
P L A N  D Y D A K T Y C Z N Y  E D U K A C J I  R E L I G I J N E J  
z katechezy w zakresie klasy I liceum i technikum 
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pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza 

 
 

Lp. TEMAT TREŚCI  
 

CELE  
KATECHETYCZNE 

 

PROCEDURA  
OSIĄGNIĘCIA CELÓW 

EFEKTY  
 

DIAGNOZOWANIE 
OSIĄGNIĘĆ 
UCZNIÓW 

 
I. KIM JESTEM? 

 
1. Kim jestem? Chcę 

zrozumieć siebie 
Bóg źródłem życia ludzkie-
go. 

Ukazanie człowieka 
jako istoty rozum-
nej, zmierzającej do 
Boga. 
Kształtowanie po-
stawy zawierzenia 
Chrystusowi. 

Analiza tekstu biblijnego, 
praca w grupach, metoda 
kart dialogowych, roz-
mowa kierowana. 

– nazywa człowieka dzieckiem Boga, 
– wylicza cechy charakteryzujące człowieka, 
– wyjaśnia, że bycie człowiekiem jest ogrom-
nym darem, ale stanowi również zadanie, 
– objaśnia, że człowiek jest zdolny poznawać 
siebie i panować nad sobą, 
– stwierdza, że pełnię człowieczeństwa może-
my zobaczyć w Jezusie Chrystusie, 
– wnioskuje, że Chrystus wskazuje człowieko-
wi drogę do zrozumienia swojego istnienia, 
– uzasadnia swoją postawę względem Chrystu-
sa, 
– planuje starać się zrozumieć siebie i innych 
ludzi, 
– wykrywa potrzebę zawierzenia Chrystusowi, 
– dziękuje Bogu za dar życia, który od Niego 
otrzymał, 
– okazuje wdzięczność Bogu za to, że jest Jego 
dzieckiem. 

Ocena wypowiedzi, 
ocena treści wnio-
sków wypracowanych 
w trakcie pracy w 
grupach. 

2. Żyję we wspólno-
cie z innymi 

Życie we wspólnocie. 
Właściwe postawy w rela-
cjach między ludźmi w 
życiu wspólnotowym. 

Ukazanie istoty 
życia wspólnotowe-
go i problemu zako-
rzenienia uczniów w 
społecznościach i 
wspólnotach. 
Kształtowanie po-
stawy właściwych 
relacji w stosunku 
do życia wspólno-
towego. 

Pogadanka, rozmowa 
kierowana, analiza tekstu 
źródłowego. 

– podaje znaczenie pojęcia: „wspólnota”, 
– wymienia rodzaje wspólnot – dom, przyjacie-
le, grupa rówieśnicza, nowa klasa i szkoła, 
Ojczyzna, 
– wyjaśnia istotę życia wspólnotowego, 
– uzasadnia osobiste zaangażowanie w życie 
wspólnotowe, 
– wskazuje, iż należy dziękować Bogu za to, że 
dzięki wspólnocie może wzrastać i rozwijać 
się, 
– określa, co może zrobić, aby jego relacje z 
innymi były głębsze, bogatsze, 
– ocenia swój wkład w życie wspólnoty, 

Praca z tekstem źró-
dłowym, dyskusja i 
refleksja nad rodza-
jami wspólnot. 



– podejmuje odpowiedzialność za życie we 
wspólnocie, 
– analizuje, w jaki sposób troszczy się o naj-
bliższych. 

3. Mocą Ducha Świę-
tego jestem we 
wspólnocie Ko-
ścioła 

Rola Ducha Świętego w 
życiu Kościoła. 
Zadania realizowane w 
Kościele. 

Ukazanie Kościoła 
jako wspólnoty 
wierzących oraz 
drogi i celu wiodą-
cego ku zbawieniu. 
Kształtowanie po-
stawy odpowie-
dzialności za Ko-
ściół. 

Praca w grupach, analiza 
tekstu źródłowego, roz-
mowa kierowana. 

– podaje, kto jest fundamentem Kościoła zało-
żonego przez Chrystusa, 
– wyjaśnia znaczenie słowa: „Kościół” i „para-
fia”, 
– streszcza słowa Chrystusa o powołaniu Pio-
tra, 
– wskazuje, co należy czynić, aby wiara umac-
niała się, 
– określa swoje miejsce i zadania w Kościele, 
– charakteryzuje rolę Ducha Świętego w życiu 
Kościoła, 
– ocenia swoją postawę zaangażowania w Ko-
ściele, 
– analizuje, w jaki sposób stara się odkrywać 
działanie Ducha Świętego w swoim życiu, 
– okazuje wdzięczność Bogu za wspólnotę, jaką 
jest Kościół. 
– przyjmuje postawę odpowiedzialności za 
Kościół. 

Ocena efektów pracy 
w grupach, refleksja, 
opiniowanie wypo-
wiedzi uczniów. 

4. Duch Święty 
uzdalnia mnie do 
świadectwa 

Duch Święty źródłem łask 
potrzebnych do dawania 
świadectwa wiary. 
Bycie świadkiem Jezusa 
odpowiedzialnym i wyma-
gającym zadaniem. 

Ukazanie Ducha 
Świętego, który 
uzdalnia do dawania 
świadectwa.  
Kształtowanie po-
stawy dawania 
świadectwa wierze. 

Rozmowa kierowana, 
analiza tekstu, wywiad. 

– nazywa, czym jest „świadectwo w wierze”, 
– wylicza, jakie cechy powinien posiadać świa-
dek Chrystusa, 
– wyjaśnia, dlaczego świętych nazywamy 
świadkami, 
– objaśnia, na czym polega powołanie do da-
wania świadectwa, 
– charakteryzuje wyzwania stojące przed kato-
likiem po przyjęciu sakramentu bierzmowania, 
– wnioskuje, że bycie świadkiem jest odpowie-
dzialnym i wymagającym zadaniem, 
– wskazuje na potrzebę modlitwy do Ducha 
Świętego, 
– ocenia swoją postawę świadka względem 
innych ludzi, 
– przyjmuje odpowiedzialność za postawę 
dawania świadectwa wierze. 

Ocena indywidual-
nych odpowiedzi na 
temat świadectwa 
wiary, ocena aktyw-
ności na lekcji. 

5. Potrzebuję roz-
woju życia du-
chowego 

Duchowy rozwój człowie-
ka jako element potrzebny 
do dojrzałego przeżywania 
chrześcijaństwa. 
Duchowy rozwój człowie-

Ukazanie istoty 
życia duchowego.  
Zachęcenie do we-
wnętrznego rozwo-
ju. 

Analiza tekstów źródło-
wych, dialog, formularz 
ze schematem graficz-
nym. 

– nazywa, czym jest „rozwój duchowy”, 
– wylicza, co składa się na rozwój duchowy, 
– wyjaśnia, dlaczego człowiekowi potrzebny 
jest integralny rozwój, 
– stwierdza, że rozwój duchowy jest człowie-

Ocena poprawności 
dialogu i włączania 
się w rozmowę, ocena 
pracy domowej. 



ka w integralnej całości 
jego rozwoju. 

kowi potrzebny do dojrzałego przeżywania 
chrześcijaństwa i przezwyciężania zagrożeń 
wiary, 
– uzasadnia, dlaczego człowiek powinien roz-
wijać się duchowo, 
– określa, co powinien czynić, aby ożywiać 
w sobie pragnienie duchowego rozwoju, 
– ocenia swoje możliwości rozwoju duchowe-
go, 
– podejmuje odpowiedzialność za postawę 
wewnętrznego rozwoju. 
– dziękuje Duchowi Świętemu za to, że prowa-
dzi go po drogach duchowego rozwoju. 

 
II. TAKA JEST NASZA WIARA 

 
6. Wiara w Boga 

jako akt całego 
człowieka 

Wola człowieka w akcie 
wiary. 

Ukazanie przymio-
tów wiary. 
Kształtowanie po-
stawy odpowie-
dzialnego wyzna-
wania wiary. 

Praca w grupach, roz-
mowa kierowana, analiza 
tekstów. 

– podaje, na czym polega wiara, 
– wylicza główne prawdy wiary, 
– wyjaśnia, jaką rolę pełni wola człowieka w 
akcie wiary, 
– streszcza naukę Kościoła na temat wiary, 
– stwierdza, że wiara łączy się z uczynkami, 
– wskazuje na postawę odpowiedzialnego 
wyznawania wiary, 
– określa, w jaki sposób pogłębia swoją 
wiarę,  
– ocenia, jakie są owoce jego wiary, 
– przyjmuje odpowiedzialność za życie wiarą. 

Obserwacja indywi-
dualnych wypowiedzi 
uczniów, ewaluacja, 
wartościowanie wy-
powiedzi uczniów 
analizujących wiarę 
człowieka. 

7. Wiara i rozum Potrzeba poznania – istot-
ny element ludzkiej natury. 
Relacje między wiara i 
rozumem. 
 

Ukazanie prawdy o 
łączności między 
wiarą a rozumem. 
Kształtowanie po-
stawy otwartości na 
słowo Boże. 

Rozmowa kierowana, 
dyskusja, wykład, analiza 
tekstu źródłowego. 

– wymienia zadania rozumu na drodze pozna-
nia ludzkiego, 
– przytacza zadania wiary na drodze poznania 
ludzkiego, 
– charakteryzuje relację między wiarą a nau-
kami przyrodniczymi, 
– wskazuje na istotny element ludzkiej natury, 
jakim jest potrzeba poznania, 
– określa, co powinien czynić, aby jego życie 
było poszukiwaniem prawdziwej mądrości,  
– ocenia, jak realizuje swoje powołanie do 
poznawania i miłowania Boga, 
– dowodzi, że spotkanie z Jezusem, który jest 
Prawdą, nadaje sens ludzkiemu życiu, 
– podejmuje postawę otwartości na słowo 
Boże, 
– przyjmuje odpowiedzialność za rozwój wia-

Praca z tekstem źró-
dłowym, sprawdzian, 
kartkówka. 



ry. 
8. Wierzę w Boga 

Wszechmogącego 
– Opatrzność Bo-
ża 

Istota wszechmocy Boga –  
Opatrzność Boża. 

Ukazanie znaczenia 
wiary w Boga Ojca 
Wszechmogącego. 
Kształtowanie po-
stawy wierności 
Bogu i współpracy z 
Nim. 

Analiza tekstu, rozmowa 
kierowana, praca z pod-
ręcznikiem, dyskusja, 
metoda „słoneczka”, po-
gadanka. 

– podaje przykłady z Pisma Świętego na temat 
Boga Ojca, 
– wymienia przymioty Boga Ojca, 
– objaśnia treść poznanych fragmentów Pisma 
Świętego i nauki Kościoła, 
– wskazuje, na czym polega istota wszechmocy 
Boga, 
– określa, dlaczego człowiek powinien wierzyć 
w Opatrzność Bożą, 
– redaguje słowa podziękowania Bogu Ojcu 
Wszechmogącemu, 
– analizuje, jakie znaczenie ma dla niego 
fakt, że Bóg jest wszechmogący, 
– ocenia, jak stara się odkrywać wolę Bożą w 
swoim życiu, 
– przyjmuje postawę odpowiedzialności za 
wierność Bogu i współpracę z Nim. 

Dyskusja, ocena ak-
tywności na lekcji, 
ocena wiadomości z 
lat ubiegłych. 

9. Wierzę w Boga 
Miłosiernego 

Miłosierdzie najważniej-
szym przymiotem Boga i 
postawą wobec bliźnich. 

Ukazanie istoty 
miłosierdzia jako 
najważniejszego 
przymiotu Boga. 
Kształtowanie po-
stawy miłosierdzia 
wobec bliźnich. 

Rozmowa kierowana, 
medytacja obrazu przy 
muzyce, analiza tekstów 
źródłowych. 

– przytacza teksty z Pisma Świętego mówiące o 
Bogu Miłosiernym, 
– podaje sposoby okazywania miłosierdzia, 
– wyjaśnia znaczenie pojęcia: „miłosierdzie”, 
– wyjaśnia, w czym przejawia się miłość Boga 
do człowieka (miłosierdzie Boże), 
– wskazuje, że miłosierdzie jest istotnym ry-
sem duchowej postawy chrześcijanina, 
– dowodzi, że człowiek potrzebuje Bożego 
miłosierdzia, 
– proponuje, w jaki sposób może okazać miło-
sierdzie innym ludziom, 
– ocenia, co czyni, aby ożywiać w sobie pra-
gnienie bycia miłosiernym,  
– przyjmuje postawę miłosierdzia wobec bliź-
nich. 

Ćwiczenia praktyczne, 
ocena aktywności na 
lekcji. 

10. Wierzę w Jezusa 
Chrystusa 

Jezus Chrystus w historii 
ludzkości i człowieka wie-
rzącego. 
Znaczenie słów: „Jezus”, 
„Chrystus”, „Syn Boży”. 

