matkę” 

_ pamięta treść przykazania 
- podaje sposoby okazywania 
czci rodzicom i opiekunom 
 

- wyjaśnia, dlaczego mamy czcić 
rodziców 
- podaje, kto grzeszy przeciw IV 
przykazaniu 

- wymienia, kogo oprócz 
rodziców nakazuje czcić IV 
przykazanie 
- układa modlitwę w intencji 
rodziców 
 

- wskazuje na relacje, jakie 
panowały między Jezusem a 
Jego 
Rodzicami 
- podaje przykłady właściwej 
relacji z rodzicami 
 

18.”Nie będziesz zabijał” - pamięta treść przykazania 
- wykazuje, jak dba 
o swoje zdrowie i życie 

- wymienia, kto grzeszy przeciwko 
V przykazaniu 
- wyjaśnia, w jaki sposób 
wypełniamy nakaz V przykazania 
 
 

- wyjaśnia, dlaczego każdy 
człowiek powinien dbać 
o zdrowie i życie własne oraz 
bliźniego 
 

- wyjaśnia konieczność 
szacunku do życia i zdrowia 
własnego i bliźnich 
- wyjaśnia możliwość oddania 
życia dla  wyższych celów 

19. „Nie będziesz 
cudzołożył” 

- pamięta treść przykazania 
 

- wskazuje na rodzinę jako miejsce 
nauki wzajemnego szacunku i 
miłości 
- wyjaśnia, kto grzeszy przeciw VI 
przykazaniu 
 

- wyjaśnia, że małżeństwo jest 
związkiem nierozerwalnym 
 

- wyjaśnia, czym jest wstyd i 
wstydliwość 
-podaje przykłady zachowania 
czystości ciała i duszy 

20. „Nie będziesz kradł” - pamięta treść przykazania 
- rozróżnia własność prywatną, 
cudzą i społeczną 
 

- wyjaśnia, kto grzeszy przeciw VII 
przykazaniu 
- wskazuje sposoby szacunku 
wobec własności 
 

- wyjaśnia, na czym polega 
szacunek do własności cudzej, 
wspólnej i osobistej 

- podaje możliwości dzielenia 
się własnością 
- wyjaśnia, dlaczego należy się 
dzielić 
- podaje sposoby naprawy 
krzywd przeciw własności 

21. „Nie będziesz mówił 
przeciw bliźniemu twemu 
kłamstwa jako świadek” 

- pamięta treść przykazania 
- wyjaśnia, że jesteśmy 
zobowiązani do mówienia 
prawdy 
 

- wskazuje, że tym samym językiem 
można w życiu chwalić i przeklinać 
- wymienia, kto grzeszy przeciw VIII 
przykazaniu 
 

- tłumaczy, czym jest obmowa i 
oszczerstwo 

- wyjaśnia, co to znaczy żyć 
w prawdzie 
- określa, czym jest 
odpowioedzialność za słowo 
- podaje przykłady 
wynagrodzenia za mówienie 
nieprawdy 

22. „Nie będziesz pożądał 
żony bliźniego twego” 

- pamięta treść przykazania 
- opowiada perykopę o kuszeniu 
Jezusa 
 

- wskazuje, że złe myśli i pragnienia 
prowadzą do złych czynów 
- wskazuje, kto grzeszy przeciw IX 
przykazaniu 

- wyjaśnia treść słów: 
pragnienie, pokusa, pożądanie 
- podaje przykłady myśli i 
pragnień prowadzących do 
złych czynów 
 

- wyjaśnia, na czym polega 
opanowanie, którego domaga 
się Bóg 
 

23. „Nie będziesz pożądał 
domu twojego bliźniego” 

- opowiada scenę kuszenia 
Pana Jezusa 
 

- wskazuje, na jakie pokusy 
wystawiony był Pan Jezus 
- wymienia, kto grzeszy przeciw X 
przykazaniu 

- wyjaśnia, co pomaga nam  
przeciwstawiać się złu (rozum, 
wolna wola, sumienie) 
 

- wskazuje na 
odpowiedzialność każdego 
człowieka za swoje pragnienia i 
ich realizację w życiu 