Ukazanie roli Jezusa 
Chrystusa w historii 
ludzkości i człowie-
ka wierzącego. 
Kształtowanie po-
stawy naśladowania 
Chrystusa w swoim 
życiu. 

Wywiad, analiza tekstu 
źródłowego, dyskusja, 
rozmowa kierowana. 

– podaje teksty źródłowe, 
– wyjaśnia znaczenie słów: „Jezus”, „Chrystus”, 
„Syn Boży”,  
– objaśnia treść poznanych fragmentów Pisma 
Świętego i nauki Kościoła, 
– stosuje poprawnie słowa: „Wcielenie”, „Od-
kupienie”, „Zmartwychwstanie”, 
– wskazuje na wielką miłość Boga posyłającego 
Syna na świat, 
– dowodzi, że Jezus z miłości do nas podejmuje 
dzieło odkupienia, 

Obserwacja indywi-
dualnych wypowiedzi 
uczniów, ewaluacja, 
wartościowanie wy-
powiedzi uczniów 
analizujących wybra-
ne teksty. 



– ocenia własną postawę w naśladowaniu Je-
zusa Chrystusa, 
– analizuje, w jaki sposób przyjmuje cierpienia 
i trudności codziennego życia, 
– podejmuje postawę naśladowania Chrystusa 
w swoim życiu. 

11. Jezus Chrystus – 
pośrednik i peł-
nia Objawienia 

Jezus –pełnia Objawienia. 
Postawa zawierzenia 
Chrystusowi w swoim 
życiu. 

Ukazanie Jezusa 
Chrystusa jako je-
dynego Pośrednika 
między Bogiem a 
ludźmi. 
Kształtowanie po-
stawy zawierzenia 
Chrystusowi. 

Analiza tekstu źródłowe-
go, dyskusja, praca w 
grupach, praca z pod-
ręcznikiem. 

– wymienia teksty biblijne mówiące o Jezusie 
jako Pośredniku, 
– wyjaśnia, dlaczego Jezusa nazywamy Pełnią 
Objawienia, 
– objaśnia związek życia ludzkiego z Osobą 
Jezusa Chrystusa, 
– wnioskuje, na czym polega uczestnictwo w 
pośrednictwie Jezusowym, 
– stwierdza, że Jezus jest jedynym Pośredni-
kiem między Bogiem a ludźmi, 
– określa swoją postawę wobec Chrystusa, 
– dowodzi, że Jezus jest Pełnią Objawienia, 
– proponuje, w jaki sposób może świad-
czysz o Bogu,  
– analizuje, jak realizuje zadanie bycia 
chrześcijaninem,  
– ocenia, w jaki sposób stara się naśladować 
Chrystusa w swoim życiu,  
– przyjmuje odpowiedzialność za postawę 
zawierzenia Chrystusowi. 

Ocena odpowiedzi, 
analiza strukturalna, 
ocena pracy domowej. 

12. Wierzę w Ducha 
Świętego 

Duch Święty w Kościele. 
Współpraca z Duchem 
Świętym w życiu chrześci-
janina. 
 

Wskazanie na Ducha 
Świętego jako Trze-
cią Osobę Trójcy 
Świętej. 
Zachęcenie do mo-
dlitwy i współpracy 
z łaską Ducha Świę-
tego. 

Analiza tekstu, praca w 
grupach, ekspozycja, 
rozmowa kierowana. 

– przytacza teksty biblijne dotyczące obietnicy 
zesłania Ducha Świętego,  
– podaje, że Duch Święty jest Trzecią Osobą 
Trójcy Świętej, 
– streszcza treść Dz 2,1-41, 
– uzasadnia potrzebę współpracy z Duchem 
Świętym w życiu chrześcijanina, 
– analizuje przesłanie Ojca Świętego skierowa-
ne do młodzieży, 
– redaguje modlitwę do Ducha Świętego, 
– wskazuje na potrzebę modlitwy i współpracy 
z łaską Ducha Świętego. 
– ocenia, w jaki sposób stara się rozwijać 
wiarę w działanie Ducha Świętego,  
– wykrywa, w czym przejawia się jego współ-
praca z łaską Bożą otrzymaną w sakramencie 
bierzmowania. 

Ocena wyników pracy 
w grupach, rozmowa 
z oceną aktywności, 
praca domowa. 

13. Pismo Święte i 
Tradycja 

Pismo Święte i Tradycja w 
głoszeniu Objawienia Bo-

Ukazanie, czym jest 
Pismo Święte i Tra-

Pogadanka, praca w gru-
pach, praca indywidual-

– przytacza, czym jest „Pismo Święte”, 
– podaje, kto jest autorem Biblii, 

Obserwacja i ocena 
uczniów w toku pra-



żego. 
Życie zgodne ze słowem 
Bożym. 
 
 

dycja. 
Kształtowanie po-
stawy otwartości na 
słowo Boże. 
Zachęcenie do sys-
tematycznego czy-
tania Pisma Święte-
go. 

na, rozmowa kierowana, 
analiza tekstu, niedokoń-
czone zdania. 

– wyjaśnia, czym jest natchnienie Pisma Świę-
tego, 
– stwierdza, że słowo Boże jest zawarte nie 
tylko w Biblii, ale również w Tradycji Apostol-
skiej, 
– wskazuje na łączność Pisma Świętego i Tra-
dycji w głoszeniu Objawienia Bożego, 
– przyjmuje odpowiedzialność za życie zgodne 
ze słowem Bożym, 
– podejmuje postawę otwartości na słowo 
Boże, 
– wykrywa wartość systematycznego czytania 
Pisma Świętego. 
– ocenia, w jaki sposób realizuje w swoim 
życiu naukę zawartą w słowie Bożym,  
– analizuje, w jakim stopniu słowo Boże jest 
dla niego drogowskazem postępowania moral-
nego. 

cy, ocena wiedzy z lat 
poprzednich na temat 
Pisma Świętego, oce-
na pracy domowej. 

14. Przekazywanie 
Objawienia Boże-
go 

Odpowiedzialność za gło-
szenie słowa Bożego w 
swoim środowisku. 
Relacja między Tradycją a 
Pismem Świętym. 

Kształtowanie po-
stawy otwartości na 
naukę Kościoła. 
Ukazanie zadań 
Urzędu Nauczyciel-
skiego Kościoła. 
Zwrócenie uwagi na 
osobistą odpowie-
dzialność za głosze-
nie słowa Bożego w 
swoim środowisku. 
 

Analiza tekstu źródłowe-
go, dyskusja, pogadanka, 
rozmowa kierowana, 
praca w grupach. 

– wymienia fragmenty Pisma Świętego mówią-
ce o potrzebie przekazywania Objawienia Bo-
żego, 
– wyjaśnia teksty źródłowe, 
– stwierdza, że jest powołany do głoszenia 
słowa Bożego, 
– dowodzi swoim życiem, że jest dzieckiem 
Boga, 
– przyjmuje odpowiedzialność za dawanie 
świadectwa i uobecnianie Chrystusa w świecie, 
– określa, w jaki sposób stara się głosić innym 
Ewangelię 
– wykrywa wartość Objawienia Bożego,  
– ocenia, jak realizuje w swoim życiu Bożą 
wolę, 
– przyjmuje postawę otwartości na naukę Ko-
ścioła. 

Analiza pisemnych 
notatek, obserwacja, 
praca kontrolna. 

15. Objawienie Boże 
a objawienia 
prywatne 

Objawienia prywatne w 
świetle nauki Kościoła o 
Objawieniu Bożym. 

Ukazanie objawień 
maryjnych (obja-
wień prywatnych) w 
świetle nauki Ko-
ścioła. 
Kształtowanie po-
stawy wdzięczności 
Maryi za jej obec-
ność w objawie-
niach prywatnych w 

Analiza teksu biblijnego, 
dyskusja, praca z pod-
ręcznikiem. 

– wymienia objawienia maryjne w XIX i XX 
wieku, 
– charakteryzuje, czym jest „objawienie maryj-
ne”, 
– uzasadnia, dlaczego objawienia prywatne są 
łaską, 
– charakteryzuje cel objawienia prywatnego, 
– rozróżnia objawienie publiczne i prywatne, 
– przyjmuje postawę wdzięczności Bogu za 
Jego objawienie i objawienia prywatne w Ko-

Ocena wiadomości 
uczniów, ocena przy-
gotowanych informa-
cji o objawieniach 
maryjnych, ocena 
aktywności uczniów 
na lekcji. 



Kościele. ściele. 
16. Obrona wiary 

wobec współcze-
snych zagrożeń 

Zagrożenia wiary we 
współczesnym świecie. 

Ukazanie współcze-
snych zagrożeń 
wiary.  
Kształtowanie po-
stawy odpowie-
dzialności za rozwój 
swojej wiary. 

Pogadanka, rozmowa 
kierowana, analiza tekstu 
biblijnego. 

– podaje, czym jest „wiara”, 
– objaśnia, z czego wynikają zagrożenia dla 
życia wiarą, 
– wybiera sposób obrony wiary, 
– określa zagrożenia wiary, 
– wskazuje na potrzebę modlitwy o umoc-
nienie wiary,  
– przyjmuje odpowiedzialność za rozwój swo-
jej wiary. 
– ocenia, w jaki sposób stara się bronić wiary 
w Chrystusa. 

Wartościowanie wy-
powiedzi uczniów na 
temat obrony wiary, 
praca domowa, 
sprawdzenie notatek 
ucznia. 

17. W poszukiwaniu 
wiary dojrzałej 

Pogłębione relacje z Chry-
stusem przejawem dojrza-
łej wiary. 

Uświadomienie, iż 
wiara dojrzała wy-
maga dziecięcego 
zaufania Bogu i 
współpracy z Jego 
łaską.  
Kształtowanie po-
staw na drodze do 
pełnej dojrzałości w 
wierze. 

Praca w grupach, autore-
fleksja, dyskusja, rozmo-
wa kierowana. 

– wymienia etapy na drodze ku dojrzałości w 
wierze, 
– wylicza przymioty dojrzałej osobowości, 
– wyjaśnia, jak stara się realizować poszcze-
gólne etapy dojrzałości w wierze, 
– wnioskuje, co powinien uczynić, by jego rela-
cje z Chrystusem były przejawem dojrzałej 
wiary, 
– stosuje lekturę Pisma Świętego w odniesie-
niu do codziennego życia, 
– ocenia swoją współpracę z otrzymaną od 
Chrystusa łaską, 
– określa, co powinien uczynić, by pogłębić 
relacje z Chrystusem, 
– analizuje, jak wygląda Twoja współpraca z 
łaską Bożą w poszukiwaniu dojrzałej wiary, 
– przyjmuje odpowiedzialność za postawę na 
drodze do pełnej dojrzałości w wierze. 

Ocena indywidualnej 
pracy ucznia, dysku-
sja, obserwacja, kart-
kówka. 

 
III. OTO JA JESTEM Z WAMI 

18. Wierzę w Kościół Odpowiedzialność za 
uczestnictwo we wspólno-
cie wiary. 
Cele i zadania Kościoła. 

Ukazanie Kościoła 
jako rzeczywistości 
złożonej z pier-
wiastka Boskiego i 
ludzkiego. 
Kształtowanie po-
stawy odpowie-
dzialności za wspól-
notę Kościoła. 

Rozmowa kierowana, 
praca z podręcznikiem, 
analiza tekstów, poga-
danka, dyskusja, medyta-
cja. 

– podaje, że Kościół jest sakramentem, czyli 
znakiem wewnętrznego zjednoczenia z Bo-
giem, 
– wyjaśnia więź między Chrystusem a Kościo-
łem, 
– wskazuje, że Kościół jest Mistycznym Ciałem 
Chrystusa, 
– uzasadnia, dlaczego Kościół jest święty, 
– przyjmuje odpowiedzialność za swoje 
uczestnictwo we wspólnocie wiary, 
– ocenia, jak angażuje się w budowanie wspól-
noty Kościoła, 
– dziękuje Bogu za to, że jest członkiem Kościo-

Osobista refleksja, 
ocena aktywności na 
lekcji, obserwacja 
indywidualnych wy-
powiedzi uczniów. 



ła, 
– podejmuje postawę odpowiedzialności za 
wspólnotę Kościoła. 
 

19. Jezus Chrystus 
gromadzi nowy 
Lud Boży 

Dawanie świadectwa 
Chrystusowi zobowiąza-
niem wobec przynależno-
ści do Ludu Bożego. 

Ukazanie Kościoła 
jako nowego Ludu 
Bożego. 
Kształtowanie po-
stawy zaangażowa-
nia we wspólnotę 
Kościoła. 

Praca z podręcznikiem, 
analiza tekstów, rozmo-
wa kierowana, układanka 
fragmentów zdania w 
całość. 

– podaje zasady przynależności do nowego 
Ludu Bożego, 
– wymienia charakterystyczne cechy Ludu 
Bożego, 
– streszcza fragmenty Pisma Świętego mówią-
ce o Ludzie Bożym, 
– wnioskuje, że przynależność do Ludu Bożego 
zobowiązuje do dawania świadectwa Chrystu-
sowi, 
– wskazuje, że członkowie Ludu Bożego są 
powołani do świętości, 
– określa, w jaki sposób angażuje się w 
życie wspólnoty Kościoła, 
– dowodzi, że Lud Boży uczestniczy w potrój-
nej misji Chrystusa, 
– przyjmuje odpowiedzialność za zaangażowa-
nie we wspólnotę Kościoła. 
– podejmuje modlitwę za swoją wspólnotę 
parafialną. 

Ocena wiadomości 
uczniów w analizie 
ekspozycji, warto-
ściowanie pracy in-
dywidualnej. 

20. Maryja wzorem 
wiary Kościoła 

Maryja wzorem i Prze-
wodniczką po ścieżkach 
wiary. 
 

Ukazanie roli Maryi 
w życiu Chrystusa i 
Kościoła. 
Zachęcenie do na-
śladowania Maryi w 
pielgrzymce wiary i 
swoim życiu. 

Dyskusja, praca w gru-
pach, analiza tekstu bi-
blijnego, rozmowa kie-
rowana, ekspozycja, nie-
dokończone zdanie. 

– wymienia działania, które podejmowała Ma-
ryja na drodze pielgrzymowania ku Bogu, 
– wylicza święta maryjne, 
– streszcza scenę Zwiastowania, 
– objaśnia, w jaki sposób Maryja prowadzi nas 
po ścieżkach wiary, 
– wskazuje, jak można naśladować Maryję, 
– redaguje modlitwę do Matki Bożej. 
– podejmuje postawę zwracania się o 
wstawiennictwo do Maryi,  
– dziękuje Maryi za otrzymane łaski. 

Obserwacja indywi-
dualnych wypowiedzi 
uczniów, ewaluacja, 
obserwacja w toku 
pracy. 

21. Otrzymaliście 
ducha przybrania 
za synów 

Chrystus wzorem syno-
stwa Bożego. 
Dary otrzymane podczas 
sakramentu chrztu święte-
go. 
 

Ukazanie zadań, 
jakie wynikają z 
synostwa Bożego. 
Kształtowanie po-
stawy wdzięczności 
Bogu za dar syno-
stwa. 

Pogadanka, rozmowa 
kierowana, analiza tekstu 
biblijnego, metaplan. 

– wymienia warunki osiągnięcia dziecięctwa 
Bożego, 
– wyjaśnia rolę sakramentu chrztu świętego, 
– wskazuje Chrystusa jako wzór synostwa 
Bożego, 
– określa, w czym może naśladować Jezusa, 
– ocenia swoje życie jako dziecka Bożego, 
– dowodzi, że człowiek podniesiony jest do 
godności dziecka Bożego, 
– przyjmuje odpowiedzialność za wypełnianie 
zadań, jakie wynikają z synostwa Bożego, 

Ocena efektów analizy 
tekstu biblijnego, 
ocena aktywności 
podczas wypełniania 
metaplanu, kartków-
ka. 



– wyraża wdzięczność Bogu za dar synostwa. 
22. Sakrament po-

jednania – chrze-
ścijańskie prze-
baczenie 

Sakrament pojednania – 
zadośćuczynienie Bogu i 
bliźniemu. 

Ukazanie skutków 
sakramentu pokuty i 
pojednania.  
Kształtowanie po-
stawy otwartości na 
łaskę płynącą z sa-
kramentu pokuty. 
Wyjaśnienie nauki 
Kościoła o przeba-
czeniu i pokucie. 

Autorefleksja, praca w 
grupach, dyskusja, roz-
mowa kierowana, para-
fraza. 

– wymienia warunki sakramentu pokuty i po-
jednania, 
– podaje, czym jest „przebaczenie” i „pokuta”, 
– objaśnia, dlaczego należy się zadośćuczynie-
nie Bogu i bliźniemu za popełnione grzechy, 
– uzasadnia, dlaczego ludzie powinni przeba-
czać sobie wzajemnie, 
– wykrywa, że powinien przebaczać swo-
jemu bliźniemu, 
– ocenia, jak często korzysta z sakramentu 
pokuty, 
– analizuje, jak wygląda jego pojednanie z 
Bogiem, 
– przyjmuje postawę otwartości na łaskę pły-
nącą z sakramentu pokuty, 
– podejmuje odpowiedzialność za właściwe 
przeżycie sakramentu pokuty i pojednania. 
 

Rozmowa z oceną 
zasobu wiadomości 
ucznia, analiza struk-
turalna, praca z tek-
stem źródłowym. 

23. Eucharystia spo-
tkaniem z żyją-
cym Chrystusem 

Eucharystia zadatkiem 
życia wiecznego. 
Eucharystia – szczyt i źró-
dło chrześcijańskiego ży-
cia. 

Ukazanie Euchary-
stii jako osobowego 
spotkania człowieka 
z żyjącym Chrystu-
sem. 
Zachęcenie do po-
stawy wdzięczności 
za dar spotkania z 
żyjącym Chrystu-
sem. 

Pogadanka, analiza tek-
stów, synteza, praca w 
grupach, okienko infor-
macyjne, celebracja. 

– przytacza teksty biblijne mówiące o istocie 
Eucharystii, 
– definiuje, czym jest „Eucharystia”, 
– wyjaśnia, na czym polega nasze zjednoczenie 
z Chrystusem w sakramencie Eucharystii, 
– objaśnia, jaka była praktyka liturgiczna 
pierwszych chrześcijan, 
– uzasadnia, dlaczego Eucharystia jest naj-
większym skarbem i świętością chrześcijan, 
– wskazuje na wartość, jaką ma dla niego 
Eucharystia, 
– dowodzi, dlaczego Eucharystia jest zadat-
kiem życia wiecznego, 
– ocenia, jak uczestniczy w Ofierze Mszy Świę-
tej, 
– wyraża wdzięczność za dar spotkania z Chry-
stusem, 
– planuje osobiste dążenie do jedności z Chry-
stusem Eucharystycznym. 

Ocena odpowiedzi, 
dyskusja obserwacyj-
na, sprawdzenie nota-
tek. 

24. Sens cierpienia –
sakrament na-
maszczenia cho-
rych 

Sens cierpienia oraz rola 
sakramentu namaszczenia 
chorych w drodze do życia 
wiecznego. 

Ukazanie sensu 
cierpienia oraz roli 
sakramentu na-
maszczenia chorych 
w drodze do życia 
wiecznego. 
Kształtowanie po-

Pogadanka, analiza tek-
stu źródłowego, rozmo-
wa kierowana. 

– definiuje sakrament namaszczenia chorych, 
– podaje znaczenie sakramentu chorych, 
– wyjaśnia znaczenie pomocy chorym i cierpią-
cym, 
– stwierdza potrzebę przyjęcia sakramentu 
namaszczenia chorych, 
– opisuje liturgię sakramentu namaszczenia 

Ocena aktywności na 
lekcji, sprawdzeniem 
notatek uczniów, 
kartkówka. 



stawy służby lu-
dziom chorym i 
cierpiącym. 
Zachęcenie do od-
powiedzialności za 
bliskich chorych, 
którym potrzebny 
jest sakrament na-
maszczenia chorych. 

chorych, 
– wskazuje na sens cierpienia oraz rolę sakra-
mentu namaszczenia chorych w drodze do 
życia wiecznego, 
– uzasadnia, że sens cierpienia ma swoje źró-
dło w Chrystusie, 
– dowodzi sensu cierpienia, 
– ocenia, w jaki sposób pomaga chorym, 
– przyjmuje postawę służby ludziom chorym i 
cierpiącym, 
– przyjmuje odpowiedzialność za bliskich cho-
rych, którym potrzebny jest sakrament na-
maszczenia chorych. 

25. Sakrament ka-
płaństwa służbą 
Bogu i człowie-
kowi 

Sens i znaczenie powołania 
kapłańskiego. 
Nauka Kościoła o sakra-
mencie kapłaństwa. 

Ukazanie sakramen-
tu kapłaństwa jako 
powołania do 
współuczestnictwa 
w kapłaństwie 
Chrystusa. 
Kształtowanie po-
stawy wdzięczności 
za dar kapłaństwa. 

Pogadanka, analiza tek-
stu biblijnego, praca w 
grupach, rozmowa kie-
rowana. 

– podaje, że tylko Bóg powołuje do kapłaństwa, 
– wymienia warunki niezbędne do przyjęcia 
sakramentu kapłaństwa, 
– wyjaśnia, dlaczego Chrystus jest jedynym 
Kapłanem, 
– wskazuje sposoby realizowania powołań 
kapłańskich, 
– określa skutki sakramentu święceń, 
– analizuje wpływ autentycznie chrześcijań-
skiego życia na budzenie powołań kapłańskich 
i zakonnych, 
– dowodzi sensu i znaczenia powołania ka-
płańskiego, 
– ocenia, jak angażuje się w pomoc kapłanom 
w pełnieniu ich posługi, 
– podejmuje modlitwę o dobre i święte 
powołania kapłańskie, 
– wyraża wdzięczność Bogu za dar kapłaństwa. 

Praca z tekstem źró-
dłowym, opiniowanie 
wypowiedzi, ocena 
wiadomości uczniów. 

26. Sakrament mał-
żeństwa znakiem 
miłości i służby 

Łaski płynące z przyjęcia 
sakramentu małżeństwa. 
Nauka Kościoła o miłości 
małżeńskiej i odpowie-
dzialności w związku sa-
kramentalnym. 

Ukazanie prawdy, że 
małżeństwo jest 
powołaniem do 
wspólnoty z ludźmi i 
Bogiem. 
Kształtowanie doj-
rzałej postawy wo-
bec małżeństwa 
jako komunii osób 
otwartych na miłość 
Boga i ludzi. 

Rozmowa kierowana, 
praca w grupach, analiza 
tekstu źródłowego, dys-
kusja. 

– podaje koncepcję małżeństwa ukazaną jako 
rzeczywistość sakramentalną, 
– wymienia zadania małżonków zgodne z za-
mysłem Boga, 
– objaśnia wymiar wspólnotowy małżeństwa, 
– wyjaśnia wartości małżeństwa związane z 
wzrastaniem w miłości ku Bogu i ludziom, 
– wskazuje na istotny przymiot małżeństwa, 
jakim jest świętość, 
– charakteryzuje naukę Ojca Świętego skiero-
waną do małżeństw, 
– określa, jak wychowuje siebie do odpo-
wiedzialnej miłości i dojrzałej postawy 
wobec małżeństwa, 

Dyskusja, ocena wy-
powiedzi, utrwalenie. 



– wykrywa wartość łask płynących z przyjęcia 
sakramentu małżeństwa, 
– proponuje, w jaki sposób może przygotowy-
wać się do założenia rodziny, 
– ocenia, w jaki sposób przyczynia się do 
umacniania miłości w rodzinie,  
– przyjmuje współodpowiedzialność za swoją 
rodzinę. 

27. Kościół jako 
wspólnota miłości 

Kościół wspólnotą miłości. 
Postawa czynienia dobra i 
służby wobec bliźniego. 

Ukazanie Kościoła 
jako wspólnoty 
miłości. 
Kształtowanie po-
stawy służby wobec 
bliźnich. 

Analiza tekstu źródłowe-
go, burza mózgów, praca 
w grupach. 

– wymienia działania, którymi zajmuje się 
Caritas Polska, 
– przytacza postawy zalecane przez św. Pawła 
wobec bliźnich, 
– wyjaśnia, dlaczego należy modlić się o miłość 
dla siebie i innych osób, 
– rozróżnia postawy służące człowiekowi od 
postaw utrudniających pomoc oraz działanie 
we wspólnocie, 
– wskazuje na potrzebę czynienia dobra i służ-
by drugiemu człowiekowi, 
– dowodzi, że działanie wspólnotowe jest bar-
dziej skuteczne od działanie jednostkowego, 
– analizuje swoje zaangażowanie w pomoc 
innym, 
– planuje osobistą modlitwę za osobę potrze-
bującą wsparcia, 
– podejmuje postawę służby wobec bliźnich. 

Odpowiedź ustna na 
ocenę, formowanie 
wniosków. 

28. Czasy wielkich 
papieży  

Pontyfikat papieży: Piusa 
XI, Piusa XII, Jana XXIII i 
Pawła VI. 

Ukazanie postaci 
papieży Piusa XI, 
Piusa XII, Jana XXIII, 
Pawła VI. 
Kształtowanie po-
stawy odpowie-
dzialności za losy 
Kościoła. 

Pogadanka, analiza tek-
stu źródłowego, notatka 
dziennikarska, wywiad. 