- określa, jaki powinien być 
właściwy stosunek do dóbr 
ziemskich 

24. Kto kocha bliźniego, 
miłuje Boga 

- podaje treść przykazania 
miłości 
 

- wyjaśnia, że miłość Boga 
przejawia się w miłości bliźniego 
- wyjaśnia, kto grzeszy przeciw 
przykazaniu miłości bliźniego 
 

- wymienia uczynki miłosierdzia 
względem ciała 

- wyjaśnia, że miłość jest 
podstawową zasadą, która 
określa stosunek Boga do 
człowieka (stworzenie świata 
i człowieka, ofiarowanie się 
Jezusa na krzyżu) 

25. Przykazania kościelne - wymienia przykazania 
kościelne 
 

- wyjaśnia, kto nie zachowuje 
przykazań kościelnych 
 

- wylicza święta nakazane i 
podaje czas ich obchodów 

- wyjaśnia sens poszczególnych 
przykazań 

26. W sakramentach 
spotykamy się z Jezusem 

- wymienia sakramenty 
- wskazuje, z kim spotykamy się 
w sakramentach 
 

- przyporządkowuje symbole 
graficzne odpowiednim 
sakramentom 
- wymienia kilka gestów 
liturgicznych towarzyszących 
sprawowaniu sakramentów 
 

- wyjaśnia, czym są sakramenty 
- dokonuje podziału 
sakramentów 

- wyjaśnia, co sprawiają 
sakramenty 
- wskazuje ważne momenty 
życia chrześcijanina, którym 
towarzyszy udzielanie 
sakramentów 

27. Miłosierny ojciec 
i marnotrawny syn 

- opowiada treść przypowieści o 
synu marnotrawnym 
 

- podaje najważniejsze fakty z życia 
syna marnotrawnego 
- określa, czym jest nawrócenie 
 
 
 

- wymienia niezbędne akty na 
drodze do pojednania z 
Bogiem, czyli warunki 
sakramentu pokuty 
 

- wyjaśnia, w jaki sposób 
dokonuje się nawrócenie 
- podaje czas obchodu Święta 
Miłosierdzia Bożego 
 

28. Rachunek sumienia - określa, czym jest rachunek 
sumienia 
 

- wyjaśnia, czym jest 
i do czego służy człowiekowi 
sumienie 
- wskazuje na konieczność 
odprawienia rachunku sumienia 
przed przystąpieniem do 
sakramentu pokuty 
 

- wyjaśnia, kiedy powinniśmy 
robić rachunek sumienia i w 
jakich warunkach 
- tłumaczy, jak zrobić rachunek 
sumienia (np. w oparciu o 
schemat zawarty w DN) 

- uzasadnia konieczność 
codziennego rachunku 
sumienia 

29. Żal za grzechy - opowiada o żalu Piotra po 
zaparciu się Jezusa 
- wyjaśnia, czym jest żal za 
grzechy 
 

- rozróżnia żal doskonały 
i niedoskonały 
- wyjaśnia, kiedy możemy dokonać 
żalu za grzechy 

- wyjaśnia różnicę między 
żalem doskonałym i 
niedoskonałym 
- określa, czym są wyrzuty 
sumienia 

- układa samodzielnie modlitwę 
żalu za grzechy 

30. Mocne postanowienie 
poprawy 

Opowiada perykopę o celniku 
Zacheuszu 
 

- tworzy plan wydarzeń tekstu 
o nawróceniu Zacheusza 
- wyjaśnia, że postanowienie 
poprawy wynika z żalu za grzechy 

- tłumaczy, że po popełnieniu 
zła należy się poprawić 
- wymienia etapy nawrócenia 
 

- wyjaśnia, na czym polega 
mocne postanowienie poprawy 
- podaje sposoby wypełniania 
woli poprawy 



31. Spowiedź szczera -zna formułę spowiedzi 
sakramentalnej 

- wyjaśnia, że aby otrzymać 
odpuszczenie grzechów, należy je 
wyznać w spowiedzi wobec kapłana 
 

- wyjaśnia, na czym polega 
szczera spowiedź, a kiedy jest 
nieszczera -- - opowiada o 
Świętym Janie Nepomucenie 
 

- wyjaśnia, co daje człowiekowi 
szczera spowiedź 

32. Pan Jezus odpuszcza 
grzechy 

- opowiada o cudzie 
uzdrowienia paralityka 
 

- wyjaśnia, że Chrystus przez swoją 
śmierć na krzyżu pojednał nas 
z Ojcem 
- określa, kto i z czyjego polecenia 
odpuszcza człowiekowi grzechy 
 