– wymienia omawianych papieży, 
– wyjaśnia, jaki jest warunek trwania w zjed-
noczeniu z Chrystusem, 
– ilustruje pontyfikaty poszczególnych papieży, 
– wyszczególnia zmiany, jakie chciał w Koście-
le przeprowadzić Jan XXIII, 
– wnioskuje, dlaczego potrzebna była odnowa 
Kościoła po II wojnie światowej, 
– planuje przeczytanie encykliki społecznej, 
– ocenia, jak stara się realizować nauczanie 
papieży w swoim życiu, 
– przyjmuje postawę odpowiedzialności za 
losy Kościoła. 

Ocena sporządzonej 
notatki dziennikar-
skiej, ocena wywiadu, 
ocena wiadomości 
ucznia. 

29. Drogi odnowy 
Kościoła – Sobór 
Watykański II 

Znaczenie hasła soboro-
wego: „Aggiornamento”. 
Nauczanie Soboru Waty-
kańskiego II w po-
słannictwie Chrystusa i 
Kościoła. 

Ukazanie przebiegu 
i ogólnych postano-
wień Soboru Waty-
kańskiego II. 
Kształtowanie po-
stawy odpowie-

Praca w grupach, konfe-
rencja medialna, nauczy-
ciel w roli, rozmowa 
kierowana, analiza tekstu 
źródłowego. 

– podaje definicję „Soboru”, 
– wymienia dokumenty Soboru  
Watykańskiego II, 
– objaśnia hasło soborowe „Aggiornamento”, 
– charakteryzuje przebieg Soboru, 
– określa wkład papieża Jana XXIII i Pawła VI w 

Ocena pracy w gru-
pach, ocena znajomo-
ści tytułów dokumen-
tów Soboru Watykań-
skiego II, ocena pracy 
domowej. 



dzialności za dzieło 
odnowy Kościoła. 

dzieło Soborowe, 
– wskazuje, że szukając wiedzy w nauczaniu 
soborowym, może rozwiązać nurtujące go 
problemy życiowe, 
– stwierdza, że dzięki nauczaniu soborowemu 
może lepiej pełnić posłannictwo Chrystusa i 
Kościoła, 
– ocenia, po jaką lekturę sięga, by lepiej poznać 
Kościół Jezusa Chrystusa, 
– podejmuje modlitwę za Kościół, 
– przyjmuje postawę odpowiedzialności za 
dzieło odnowy Kościoła. 

30. Umacniać braci w 
wierze  
– pontyfikat Jana 
Pawła II i Bene-
dykta XVI 

Pontyfikat Jana Pawła II i 
Benedykta VI. 

Ukazanie pontyfika-
tu Jana Pawła II i 
Benedykta XVI w 
nurcie postanowień 
Soboru Watykań-
skiego II. 
Uświadomienie 
konieczności kształ-
towania postawy 
wiary we współcze-
snym świecie. 
Motywacja do zaan-
gażowania się w 
życie Kościoła. 
 

Analiza tekstu źródłowe-
go, rozmowa kierowana, 
praca w grupach, artykuł 
prasowy. 

– przytacza wydarzenia, które papież określa 
mianem „grzechów Kościoła”, 
– podaje dokumenty, które powstały w myśl 
założeń Soboru Watykańskiego II, 
– wyjaśnia powód ekspiacji podjętej przez Jana 
Pawła II, 
– wymienia sposoby zaangażowania świeckich 
w życie Kościoła. 
– opisuje pontyfikat Benedykta XVI, 
– charakteryzuje Kościół otwarty na problemy 
współczesnego świata, 
– wskazuje najważniejsze wydarzenia pontyfi-
katu Jana Pawła II i tezy nauczania papieża, 
– określa, z jakich dokumentów Kościoła oraz 
nauczania papieży może korzystać, aby rozwi-
jać swoją wiarę, 
– proponuje, w jaki sposób może zaanga-
żować się w odnowę Kościoła w świecie, 
–  ocenia, jak przyjmuje i realizuje nauczanie 
papieży, 
– przyjmuje postawę odpowiedzialności za 
dzieło odnowy Kościoła i rozwój swojej wiary. 

Ocena artykułu pra-
sowego, ocena pracy 
w grupach, ocena 
notatki. 

31. Główne postacie 
Kościoła polskie-
go w okresie mię-
dzywojennym 

Kościół katolicki w Polsce 
w okresie międzywojen-
nym. 
 

Ukazanie roli Ko-
ścioła katolickiego 
w tworzeniu pań-
stwowości polskiej 
po okresie rozbio-
rów. 
Kształtowanie po-
stawy odpowie-
dzialności za dobro 
wspólne w Ojczyź-
nie. 

Analiza tekstu źródłowe-
go, praca z podręczni-
kiem, dyskusja. 

– wymienia najważniejsze osobistości Kościoła 
katolickiego w Polsce okresu międzywojenne-
go, 
– podaje najważniejsze osiągnięcia kardynałów 
okresu międzywojennego, 
– wyjaśnia najważniejsze postanowienia kon-
kordatu z 1925 roku, 
– opisuje okoliczności podpisania konkordatu, 
– wskazuje na ruchy i stowarzyszenia religijne 
działające w latach międzywojennych, 
–  ukazuje rolę Kościoła katolickiego w two-

Ocena aktywności na 
lekcji, praca z tekstem 
źródłowym, analiza 
strukturalna. 



rzeniu państwowości polskiej w okresie mię-
dzywojennym. 
–  określa, w jaki sposób może zaangażować 
się w działalność służącą Kościołowi i Oj-
czyźnie,  
– ocenia, jak często modli się za Kościół i Oj-
czyznę, 
– przyjmuje postawę odpowiedzialności za 
dobro wspólne w Ojczyźnie. 

32. Świadectwo wiary 
błogosławionych 
męczenników 

Znaczenie słów: „świadec-
two”, „męczeństwo”. 
Świadectwo postaw wy-
branych kapłanów mę-
czenników. 

Ukazanie po-
wszechnego powo-
łania do świętości 
na podstawie błogo-
sławionych kapła-
nów męczenników 
diecezji radomskiej 
z okresu II wojny 
światowej. 
Kształtowanie po-
stawy odpowie-
dzialności za reali-
zację swojego powo-
łania i dawania 
świadectwa wiary. 

Rozmowa kierowana, 
analiza fragmentów Ka-
techizmu Kościoła Kato-
lickiego, analiza tekstów 
Ewangelii, ekspozycja., 
praca w grupach, rachu-
nek sumienia. 

– podaje znaczenie słów: „świadectwo”, „mę-
czeństwo”, 
– wyjaśnia teksty Katechizmu Kościoła Kato-
lickiego na temat powołania do świętości, 
– analizuje słowa Jezusa o powołaniu, 
– opisuje kapłanów, którzy dali świadectwo 
męczeństwa, 
– wskazuje sposób realizacji drogi powołania 
do świętości i dawania świadectwa wiary, 
– redaguje modlitwę o właściwą realizację 
powołania, 
– określa, w jaki sposób stara się być 
uczniem Jezusa,  
– wyraża wdzięczność Bogu za powołanie do 
świętości, 
–przyjmuje postawę odpowiedzialności za 
realizację swojego powołania i dawania świa-
dectwa wiary. 

Ocena wezwań do 
modlitwy wiernych, 
ocena zapisanych 
wniosków. 

33. Na straży wiary 
narodu polskiego 

Rola prymasów: Augusta 
Hlonda i Stefana Wyszyń-
skiego w Kościele polskim. 
Śluby Jasnogórskie. 
 

Ukazanie postaci 
prymasów: Augusta 
Hlonda i Stefana 
Wyszyńskiego jako 
broniących wiary w 
polskim Kościele. 
Kształtowanie po-
stawy odpowie-
dzialności za rozwój 
wiary. 

Pogadanka, analiza tek-
stu źródłowego, praca w 
grupach, projekt graficz-
ny. 

– wylicza inicjatywy podejmowane przez pry-
masa A. Hlonda i St. Wyszyńskiego w celu 
umocnienia wiary w Narodzie, 
– wymienia główne tematy Ślubów Jasnogór-
skich, 
– wyjaśnia, kiedy władza sprawowana jest w 
sposób prawowity, 
– wskazuje na potrzebę modlitwy i odpowie-
dzialności za Kościół i Ojczyznę oraz powie-
rzenie swojego życia Maryi, 
– dowodzi, że treści Wielkiej Nowenny Narodu 
Polskiego są aktualne także dzisiaj, 
– opowiada jak doszło do powstania Ślubów 
Jasnogórskich, 
– ocenia, jak troszczy się o rozwój swojej 
wiary, 
– podejmuje modlitwę o umocnienie i rozwój 
swojej wiary oraz za Kościół i Ojczyznę, 

Ocena projektu gra-
ficznego, ocena pracy 
w grupach, ocena 
znajomości Ślubów 
Jasnogórskich. 



– przyjmuje postawę odpowiedzialności za 
rozwój wiary, Kościół i Ojczyznę. 

34. Błogosławiony 
Jan Paweł II – 
pielgrzymki do 
Ojczyzny 

Pielgrzymki bł. Jana Pawła 
II do Polski. 

Ukazanie bł. Jana 
Pawła II jako piel-
grzyma do Ojczystej 
ziemi. 
Kształtowanie po-
stawy wdzięczności 
za pasterskie nau-
czanie i świadectwo 
życia papieża Polaka 
wśród Rodaków. 

Rozmowa kierowana, 
teksty z relacjami świad-
ków spotkania z Janem 
Pawłem II, praca w gru-
pach, analiza tekstu źró-
dłowego, prezentacja 
multimedialna. 

– wymienia pielgrzymki Jana Pawła II do Pol-
ski, 
– wyjaśnia, na czym polega wspólnotowy cha-
rakter powołania ludzkiego, 
– wybiera sposób włączenia się w ożywienie 
Kościoła współczesnego, 
– wskazuje rolę wybranych świętych w dzie-
jach Kościoła i Polski, 
– analizuje treści przemówień i homilii bł. Jana 
Pawła II, 
– ocenia swoje zaangażowanie w zgłębianie 
nauczania bł. Jana Pawła II do Polaków,  
– wyraża wdzięczność Bogu za pasterskie nau-
czanie i świadectwo życia papieża bł. Jana Paw-
ła II wśród Rodaków, 
– przyjmuje postawę odpowiedzialności za 
zgłębianie nauczania bł. Jan Pawła II i świadec-
twa życia według jego wskazań. 

Ocena pracy w gru-
pach, praca z tekstem 
źródłowym, rozmowa 
z oceną zasobu wia-
domości ucznia, 

35. Błogosławiony ks. 
Jerzy Popiełuszko 

Istota i znaczenie słów: 
„zło dobrem zwyciężaj” w 
posłudze kapłańskiej bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki. 

Ukazanie postaci bł. 
ks. Jerzego Popie-
łuszki jako głosiciela 
prawd ewangelicz-
nych.  
Kształtowanie po-
stawy odwagi i mę-
stwa w wyznawaniu 
wiary. 

Skojarzenia, refleksja, 
praca w grupach, roz-
mowa kierowana. 

– nazywa, czym jest „męczeństwo”, 
– wymienia przyczyny zniewolenia człowieka, 
– ilustruje działalność bł. ks. Jerzego Popie-
łuszki, 
– wyjaśnia słowa: „zło dobrem zwyciężaj”, 
– uzasadnia potrzebę modlitwy o trwanie w 
prawdzie i wolności, 
– wskazuje na postać błogosławionego jako 
wzoru życia chrześcijańskiego, 
– stwierdza, że w wyznawaniu wiary istotna 
jest postawa odwagi i męstwa, 
– ocenia, co czyni dla umocnienia we-
wnętrznej wolności, 
– podejmuje modlitwę o trwanie w prawdzie i 
wolności, 
– przyjmuje postawę odpowiedzialności za 
trwanie w prawdzie i wolności oraz dawanie 
świadectwa wiary. 

Obserwacja indywi-
dualnych wypowiedzi 
uczniów, ocena pracy 
domowej, kartkówka. 

 
IV. CO MAM CZYNIĆ? 

 
36. Chrystus wyzwa-

lający człowieka 
Chrystus wyzwalający 
człowieka do wolności w 
prawdzie. 
Trwanie w wolności i w 

Ukazanie Chrystusa, 
który obdarza wol-
nością i przemienia 
życie człowieka na 

Analiza tekstów źródło-
wych, praca z podręczni-
kiem, rozmowa kierowa-
na. 

– podaje, na czym polega wolność osoby ludz-
kiej, 
– wyjaśnia pojęcie „wolności” na podstawie 
Pisma Świętego, 

Sprawdzenie notatek 
uczniów, praca do-
mowa, ocena wiado-
mości ucznia. 



prawdzie. 
 

lepsze. 
Kształtowanie po-
stawy do życia w 
wolności dzieci 
Bożych. 

– wskazuje na Osobę Zbawiciela jako funda-
ment wolności, 
– uzasadnia potrzebę czynienie dobra jako 
drogi do wolności, 
– stwierdza, że Chrystus wyzwala człowieka do 
wolności w prawdzie, 
– określa, kiedy umacnia się w przemienianiu 
własnego życia na lepsze, 
– wskazuje na wartość korzystania z sakra-
mentu pokuty, w którym Chrystus wyzwala 
z niewoli grzechu, 
– dowodzi, że Chrystus pozwala stać się pełniej 
człowiekiem, 
– podejmuje modlitwę o trwanie w wolności 
i w prawdzie, 
– ocenia, jakie czynniki mają wpływ na jego 
wolne i odpowiedzialne działanie,  
– przyjmuje postawę odpowiedzialność za 
życie w wolności dzieci Bożych. 

37. Chrystus broniący 
ludzkiej godności 

Chrystus i Ewangelia  źró-
dłem poszanowania god-
ności i praw człowieka, 

Ukazanie godności 
człowieka i jej pod-
staw. 
Kształtowanie po-
stawy szacunku i 
odpowiedzialności 
za poszanowanie 
godności własnej i 
bliźniego. 

Praca w grupach, poga-
danka, analiza tekstu 
źródłowego, rozmowa 
kierowana. 

– podaje, z czego wypływa i na czym polega 
godność człowieka, 
– wyjaśnia konieczność poszanowania każdej 
osoby ludzkiej jako dziecka Bożego, 
– stwierdza potrzebę zaangażowania się Ko-
ścioła w obronie godności człowieka, 
– wskazuje na Chrystusa i Ewangelię jako źró-
dło poszanowania godności i praw człowieka, 
– wyraża wdzięczność Bogu za otrzymaną 
godność i dziecięctwo Boże,  
– ocenia, jak szanuje godność własną i drugie-
go człowieka oraz jak odnosi się do ludzi poni-
żanych, słabszych, niepełnosprawnych, 
– podejmuje postawę szacunku wobec każdego 
człowieka, 
– przyjmuje odpowiedzialność za poszanowa-
nie godności własnej i bliźniego. 

Ocena odpowiedzi, 
dyskusja obserwacyj-
na, analiza struktu-
ralna. 

38. Powołanie czło-
wieka do współ-
działania z Bo-
giem w świecie 

Współpraca człowieka z 
Bogiem w kształtowaniu 
świata. 
 

Ukazanie zadań 
wynikających z po-
wołania chrześci-
jańskiego. 
Kształtowanie po-
stawy zaangażowa-
nia w służbę dla 
innych. 
Zachęcenie do pracy 

Praca w grupach, kolaż, 
analiza tekstu biblijnego, 
rozmowa kierowana, 
ekspozycja. 

– podaje znaczenie słowa „powołanie”, 
– przytacza wydarzenia z życia Jerzego Ciesiel-
skiego, 
– objaśnia, na czym polega współpraca czło-
wieka z Bogiem w kształtowaniu świata, 
– określa drogę pracy nad sobą, by żyć większą 
miłością na co dzień, 
– wyszczególnia zaangażowanie ludzi świec-
kich w swojej parafii, 

Ocena kolażu, praca z 
tekstem biblijnym, 
ocena wypowiedzi, 
formowanie wnio-
sków. 



nad sobą, aby być 
świadkiem Boga we 
współczesnym 
świecie. 

– dowodzi potrzebę współpracy z Bogiem w 
udoskonalaniu świata, 
– redaguje modlitwę o właściwe rozpoznanie i 
realizację swojego powołania. 
– ocenia, w jaki sposób stara się odkrywać 
swoje powołanie w świecie,  
– przyjmuje postawę zaangażowania w służbę 
dla innych, 
– podejmuje modlitwę o właściwe wypełnianie 
zadań wynikających z powołania chrześcijań-
skiego, 
– przyjmuje postawę odpowiedzialności, aby 
być świadkiem Chrystusa we współczesnym 
świecie. 

39. Chrześcijańska 
postawa wobec 
bliźniego 

Sens chrześcijańskiej po-
stawy wobec bliźniego. 
 

Ukazanie prawdy, że 
źródłem miłości jest 
Bóg. 
Kształtowanie po-
stawy miłości wo-
bec bliźniego. 
Umocnienie powo-
łania człowieka do 
niesienia chrześci-
jańskiej miłości. 

Rozmowa kierowana, 
praca w grupach, kolaż, 
analiza tekstu biblijnego. 

– wymienia cechy chrześcijańskiej miłości, 
– objaśnia, co nadaje najgłębszy sens działaniu 
człowieka, 
– wskazuje na osobę Chrystusa jako wzór 
prawdziwej miłości bliźniego, 
– określa źródło chrześcijańskiej miłości, 
– stwierdza, że współpraca z Bogiem nadaje 
ostateczny sens działalności człowieka, 
– charakteryzuje postawę chrześcijańską wo-
bec bliźniego, 
– dowodzi, że człowiek jest powołany do nie-
sienia chrześcijańskiej miłości, 
– wyraża wdzięczność Bogu za Jego miłość do 
człowieka,  
– podejmuje modlitwę o wzrost miłości w swo-
im życiu, 
– przyjmuje chrześcijańską postawę miłości 
wobec bliźniego. 

Rozmowa z oceną 
aktywności, warto-
ściowaniem pracy 
zespołowej. 

40. Błogosławieństwa 
drogą do życia w 
prawdzie i miło-
ści 

Błogosławieństwa w gło-
szeniu Chrystusowego 
orędzia prawdy i miłości. 

Ukazanie błogosła-
wieństw jako drogi 
życia w prawdzie i 
miłości. 
Kształtowanie oso-
bowości w oparciu o 
naukę błogosła-
wieństw. 
Zachęcenie do przy-
jęcia odpowiedzial-
ności za głoszenie 
Chrystusowego 
orędzia prawdy i 

Praca w grupach, analiza 
tekstów źródłowych, 
pogadanka, burza mó-
zgów, rozmowa kiero-
wana. 

– wymienia osiem błogosławieństw, 
– wyjaśnia pojęcie „błogosławieni”, 
– wskazuje na Chrystusa, jako źródło prawdy i 
miłości, 
– uzasadnia potrzebę świadectwa chrześcijań-
skiego życia w prawdzie i miłości, 
– określa, co może uczynić, by lepiej wypeł-
niać wskazania Ośmiu Błogosławieństw, 
– ocenia, jak świadczy o Chrystusie na co dzień, 
– przyjmuje odpowiedzialność za głoszenie 
Chrystusowego orędzia prawdy i miłości, 
– podejmuje postawę w oparciu o naukę bło-
gosławieństw. 

Dyskusja, ocena ak-
tywności na lekcji, 
praca domowa, ewa-
luacja. 



miłości. 
41. Kościół lokalny Rola i znaczenie Kościoła 

lokalnego. 
Zapoznanie ze 
strukturą Kościoła 
lokalnego. 
Kształtowanie po-
stawy odpowie-
dzialności za rozwój 
wiary w środowisku 
Kościoła lokalnego. 

Dyskusja, wykład, praca 
w grupach, analiza tekstu 
biblijnego. 

– wymienia instytucje składające się na Kościół 
lokalny, 
– wyjaśnia znaczenie poszczególnych struktur 
Kościoła lokalnego,  
– uzasadnia potrzebę rozwoju wiary we wła-
snym środowisku, 
– wskazuje na rolę i pomoc Kościoła w kształ-
towaniu odpowiedzialnych postaw, 
– określa, w jaki sposób przyczynia się do 
rozwoju wiary we własnym środowisku,  
– wyraża wdzięczność Bogu za pomoc Kościoła 
w kształtowaniu jego wiary, 
– przyjmuje postawę odpowiedzialności za 
rozwój wiary w środowisku Kościoła lokalne-
go. 

Osobista refleksja, 
ocena aktywności na 
lekcji, sprawdzenie 
notatek ucznia. 

42. Miejsce i zadania 
świeckich w para-
fii 

Formy posługi laikatu w 
parafii. 

Poznanie roli i za-
dań osób świeckich 
w parafii.  
Wezwanie do zaan-
gażowania w życie 
parafii. 

Wykład, praca w gru-
pach, analiza tekstu bi-
blijnego. 

– podaje znaczenie słów: „parafia”, „osoba 
świecka”, 
– przytacza przykłady zaangażowania osób 
świeckich w parafiach, 
– wymienia, w jakich funkcjach Chrystusa mają 
udział świeccy, 
– wyjaśnia, na czym polega teologiczny wymiar 
zaangażowania świeckich na rzecz parafii, 
– wskazuje na miejsce świeckich we wspólno-
cie parafialnej, 
– określa, w jaki sposób może wykorzystać 
swoje talenty na rzecz wspólnoty parafialnej, 
– dowodzi potrzeby pracy ludzi świeckich w 
parafii. 
– ocenia swoje zaangażowanie w życie parafii, 
– wyraża wdzięczność Bogu za wspólnotę pa-
rafialną, 
– przyjmuje odpowiedzialność za zaangażowa-
nie w życie parafii. 

Ocena znajomości 
zadań świeckich w 
parafii, rozmowa z 
ocena aktywności, 
praca domowa. 

43. Wspólnoty reli-
gijne w Kościele 

Dzieło ewangelizacji 
wspólnot religijnych w 
Kościoła. 

Ukazanie różnych 
wspólnot działają-
cych w Kościele. 
Kształtowanie po-
stawy zaangażowa-
nia we wspólnoty 
religijne Kościoła. 

Pogadanka, praca w gru-
pach, analiza tekstu bi-
blijnego, metoda skoja-
rzeń, gra sytuacyjna. 

– podaje, czym jest Kościół jako „wspólnota 
wspólnot”, 
– wymienia różne wspólnoty religijne działają-
ce w Kościele, 
– wyjaśnia, jakie jest znaczenie wspólnot reli-
gijnych, 
– wskazuje na potrzebę zaangażowania się w 
życie wspólnoty całego Kościoła, 
– planuje zaangażować się we wspólnoty reli-
gijne Kościoła, 

Ocena aktywności na 
lekcji, sprawdzenie 
notatek uczniów, 
sprawdzian. 



– ocenia, jak troszczy się o swój rozwój du-
chowy, 
– proponuje, co może zrobić, aby Kościół 
stawał się widzialnym znakiem miłości Bo-
ga, 
– określa, w jaki sposób angażuje się w dzieło 
ewangelizacji, 
– przyjmuje odpowiedzialność za wspólnotę 
Kościoła. 

44. Misje w Kościele Misyjna działalność Ko-
ścioła. 

Ukazanie znaczenia 
misji w Kościele. 
Kształtowanie po-
stawy zaangażowa-
nia w działalność 
misyjną Kościoła. 

Pogadanka, analiza tek-
stu źródłowego, wywiad. 

– podaje znaczenie nakazu misyjnego Chrystu-
sa, 
– objaśnia cele misyjne Kościoła, 
– używa poprawnie terminu „misje w Koście-
le”, „misja Kościoła”, „nowa ewangelizacja”, 
– wskazuje na związek misji Kościoła z Ewan-
gelią, 
– uzasadnia osobiste zaangażowanie w rozwój 
misji w Kościele, 
– określa, w  jaki sposób pomaga misjonarzom, 
– analizuje rolę misji parafialnych, 
– ocenia, jak swoim życiem głosi Ewangelię,  
– podejmuje modlitwę w intencji misji,  
– przyjmuje odpowiedzialność za misje w Ko-
ściele i osobiste zaangażowanie się w działal-
ność misyjną. 

Rozmowa z ocena 
zasobu wiadomości 
ucznia, analiza struk-
turalna, praca z tek-
stem źródłowym. 

 
V. GDY SIĘ MODLICIE 

 
45. Świadectwo życia 

chrześcijańskiego 
Powszechne powołanie do 
dawania świadectwa życia 
chrześcijańskiego. 

Ukazanie znaczenia 
świadectwa chrze-
ścijańskiego. 
Wezwanie do dawa-
nia świadectwa w 
codziennym życiu. 

Rozmowa kierowana, 
metaplan, praca w gru-
pach. 

– podaje znaczenie słowa: „świadectwo”, 
– wymienia cechy prawdziwego świadka Chry-
stusa, 
– objaśnia, na czym polega powszechne powo-
łanie do dawania świadectwa wiary, 
– wskazuje na aktualne możliwości realizacji 
tego świadectwa, 
– uzasadnia potrzebę troski o rozwój wiary, by 
coraz pełniej świadczyć o Bogu, 
– określa, co może pomóc w rozwoju wiary i 
dochowaniu wierności Bogu, 
– dowodzi potrzeby dawania świadectwa wia-
ry, 
– proponuje, w jaki sposób może w swoim 
środowisku dawać świadectwo wiary,  
– podejmuje modlitwę o właściwe dawania 
świadectwa wiary w codziennym życiu, 

Praca z tekstem źró-
dłowym, ocena wy-
powiedzi, formowanie 
wniosków, utrwale-
nie. 