- przytacza słowa, którymi Pan 
Jezus podzielił się władzą 
odpuszczania grzechów 

-swobodnie posługuje się 
modlitewnikiem w 
przygotowaniu do spowiedzi 
sakramentalnej 

- wyjaśnia, co sprawia 
odpuszczenie grzechów 
 

33. Zadośćuczynienie 
Bogu i bliźniemu 

- wyjaśnia, na czym polega 
zadośćuczynienie 
 

- wyjaśnia zachowanie kobiety, 
która wylała olejej na nogi Jezusa 
 

- podaje przykłady 
zadośćuczynienia Panu Bogu i 
bliźniemu 
- wymienia formy pokuty 
 

- uzasadnia konieczność 
naprawiania krzywd 

34. Namaszczenie chorych - 
Jezus przywraca zdrowie duszy 
i ciała. 

- zna perykopę o uzdrowieniu 
paralityka,  
 

- wie, że Bóg jest  lekarzem duszy i 
ciała,  
 

- potrafi wymienić skutki 
sakramentu namaszczenia 
chorych. 
 

- podejmuje próbę wskazania 
na związek sakramentu 
namaszczenia z sakramentami 
pokuty i Eucharystii 

35. O odpustach. - wie, że odpust jest 
darowaniem kar żywym i 
umarłym, 

- potrafi wymienić niektóre 
czynności obdarzone odpustem. 
 

- zna warunki uzyskania 
odpustu,  

- potrafi wskazać na związek 
odpustu z odpuszczeniem 
grzechów w sakramencie 
pokuty,  
 

36. Ustanowienie 
Eucharystii – Wielki 
Czwartek 

- opisuje biblijne wydarzenie 
Ostatniej Wieczerzy 
 

- przytacza słowa Jezusa, którymi 
ustanowił Najświętszy Sakrament 
 

- wyjaśnia, czym jest 
Eucharystia 
- wskazuje, jaką rolę pełni 
Eucharystia 
w życiu Kościoła 
 

- wyjaśnia znaczenie 
żydowskiego święta Paschy 
- wyjaśnia, co to znaczy, że 
Eucharystia jest Pamiątką 
zbawczej ofiary Chrystusa 
 

37. Męka i śmierć Pana 
Jezusa – Wielki Piątek 

- streszcza wydarzenia, które 
wspominamy w  Wielki Piątek 
przymierza 
 

- wyjaśnia, że dzięki ofierze Jezusa 
dokonało się odkupienie 
 
 

- wyjaśnia, co znaczy, że ofiara 
Jezusa jest ofiarą nowego 
- opisuje Liturgię Wielkiego 
Piatku 
 

- tłumaczy, dlaczego nazywamy 
Jezusa Barankiem Bożym 

38. Dzień 
Zmartwychwstania – 
Dniem Eucharystii 

- wyjaśnia, że niedziela jest 
dniem zmartwychwstania 
 

- wskazuje na Eucharystię jako 
centrum Dnia Pańskiego 

- wskazuje, że Pan Jezus 
zmartwychwstał 
w niedzielę i dlatego jest ona 
tak ważnym dniem dla 

- tłumaczy, dlaczego niedziela 
jest „pierwszym dniem 
tygodnia” 
 



chrześcijan (opowiada 
o wydarzeniach Niedzieli 
Wielkanocnej) 
 

39. Duchowe 
przygotowanie do 
spotkania z Jezusem 
w Komunii Świętej 

- opowiada przypowieść o 
uczcie u króla 
- zna słowa setnika “Panie nie 
jestem godzień...” 
 

- wyjaśnia, w jaki sposób dokonuje 
się duchowe przygotowanie na 
spotkanie z Jezusem w Eucharystii 

- tłumaczy, na czym polega 
duchowe przygotowanie na 
spotkanie z Jezusem 
w Eucharystii 
 

- wyjaśnia symboliczne 
znaczenie szaty godowej 
- wymienia elementy Mszy św. 
o charakterze pokutnym 

40. Spotkanie z Jezusem 
w Eucharystii 

- wykonuje poprawnie 
poszczególne gesty 
i postawy 

- wylicza postawy 
i gesty towarzyszące sprawowaniu 
Eucharystii 
 

- wymienia główne elementy 
strukturalne Mszy św. 
 

- wyjaśnia znaczenie znaków, 
gestów i postaw podczas liturgii 
Eucharystycznej 

41. Spotkanie z Jezusem 
w Słowie Bożym 

- odpowiada na wezwania 
kapłana w czasie Liturgii Słowa 
- opowiada perykopę o uczniach 
idących do Emaus 
 

- tłumaczy, że Słowo Boże należy 
wysłuchać, znać, pamiętać, ale 
przede wszystkim Nim żyć 
 

- podaje przykłady 
wprowadzania Słowa Bożego w 
czyn 
- wymienia postawy 
przyjmowane podczas 
słuchania Słowa Bożego i 
wyjaśnia ich znaczenie 

- wyjaśnia, że Słowa Bożego 
zapisanego w Piśmie Świętym 
słuchamy podczas Mszy św. w 
Liturgii Słowa 
- porównuje rozmowę uczniów 
idących do Emaus z 
przygotowaniem do Liturgii 
Eucharystii 

42. Eucharystia – ofiara 
i Uczta ofiarna 

Wymienia poszczególne 
elementy Liturgii Eucharystii 
 

- wyjaśnia, dlaczego Eucharystię 
nazywamy „ucztą ofiarną” 
 

- wyjaśnia, że podczas 
przygotowania darów oddajemy 
Bogu samych siebie, aby 
dokonał w nas przemiany serca 
- wymienia dary 
eucharystyczne, które składamy 
podczas ofiarowania we Mszy 
św. 
 

- wskazuje, jakie jeszcze dary 
można ofiarować Jezusowi 
- wyjaśnia, czym jest 
Przeistoczenie 
- wskazuje na związek 
pomiędzy ofiarą Chrystusa w 
Wieczerniku, na krzyżu oraz na 
ołtarzu 

43. Idźcie ofiara spełniona. 
Rozesłanie 

- podaje przykłady świadczenia 
o Jezusie w codziennym życiu 
- zna dialogi rozesłania 
 

- wyjaśnia, na czym polega bycie 
świadkiem Jezusa 
 

- wyjaśnia, że uczestnicy 
Eucharystii są powołani by być 
świadkami Jezusa 
- wymienia zadania, które 
kapłan powierza wiernym 
słowami rozesłania 

- wyjaśnia, czym jest 
rozesłanie, tłumaczy jego istotę 
-podaje przykłady dawanie 
świadectwa w życiu 
 

44. Bogaty młodzieniec - opowiada treść przypowieści o 
bogatym młodzieńcu 
 

- wymienia wartości materialne i 
duchowe w życiu chrześcijanina 
- wymienia, kogo Jezus nazywa 
błogosławionym 

- wymienia wartości, które mają 
znaczenie w życiu 
chrześcijanina 
- wyjaśnia, jakie wymagania 
stawia Pan Jezus tym, którzy 

- wyjaśnia, że każdy może 
osiągnąć życie wieczne 
naśladując przykład życia 
Jezusa 
- podejmuje wyzwanie życia wg 



chcą Go naśladować 
 

wskazań Jezusa 

45. Błogosławieni ubodzy 
w duchu 

- opisuje ubostwo Jezusa w 
ziemskim życiu 
 

- podaje przykłady wartości 
duchowych 
- wymienia uczynki miłosierne 
wobec duszy 

- wyjaśnia, na czym polega 
ewangeliczne ubóstwo 
- podaje przykłady sposobów 
realizacji uczynków miłosierdzia 
w życiu 

- tłumaczy, w czym wyraża się 
„ubóstwo w duchu” 
- wyjaśnia, na czym polega 
właściwe korzystanie z dóbr dla 
pożytku własnego i innych 
 

46. Błogosławieni, którzy 
się smucą 

- wymienia powody smutku 
człowieka 
- podaje przykłady smutnych 
ludzi w Piśmie Świętym 
 

- podaje przyczyny ewangelicznego 
smutku 
- wskazuje, co jest drogą 
pocieszenia dla zasmuconych 

- wyjaśnia, czym jest 
„ewangeliczny smutek” 
 

- wskazuje przykłady 
zachowań, które są powodem 
smutku ewangelicznego 
i sposoby ich naprawienia 