–przyjmuje postawę odpowiedzialności za 
realizację swojego powołania chrześcijańskie-
go i dawania świadectwa wiary w codziennym 
życiu. 

46. Modlitwa Arcyka-
płańska Jezusa 
Chrystusa 

Istota Modlitwy Arcyka-
płańskiej Jezusa. 

Ukazanie Jezusa 
jako Arcykapłana, 
który całkowicie 
powierza się Ojcu i 
wypełnia Jego wolę. 
Kształtowanie po-
stawy ufności wo-
bec Boga, Jego pla-
nów przez modlitwę 
zawierzenia. 

Wykład, analiza tekstu 
źródłowego, rozmowa 
kierowana. 

– definiuje, czym jest Modlitwa Arcykapłańska, 
– streszcza rozmowę Jezusa z Ojcem, 
– charakteryzuje Modlitwę Arcykapłańską jako 
wzór modlitwy dla chrześcijanina, 
– uzasadnia, dlaczego Jezus jest wzorem modli-
twy, 
– analizuje postawę Jezusa na modlitwie w 
odniesieniu do życia chrześcijanina, 
– dowodzi wartości modlitwy zawierzenia 
Bogu, 
– ocenia, jak modli się za innych, 
– podejmuje modlitwę za bliźnich,  
–przyjmuje postawę ufności wobec Boga, Jego 
planów przez modlitwę zawierzenia. 

Ocena wiadomości 
uczniów w analizie 
tekstu źródłowego, 
ocena aktywności na 
lekcji, dyskusja. 

47. Modlitwa psal-
mami 

Znaczenie i rodzaje psal-
mów. 

Ukazanie Psalmów 
jako źródła modli-
twy. 
Wezwanie do modli-
twy psalmami w 
różnych intencjach i 
sytuacjach życio-
wych. 

Wykład, rozmowa kie-
rowana, praca w gru-
pach. 

– definiuje pojęcie „psalm”, 
– wyjaśnia wybrane psalmy, 
– rozróżnia rodzaje modlitwy na przykładzie 
psalmów, 
– wskazuje na sytuacje życiowe opisane w 
psalmach, 
– analizuje głębię modlitwy psalmami, 
– ocenia, jak często i w jaki sposób modli się 
w różnych sytuacjach życiowych, 
– podejmuje modlitwę psalmami w różnych 
intencjach, 
– wyraża wdzięczność Bogu za otrzymywane 
łaski, np. przez modlitwę psalmami, 

Rozmowa z oceną 
aktywności, warto-
ściowanie pracy ze-
społowej. 

48. Biblijne wzorce 
modlitwy 

Wzorce modlitwy w Piśmie 
Świętym. 

Ukazanie modlitwy 
jako szczególnej 
relacji z Bogiem na 
podstawie wybra-
nych postaci biblij-
nych. 
Kształtowanie po-
stawy modlitewnej 
w realizacji powoła-
nia chrześcijańskie-
go. 

Wykład, analiza tekstu 
źródłowego, rozmowa 
kierowana. 

– podaje przykłady modlitwy postaci biblij-
nych, 
– wyjaśnia znaczenie modlitwy w codziennym 
życiu, 
– uzasadnia potrzebę pogłębiania relacji z Bo-
giem, 
– wskazuje na wartość modlitwy w realizacji 
powołania chrześcijańskiego, 
– określa, kto jest wzorem modlitwy,  
– analizuje swoją postawę modlitewną wobec 
Boga Ojca, 
– ocenia, ile czasu poświęca na rozmowę z 
Bogiem, 
– przyjmuje odpowiedzialność za postawę 

Ocena aktywności 
uczniów na kateche-
zie, znajomość zagad-
nień związanych z 
modlitwa psalmami. 



modlitewną w realizacji powołania chrześci-
jańskiego. 

49. Modlitwa jako 
owoc chrześcijań-
skiej wiary 

Zależności między modli-
twą i wiarą. 

Ukazanie ścisłej 
zależności między 
modlitwą i wiarą. 
Zachęcenie do po-
głębienia osobistej 
modlitwy. 
Kształtowanie wła-
ściwej postawy 
podczas modlitwy 
do Boga. 

Praca z podręcznikiem, 
analiza tekstów, ćwicze-
nie: „W szkole modlitwy”, 
ćwiczenie: „Osobiste 
przemyślenia dotyczące 
modlitwy”. 

– wymienia warunki dobrej modlitwy, 
– streszcza teksty źródłowe dotyczące zależno-
ści między modlitwą i wiarą, 
– wskazuje rolę, jaką w modlitwie pełni wiara, 
– określa, czym jest modlitwa, 
– dowodzi zależności między modlitwą i wiarą, 
– ocenia swoją postawę podczas modlitwy, 
– podejmuje modlitwę w różnych intencjach, 
– przyjmuje odpowiedzialność za własną mo-
dlitwę. 

Wartościowanie wy-
powiedzi uczniów na 
temat modlitwy, re-
fleksja nad własna 
modlitwą, praca do-
mowa. 

50. Modlitwa w życiu 
chrześcijanina – 
formy i rodzaje 
modlitw 

Formy i rodzaje modlitwy 
chrześcijanina. 

Pogłębienie wiedzy 
na temat form i 
rodzajów modlitwy. 
Kształtowanie od-
powiedzialności za 
życie modlitewne. 

Praca z podręcznikiem, 
analiza tekstów, rozmo-
wa kierowana, wykład, 
medytacja. 

– wymienia formy modlitwy i rodzaje modli-
twy, 
– streszcza teksty źródłowe, 
– charakteryzuje poszczególne formy modlitwy 
i rodzaje modlitwy, 
– uzasadnia konieczność różnych form i rodza-
jów modlitwy, 
– wskazuje, co czyni, aby pogłębiać swój 
kontakt z Bogiem,  
– określa, jaka forma modlitwy jest mu najbliż-
sza, 
– podejmuje właściwą formę i rodzaj modlitwy 
w zależności od sytuacji życiowej, 
– przyjmuje odpowiedzialność za własne życie 
modlitewne. 

Praca z tekstem źró-
dłowym, ocena indy-
widualnych odpowie-
dzi, praca domowa. 

51. Świadectwa po-
staw modlitew-
nych 

Wpływ modlitwy na życie 
chrześcijanina. 

Ukazanie wpływu 
modlitwy chrześci-
jańskiej na życie 
człowieka. 
Kształtowanie wła-
ściwej postawy 
modlitewnej. 

Pogadanka, analiza tek-
stu biblijnego, praca w 
grupach, ekspozycja, 
refleksja. 

– podaje przykłady osób, które w swoim życiu 
zachowywały właściwą postawę modlitewną, 
– przytacza teksty źródłowe mówiące o posta-
wach modlitewnych, 
– wyjaśnia naukę Kościoła odnośnie do modli-
twy, będącej spotkaniem z Bogiem w sercu, 
– objaśnia, jaki wpływ ma modlitwa na życie 
chrześcijanina, 
– określa cechy właściwej postawy modlitew-
nej, 
– ocenia jakość i częstotliwość swoich mo-
dlitewnych spotkań z Bogiem,  
– wykrywa, jakie jest świadectwo jego po-
stawy modlitewnej,  
– analizuje, co może uczynić, aby jego postawa 
modlitewna była właściwa, 
– planuje podjęcie ciągłej troski o właściwą 
postawę modlitewną. 

Osobista refleksja, 
ocena aktywności na 
lekcji, ocena notatki. 



52. Liturgia w życiu 
chrześcijanina 

Znaczenie znaków i gestów 
liturgicznych. 
Zaangażowanie chrześcija-
nina w liturgię Kościoła. 

Ukazanie znaczenia 
liturgii w życiu 
chrześcijanina. 
Kształtowanie po-
stawy świadomego 
uczestnictwa w 
liturgii Kościoła. 

Wykład, praca w gru-
pach, analiza tekstu źró-
dłowego, rozmowa kie-
rowana. 

– nazywa różne znaki i gesty liturgiczne, 
– wyjaśnia znaczenie słowa „liturgia”, 
– opisuje postawy modlitewne, 
– stosuje poznane postawy modlitewne w co-
dzienności, 
– analizuje teksty biblijne o liturgii, 
– ocenia swoje zaangażowanie w liturgię Ko-
ścioła oraz jaka jest jego postawa w czasie 
liturgii Mszy Świętej, 
– proponuje, co może zmienić, aby jego udział 
w liturgii Kościoła był coraz bardziej świado-
my, 
– przyjmuje odpowiedzialność za postawę 
świadomego uczestnictwa w liturgii Kościoła. 

Wartościowanie wy-
powiedzi, refleksja, 
obserwacja uczniów 
w toku pracy. 

53. Chrześcijański 
sposób święto-
wania niedzieli 

Niedziela (Dzień Pański) 
szczególnym dniem dla 
wyznawcy Jezusa. 

Ukazanie i uświa-
domienie, czym jest 
niedziela dla chrze-
ścijanina. 
Wzbudzenie pra-
gnienia przeżywania 
w sposób godny 
Dnia Pańskiego. 

Burza mózgów, diamen-
towe uszeregowanie, 
praca w grupach, poga-
danka. 

– podaje, czym jest niedziela dla chrześcijanina, 
– wyjaśnia sens świętowania niedzieli, 
– wskazuje zasady i cechy, dzięki którym nie-
dziela ma szczególny charakter dla chrześcija-
nina, 
– stwierdza, że niedziela jest szczególnym 
dniem dla wyznawcy Jezusa, 
– analizuje, w jaki sposób należy przeżywać 
niedzielę  jako Dzień Pański, 
– ocenia, w jaki sposób świętuje niedzielę i 
jakie jest jego uczestnictwo w niedzielnej 
Eucharystii, 
– wyraża wdzięczność Bogu za niedzielę, 
– przyjmuje odpowiedzialność za właściwe 
świętowanie Dnia Pańskiego. 

Odpowiedź ustna na 
ocenę, ocena pracy w 
grupach. 

VI. ROK KOŚCIOŁA 
54. Współczesny 

świat potrzebuje 
miłości i miło-
sierdzia 

Miłość i miłosierdzie wo-
bec bliźnich. 
 

Ukazanie znaczenia 
uczynków miłosier-
dzia wobec bliźnich. 
Kształtowanie po-
stawy miłości i mi-
łosierdzia wobec 
bliźnich. 
Zachęcenie do oka-
zywania miłości i 
miłosierdzia wobec 
bliźnich. 
 

Analiza tekstu biblijnego, 
autorefleksja, rozmowa 
kierowana. 

– podaje, że Bóg jest miłością, 
– objaśnia, że największym przykazaniem jest 
miłość do Boga i bliźniego, 
– wyjaśnia, czym jest miłość i miłosierdzie, 
– określa zagrożenia miłości we współczesnym 
świecie, 
– wskazuje, czym są uczynki miłosierdzia, 
– określa, co powinien czynić, aby zmieniać 
świat na lepszy,  
– dowodzi potrzeby okazywania miłości bliź-
nim, 
– ocenia, w jaki sposób okazuje miłość swo-
im bliźnim, 
– analizuje, jak praktykuje uczynki miłosier-
dzia wobec innych ludzi, 

Obserwacja wypo-
wiedzi w trakcje dys-
kusji, analiza struktu-
ralna, ewaluacja. 



– przyjmuje postawę miłości i miłosierdzia 
wobec bliźnich. 

55. Postawy wiary 
ludzi świętych i 
błogosławionych 

Świadectwo wiary ludzi 
świętych i błogosławio-
nych (na wybranych przy-
kładach). 

Ukazanie, że wiara 
realizuje się w kon-
kretnych czynach. 
Pomoc w zrozumie-
niu nauki Kościoła 
mówiącej o świę-
tych i błogosławio-
nych. 
Motywacja do na-
śladowania życia 
ludzi świętych i 
błogosławionych 
(na wybranych 
przykładach). 
Kształtowanie po-
stawy życia wiarą. 
 

Pogadanka, rozmowa 
kierowana, analiza tekstu 
źródłowego, autoreflek-
sja, dyskusja. 

– przytacza fragmenty Pisma Świętego doty-
czące świętości, 
– wymienia polskich świętych i błogosławio-
nych wyniesionych na ołtarze przez Jana Pawła 
II, 
– wyjaśnia pojęcia „święty” i „błogosławiony” 
w kontekście biblijnym, 
– streszcza życiorysy dwóch wybranych świę-
tych, 
– charakteryzuje życie ludzi świętych i błogo-
sławionych (wybrane przykłady), 
– wybiera sposób na realizację swojej drogi do 
świętości, 
– analizuje naukę Kościoła mówiącą o świętych 
i błogosławionych. 
– dowodzi prawdy, że każdy chrześcijanin jest 
powołany do świętości i może ją osiągnąć, 
– planuje naśladować ludzi świętych, 
– podejmuje modlitwę do swego patrona,  
– ocenia, w jaki sposób pogłębia swoją wiarę,  
– przyjmuje odpowiedzialność za postawę 
życia wiarą. 

Osobista refleksja, 
ocena aktywności na 
lekcji, utrwalenie. 

56. Jedność w modli-
twie ze zmarłymi 

Mistyczne Ciało Chrystusa 
i Świętych Obcowanie. 
Modlitwa za zmarłych. 
 

Pogłębienie prawdy 
o Mistycznym Ciele 
Chrystusa i Świę-
tych Obcowaniu. 
Ukazanie potrzeby 
modlitwy za zmar-
łych. 
Kształtowanie po-
stawy wdzięczności 
wobec tych, którzy 
odeszli. 

Wykład, praca w gru-
pach, analiza tekstu bi-
blijnego, rozmowa kie-
rowana. 

– podaje, czym jest Mistyczne Ciało Chrystusa, 
– wyjaśnia, czym jest prawda o Świętych Ob-
cowaniu, 
– używa poprawnie terminów: Kościół piel-
grzymujący, Kościół cierpiący, Kościół tryum-
fujący, 
– uzasadnia potrzebę modlitwy do Boga za 
wstawiennictwem świętych, 
– przyjmuje postawę odpowiedzialność za 
zmarłych członków Kościoła, którzy znajdują 
się w czyśćcu. 

Wartościowanie wy-
powiedzi, obserwacja 
uczniów w toku pra-
cy, praca domowa. 

57. Jestem odpowie-
dzialny za moją 
Ojczyznę 

Postawa odpowiedzialno-
ści za swoją Ojczyznę. 
 

Ukazanie obowiąz-
ków chrześcijanina 
wobec Ojczyzny. 
Kształtowanie i 
umacnianie postawy 
odpowiedzialności 
za Ojczyznę. 

Rozmowa kierowana, 
autorefleksja, analiza 
tekstu biblijnego, dia-
gram. 

– podaje, że miłość do Ojczyzny wypływa z 
miłości do Boga, 
– wyjaśnia, jakie elementy składają się na poję-
cie „Ojczyzna”, 
– objaśnia, czym jest patriotyzm, 
– wskazuje na potrzebę odpowiedzialności za 
Ojczyznę, 
– uzasadnia, dlaczego należy wypełniać okre-
ślone powinności wobec Ojczyzny, 
– dowodzi swojego przywiązania do Ojczyzny, 

Osobista refleksja, 
praca z tekstem źró-
dłowym, kartkówka. 



– ocenia, jak wypełnia swoje powinności 
wobec Ojczyzny, 
– proponuje, w  jaki sposób może pielęgnować 
w sobie cnotę patriotyzmu, 
– podejmuje modlitwę za Ojczyznę, 
– przyjmuje odpowiedzialność za swoją Ojczy-
znę. 

58. Przeżywam czas 
adwentowego 
przygotowania i 
oczekiwania 

Sens dobrego przygotowa-
nia się na spotkanie z 
przychodzącym Chrystu-
sem. 

Ukazanie wartości, 
sensu i celu życia, 
jakie przynosi na 
świat Zbawiciel.  
Przygotowanie się 
do przeżycia okresu 
Adwentu. 
Zachęcenie do do-
brego przygotowa-
nia się na spotkanie 
z przychodzącym 
Chrystusem. 

Pogadanka, analiza tek-
stu, rozmowa kierowana. 

– podaje, czym jest Adwent, 
– wyjaśnia potrzebę godnego przeżywania 
Adwentu, 
– objaśnia znaczenie przyjścia Chrystusa na 
ziemię, 
– charakteryzuje liturgię okresu Adwentu, 
– uzasadnia potrzebę umacniania wiary przez 
sakramenty święte, 
– redaguje modlitwę o dobre przeżycie Adwen-
tu, 
– dowodzi, że spotkanie z Bogiem w sakramen-
tach świętych nadaje sens i wartość ludzkiemu 
życiu, 
– proponuje, w czym może naśladować Ma-
ryję, która oczekiwała na narodziny Syna 
Bożego, 
– ocenia, jak przygotuje się na przyjście 
Jezusa w okresie Adwentu, 
– analizuje, co może zmienić w swoim życiu, 
aby wzmocnić więź z Bogiem, 
– podejmuje modlitwę  o właściwe przeżycie 
Adwentu, 
– przyjmuje odpowiedzialność za dobre przy-
gotowanie się na spotkanie z przychodzącym 
Chrystusem. 

Obserwacja uczniów 
w toku pracy, ocena 
aktywności uczniów 
na katechezie. 

59. Syn Boży stał się 
Człowiekiem 

Znaczenie tajemnicy Wcie-
lenia Syna Bożego. 
 

Ukazanie tajemnicy 
Wcielenia Syna Bo-
żego i wartości 
ludzkiego życia. 
Przygotowanie do 
Świąt Bożego Naro-
dzenia. 
Motywacja do do-
brego przeżycia 
Świąt Bożego Naro-
dzenia. 

Autorefleksja, niedokoń-
czone zdanie, analiza 
tekstu źródłowego, roz-
mowa kierowana. 

– przytacza fragmenty z Pisma Świętego mó-
wiące o Wcieleniu Syna Bożego, 
– podaje, kto stanowi wzór dla człowieka, 
– wyjaśnia, że życie jest darem Bożym, 
– objaśnia, że życie ludzkie jest wartością, 
– wskazuje na znaczenie Wcielenia Syna Boże-
go, 
– ocenia swoje życie w świetle nauki Kościoła, 
– dowodzi, że istota człowieczeństwa może być 
poznana tylko w świetle Wcielenia Syna Boże-
go, 
– analizuje, co może zmienić, aby jego życie 
było świadectwem wiary, 

Obserwacja uczniów 
w toku pracy, ocena 
zrozumienia treści 
objawionej Tajemnicy 
Wcielenia, praca do-
mowa. 



– wyraża wdzięczność Bogu za dar życia, 
– podejmuje modlitwę o dobre przeżycie Świąt 
Bożego Narodzenia, 
– przyjmuje odpowiedzialność za stawanie się 
w pełni człowiekiem. 

60. Troszczę się o 
pokój na całym 
świecie 

Sens i znaczenie pokoju na 
świecie. 

Ukazanie wartości 
pokoju dla wszyst-
kich ludzi na świe-
cie. 
Ukazanie znaczenia 
pokoju dla rozwoju 
społeczeństw. 
Kształtowanie po-
stawy troski o po-
kój. 

Pogadanka, metoda sko-
jarzeń, ekspozycja, anali-
za tekstu źródłowego, 
refleksja, praca w gru-
pach. 

– przytacza teksty Pisma Świętego wskazujące 
na wartość pokoju, 
– wyjaśnia pojęcie „pokoju”, 
– uzasadnia znaczenie pokoju dla wszystkich 
ludzi, 
– wskazuje wartość pokoju dla chrześcijanina, 
– analizuje wartości prowadzące do życia w 
pokoju, 
– proponuje, co może czynić dla pokoju na 
świecie, 
– ocenia, jak troszczy się o pokój w swoim 
środowisku,  
– podejmuje modlitwę o pokój na świecie, 
– przyjmuje postawę troski o pokój na świecie. 

Ocena pracy nad tek-
stem źródłowym, 
ocena aktywności na 
lekcji, refleksja nad 
wartością pokoju. 

61. Uczestniczę w 
tajemnicy pojed-
nania i pokuty 

Znaczenie sakramentu 
pokuty i pojednania oraz 
tajemnicy Odkupienia dla 
każdego człowieka. 
 

Ukazanie wartości 
pojednania i pokuty 
dla każdego czło-
wieka.  
Kształtowanie po-
stawy odpowie-
dzialności za dobre 
przygotowanie się 
do przyjęcia sakra-
mentu pokuty oraz 
przeżycia Wielkiego 
Postu. 

Pogadanka, wykład, uro-
czyste odczytanie słowa 
Bożego, analiza tekstu 
źródłowego, ekspozycja, 
refleksja. 

– podaje znaczenie pojęć: pokuta i pojednanie, 
– wymienia warunki dobrej spowiedzi, 
– przytacza teksty Pisma Świętego wskazujące 
na potrzebę pokuty i pojednania, 
– objaśnia, na czym polega wartość pokuty w 
życiu chrześcijanina, 
– wskazuje na znaczenie i role nabożeństw 
wielkopostnych: droga krzyżowa, gorzkie żale, 
– uzasadnia znaczenie pojednania i pokuty dla 
wszystkich ludzi, 
– ocenia, jak przygotowuje się do przyjęcia 
sakramentu pokuty,  
– analizuje, jak często korzysta z daru prze-
baczenia w sakramencie pokuty,  
– wyraża wdzięczność Bogu za sakrament po-
kuty i pojednania oraz tajemnicę Odkupienia, 
– podejmuje modlitwę o właściwe przygoto-
wanie się do sakramentu pokuty oraz przeży-
cia Wielkiego Postu, 
– planuje uczestniczyć w nabożeństwa wielko-
postnych, 
– przyjmuje odpowiedzialność za dobre przy-
gotowanie się do przyjęcia sakramentu pokuty 
oraz przeżycia Wielkiego Postu. 

Sprawdzenie notatek 
uczniów, ocena od-
powiedzi, ocena wia-
domości uczniów z lat 
ubiegłych dotycząca 
znajomości sakra-
mentu pokuty i po-
jednania oraz nabo-
żeństw wielkopost-
nych. 

62. Chrystus Zmar-
twychwstały – dar 

Sens daru odkupienia i 
tajemnicy Zmartwych-

Ukazanie Tajemnicy 
Zmartwychwstania 

Refleksja, analiza tekstu 
biblijnego, pantomima, 

– przytacza tekst biblijny o zmartwychwstaniu, 
– objaśnia, w jaki sposób miłość zwyciężyła, 

Rozmowa z ocena 
zasobu wiadomości 



i zadanie wstania dla każdego czło-
wieka. 
 

jako zwycięstwa 
życia nad śmiercią. 
Wskazanie na po-
trzebę korzystania z 
łask, jakich udziela 
Zmartwychwstały 
Chrystus. 
Kształtowanie po-
stawy odpowie-
dzialności za swoje 
zbawienie. 

rozmowa kierowana. – wyjaśnia, że zmartwychwstanie Chrystusa to 
dar od Boga, 
– określa zadania chrześcijanina we współcze-
snym świecie, 
– stwierdza, że jedyną prawdą jest Chrystus 
zmartwychwstały, 
– wskazuje bezpieczną drogę do zmartwych-
wstałego Chrystusa, 
– ocenia, w jaki sposób troszczy się o swoje 
zbawienie, 
– analizuje, co powinien zmienić w swoim ży-
ciu, aby osiągnąć zbawienie, 
– wyraża wdzięczność Bogu za dar odkupie-
nia i tajemnicę Zmartwychwstania, 
– podejmuje modlitwę za zbawienie swoje i 
bliźnich, 
– przyjmuje odpowiedzialność za swoje zba-
wienie. 

ucznia, analiza struk-
turalna, praca z tek-
stem źródłowym. 

63. Działanie Ducha 
Świętego we 
wspólnocie Ko-
ścioła 

Znaczenie Ducha Świętego 
w codziennym życiu chrze-
ścijanina i wspólnoty Ko-
ścioła. 

Pogłębienie prawdy 
o Tajemnicy Zesła-
nia Ducha Świętego 
i Jego działania w 
życiu Kościoła. 
Kształtowanie po-
stawy otwartości na 
działanie Ducha 
Świętego. 

Analiza tekstu biblijnego, 
rozmowa kierowana, 
refleksja, śpiew. 

– przytacza tekst biblijny o Zesłaniu Ducha 
Świętego, 
– objaśnia, kim jest Trzecia Osoba Boska, 
– wyjaśnia, na czym polega działanie Ducha 
Świętego w życiu człowieka, 
– określa zadania Ducha Świętego w Kościele, 
– stwierdza działanie Ducha Świętego w co-
dziennym życiu chrześcijanina i wspólnoty 
Kościoła, 
– wskazuje drogę wiodącą ku zbawieniu, 
– planuje troszczyć się o jakość swojej modli-
twy, 
– ocenia, jak otwiera swoje serce na działanie 
Ducha Świętego, 
– podejmuje modlitwę do Ducha Świętego, 
– przyjmuje postawę otwartości na działanie 
Ducha Świętego. 

Praca z tekstem źró-
dłowym, opiniowanie 
wypowiedzi uczniów, 
samoocena uczniów. 