47. Błogosławieni cisi Wyjaśnia, na czym polega 
zaufanie Bogu 
Podaje przykłady zwycięstwa 
cichości nad potęgą 
 

- podaje, co wyróżnia człowieka 
cichego 
 

- wyjaśnia, czym jest 
ewangeliczna cichość 
- wyjaśnia, że milczenie, 
cichość jest pomocą do 
usłyszenia głosu Boga 

- tłumaczy obietnicę Jezusa: 
„na własność posiądą ziemię” 

48. Błogosławieni, którzy 
łakną i pragną 
sprawiedliwości 

-opowiada przypowieść o 
robotnikach w winnicy 
 

- dokonuje oceny postępowania 
gospodarza z przypowieści 

- wyjaśnia, na czym polega 
ewangeliczna sprawiedliwość 
- podaje przykłady 
przebaczenia wobec 
niesprawiedliwych osądów i 
krzywd 
 
 

- wykazuje różnicę między 
sprawiedliwością Bożą a ludzką 

49. Błogosławieni 
miłosierni 

- podaje przykłady miłosierdzia 
okazywanego ludziom prze 
Jezusa 

- wyjaśnia, że sam Pan Jezus, 
przez przykład swojego życia, uczy 
nas miłosierdzia 
 

- wyjaśnia, czym jest 
ewangeliczne miłosierdzie 
- podaje sposób odmawiania 
koronki do Bożego miłosierdzia 

- tłumaczy genezę kultu Jezusa 
Miłosiernego 
- podaje czas obchodu Święta 
Bożego Miłosierdzia 
 

50. Błogosławieni 
czystego serca 

- wyjaśnia, co należy robić, aby 
mieć czyste serce 

- tłumaczy, na czym polega 
oczyszczenie serca 

- wyjaśnia, na czym polega 
ewangeliczna czystość 
 

- podaje przykłady ludzi o 
czystym sercu 
 

51. Błogosławieni, którzy 
wprowadzają pokój 

- podaje przykłady niepokoju w 
świecie, kraju, domu i sercu 
 

- wyjaśnia, że dbanie o zachowanie 
pokoju jest zadaniem każdego 
człowieka 

- wyjaśnia pojęcie 
ewangelicznego pokoju 
- wskazuje, że Bóg jest dawcą 
pokoju 
 

- podaje przykłady z życia, jak 
można wprowadzać pokój w 
swoim środowisku 

52. Błogosławieni, którzy 
cierpią prześladowanie dla 
sprawiedliwości 

- podaje przykłady ludzi 
cierpiących prześladowania 
 

- tłumaczy, kogo nazywamy 
męczennikami 

- wyjaśnia, na czym polega 
znoszenie cierpień dla 
sprawiedliwości 

- wyjaśnia, co Chrystus nazywa 
„niesieniem krzyża” 



 

53. Uroczystość Ciała 
i Krwi Pańskiej 

Opisuje sposoby udziału w 
procesji Bożego Ciała i określa 
swój udział 

- wymienia formy kultu 
eucharystycznego 

- wyjaśnia, że Uroczystość 
Bożego Ciała jest pamiątką 
ustanowienia Eucharystii 
 

- wyjaśnia, czym jest procesja 
Bożego Ciała 
- wskazuje, że udział w procesji 
jest wyznaniem wiary w 
obecność Jezusa w Eucharystii 

54. Pierwszy piątek 
miesiąca – radość bycia 
z Jezusem 

- wyjaśnia, jakie wydarzenia 
biblijne upamiętniamy w każdy 
piątek 
 

- podaje sposoby czczenia 
tajemnicy odkupienia wspominanej 
w każdy piątek 
 

- opowiada treść objawień, 
jakich doznała św. Małgorzata 

- wymienia kilka obietnic 
danych czcicielom Serca 
Jezusa 
- podejmuje postanowienie 
praktykowania I piątków 
miesiąca 

55. Miłość drogowskazem nie 
tylko na wakacje 

- zna przykazania miłości,   
 

- potrafi powiedzieć w jaki sposób 
będzie świadczył o miłości Bożej i 
swojej miłości do Boga w czasie 
wakacji.  
 

- wie, że chodząc do kościoła, 
modląc się, przestrzegając 
przykazania odpowiada Bogu: 
Kocham Cię 

- wie, że miłość do Boga i 
bliźniego wypływa z wolności 
człowieka i nie da się jej 
nakazać  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