64. Maryja pomaga 
nam być wrażli-
wymi w wierze, 
nadziei i miłości 

Maryi wzorem postawy 
wiary, nadziei i miłości. 

Ukazanie Maryi jako 
wzoru wierności 
Bogu. 
Ukazanie Maryi jako 
wzoru do naślado-
wania i jej szczegól-
nej roli w historii 
zbawienia. 
Kształtowanie po-
stawy wiary, nadziei 

Rozmowa kierowana, 
wywiad biblijny, reflek-
sja. 

– przytacza wydarzenia z życia Maryi, w któ-
rych dochowywała wierności Bogu, 
– wyjaśnia rolę Maryi w historii zbawienia, 
– charakteryzuje postać Maryi, 
– uzasadnia potrzebę naśladowania Maryi w Jej 
wierze, nadziei i miłości, 
– określa, w jaki sposób może w codziennym 
życiu naśladować Maryję,  
– analizuje swoje postępowanie w świetle życia 
Maryi, 

Wartościowanie in-
dywidualnych wypo-
wiedzi, obserwacja w 
toku pracy, ewaluacja. 



i miłości. – proponuje, co może czynić, by być wrażli-
wym w wierze, nadziei i miłości, 
– ocenia swoją wiarę, nadzieję i miłość wzglę-
dem Boga, 
– wyraża wdzięczność Bogu za Maryję, 
– planuje zwracać się do Maryi z prośbą o 
umocnienie wiary, nadziei i miłości, 
– podejmuje modlitwę do Maryi, 
– przyjmuje odpowiedzialność za rozwój cnót 
Boskich w swoim życiu. 
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KRYTERIA OCENIANIA 
z katechezy w zakresie klasy I liceum do programu nr AZ-4-01/10 i podręcznika nr AZ-41-01/10-RA-7/13 „Świadek Chrystusa w Kościele” 

pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza 
 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

 
I. KIM JESTEM? 

 
Uczeń: 
– nazywa człowieka dzieckiem Boga, 
– wymienia cechy charakteryzujące czło-
wieka, 
– podaje znaczenie pojęcia: „wspólnota”, 
–definiuje, jakie cechy powinien posiadać 
świadek Chrystusa, 
– nazywa, czym jest „rozwój duchowy”, 
–podaje, co składa się na rozwój duchowy, 
– wyjaśnia znaczenie słowa: „Kościół” i 
„parafia”, 
– stwierdza, że rozwój duchowy jest czło-
wiekowi potrzebny do dojrzałego przeży-
wania chrześcijaństwa i przezwyciężania 
zagrożeń wiary. 

Uczeń: 
– objaśnia, że człowiek jest zdolny pozna-
wać siebie i panować nad sobą, 
– wyjaśnia istotę życia wspólnotowego, 
– wyjaśnia, dlaczego człowiekowi potrzeb-
ny jest integralny rozwój, 
– objaśnia, na czym polega powołanie do 
dawania świadectwa, 
– streszcza słowa Chrystusa o powołaniu 
Piotra, 
– stwierdza, że pełnię człowieczeństwa 
możemy zobaczyć w Jezusie Chrystusie, 
– określa swoje miejsce i zadania w Koście-
le, 
– charakteryzuje wyzwania stojące przed 
katolikiem po przyjęciu sakramentu bierz-
mowania. 

Uczeń: 
– nazywa, czym jest „świadectwo w wie-
rze”, 
– podaje, kto jest fundamentem Kościoła 
założonego przez Chrystusa, 
– wymienia rodzaje wspólnot – dom, przy-
jaciele, grupa rówieśnicza, nowa klasa i 
szkoła, Ojczyzna, 
– wyjaśnia, że bycie człowiekiem jest 
ogromnym darem, ale stanowi również 
zadanie, 
– wyjaśnia, dlaczego świętych nazywamy 
świadkami, 
– uzasadnia swoją postawę względem 
Chrystusa, 
– wnioskuje, że Chrystus wskazuje człowie-
kowi drogę do zrozumienia swojego istnie-
nia, 
– wnioskuje, że bycie świadkiem jest od-
powiedzialnym i wymagającym zadaniem. 

Uczeń: 
– uzasadnia swoją postawę zaangażowania 
w Kościele, 
– uzasadnia, dlaczego człowiek powinien 
rozwijać się duchowo, 
– uzasadnia osobiste zaangażowanie w 
życie wspólnotowe, 
– określa swoje możliwości rozwoju du-
chowego, 
– charakteryzuje swój wkład w życie 
wspólnoty, 
–charakteryzuje swoją postawę świadka 
względem innych ludzi, 
– charakteryzuje rolę Ducha Świętego w 
życiu Kościoła, 
–analizuje odpowiedzialność za życie we 
wspólnocie. 

 
II. TAKA JEST NASZA WIARA 

 
Uczeń: 
– podaje, na czym polega wiara, 
– podaje przykłady z Pisma Świętego na 
temat Boga Ojca, 
– wylicza główne prawdy wiary, 
– podaje sposoby okazywania miłosierdzia, 
– podaje teksty źródłowe dotyczące Tajem-

Uczeń: 
– wymienia zadania rozumu na drodze 
poznania ludzkiego, 
– wymienia teksty biblijne mówiące o Jezu-
sie jako Pośredniku, 
– przytacza teksty z Pisma Świętego mó-
wiące o Bogu Miłosiernym, 

Uczeń: 
– przytacza zadania wiary na drodze po-
znania ludzkiego, 
– wymienia fragmenty Pisma Świętego 
mówiące o potrzebie przekazywania Ob-
ja-wienia Bożego, 
– wymienia etapy na drodze ku dojrzałości 

Uczeń: 
– wylicza przymioty dojrzałej osobowości, 
– uzasadnia potrzebę współpracy z Duchem 
Świętym w życiu chrześcijanina, 
– wskazuje, że miłosierdzie jest istotnym 
rysem duchowej postawy chrześcijanina, 
– określa swoją współpracę z otrzymaną od 



nicy Wcielenia, 
– podaje, że Duch Święty jest Trzecią Osobą 
Trójcy Świętej, 
– wymienia objawienia maryjne w XIX i XX 
wieku, 
– podaje, kto jest autorem Biblii, 
– podaje, czym jest „wiara”, 
– wymienia przymioty Boga Ojca, 
– wyjaśnia znaczenie słów: „Jezus”, „Chry-
stus”, „Syn Boży”, 
– streszcza treść Dz 2,1-41, 
–wyjaśnia, że wiara łączy się z uczynkami, 
– wskazuje na wielką miłość Boga posyła-
ją-cego Syna na świat, 
– stwierdza, że Jezus jest jedynym Pośred-
ni-kiem między Bogiem a ludźmi, 
– stwierdza, że słowo Boże jest zawarte nie 
tylko w Biblii, ale również w Tradycji Apo-
stolskiej, 
– wskazuje na łączność Pisma Świętego  
i Tradycji w głoszeniu Objawienia Bożego, 
– stosuje poprawnie słowa: „Wcielenie”, 
„Odkupienie”, „Zmartwychwstanie”. 

– przytacza, czym jest „Pismo Święte”, 
– przytacza teksty biblijne dotyczące obiet-
nicy zesłania Ducha Świętego, 
– wyjaśnia znaczenie pojęcia: „miłosier-
dzie”, 
– wyjaśnia, w czym przejawia się miłość 
Boga do człowieka (miłosierdzie Boże), 
– wyjaśnia, dlaczego Jezusa nazywamy 
Pełnią Objawienia, 
– objaśnia związek życia ludzkiego z Osobą 
Jezusa Chrystusa, 
– wyjaśnia, czym jest natchnienie Pisma 
Świętego, 
– wyjaśnia teksty źródłowe mówiące o 
przekazywaniu Objawienia Bożego, 
– objaśnia, z czego wynikają zagrożenia dla 
życia wiarą, 
– wyjaśnia, jak stara się realizować po-
szczególne etapy dojrzałości w wierze, 
– określa, dlaczego człowiek powinien wie-
rzyć w Opatrzność Bożą, 
– określa swoją postawę wobec Chrystusa, 
– wskazuje, na czym polega istota 
wszech-mocy Boga, 
– charakteryzuje relację między wiarą a 
naukami przy-rodniczymi, 
– charakteryzuje, czym jest „objawienie 
maryjne”. 

w wierze, 
– wyjaśnia, jaką rolę pełni wola człowieka 
w akcie wiary, 
– streszcza naukę Kościoła na temat wiary, 
– rozróżnia objawienie publiczne i prywat-
ne, 
– wybiera sposób obrony wiary, 
– wskazuje zagrożenia wiary, 
– uzasadnia, dlaczego objawienia prywatne 
są łaską, 
– wnioskuje, co powinien uczynić, by jego 
relacje z Chrystusem były przejawem doj-
rzałej wiary, 
– stwierdza, że jest powołany do głoszenia 
słowa Bożego, 
– dowodzi, że człowiek potrzebuje Bożego 
miłosierdzia, 
– dowodzi, że Jezus z miłości do nas podej-
muje dzieło odkupienia, 
– dowodzi, że Jezus jest Pełnią Objawienia, 
– analizuje przesłanie Ojca Świętego skie-
rowane do młodzieży, 
– redaguje modlitwę do Ducha Świętego, 
– redaguje słowa podziękowania Bogu Ojcu 
Wszechmogącemu. 

Chrystusa łaską, 
– stosuje lekturę Pisma Świętego w odnie-
sieniu do codziennego życia, 
– charakteryzuje własną postawę w naśla-
dowaniu Jezusa Chrystusa, 
– wnioskuje, na czym polega uczestnictwo 
w pośrednictwie Jezusowym, 
– charakteryzuje cel objawienia prywatne-
go, 
– przyjmuje odpowiedzialność za życie 
wiarą, 
– przyjmuje odpowiedzialność za rozwój 
wiary, 
– przyjmuje odpowiedzialność za życie 
zgodne ze słowem Bożym, 
– przyjmuje odpowiedzialność za dawanie 
świadectwa i uobecnianie Chrystusa w 
świecie, 
– przyjmuje odpowiedzialność za rozwój 
swojej wiary, 
– dowodzi, że spotkanie z Jezusem, który 
jest Prawdą, nadaje sens ludzkiemu życiu. 

 
III. OTO JA JESTEM Z WAMI 

 
Uczeń: 
– wymienia działania, które podejmowała 
Maryja na drodze pielgrzymowania ku 
Bogu, 
– wymienia warunki osiągnięcia dziecięc-
twa Bożego, 
– wymienia warunki sakramentu pokuty i 
pojednania, 
– podaje, czym jest „przebaczenie” i „poku-
ta”, 
– definiuje, czym jest „Eucharystia”, 
– podaje znaczenie sakramentu chorych, 
– podaje, że tylko Bóg powołuje do kapłań-
stwa, 

Uczeń: 
– wymienia główne tematy Ślubów Jasno-
górskich, 
– wymienia przyczyny zniewolenia czło-
wieka, 
– wyjaśnia znaczenie pomocy chorym i 
cierpiącym, 
– wyjaśnia, dlaczego Chrystus jest jedynym 
Kapłanem, 
– wyjaśnia wartości małżeństwa związane z 
wzrasta-niem w miłości ku Bogu i ludziom, 
– objaśnia wymiar wspólnotowy małżeń-
stwa, 
– wyjaśnia, dlaczego należy modlić się o 

Uczeń: 
– wylicza święta maryjne, 
– przytacza teksty biblijne mówiące o isto-
cie Eucharystii, 
– podaje dokumenty, które powstały w 
myśl założeń Soboru Watykańskiego II, 
– podaje najważniejsze osiągnięcia kardy-
nałów okresu międzywojennego, 
– ilustruje pontyfikaty poszczególnych pa-
pieży, 
– wyjaśnia powód ekspiacji podjętej przez 
Jana Pawła II, 
– wyjaśnia najważniejsze postanowienia 
konkordatu z 1925 roku, 

Uczeń: 
– podaje znaczenie osobistej modlitwy za 
osobę potrze-bującą wsparcia, 
– przytacza postawy zalecane przez św. 
Pawła wobec bliźnich, 
– wymienia dokumenty Soboru Watykań-
skiego II, 
– wylicza inicjatywy podejmowane przez 
prymasa A. Hlonda i Sf. Wyszyńskiego w 
celu umocnienia wiary w Narodzie, 
– wymienia najważniejsze osobistości Ko-
ścioła katolickiego w Polsce okresu mię-
dzywojennego, 
– przytacza wydarzenia, które papież okre-



– wymienia warunki niezbędne do przyję-
cia sakramentu kapłaństwa, 
– podaje koncepcję małżeństwa ukazaną 
jako rzeczywistość sakramentalną, 
– wymienia zadania małżonków zgodne z 
zamysłem Boga, 
– definiuje sakrament namaszczenia cho-
rych, 
– wymienia działania, którymi zajmuje się 
Caritas Polska, 
– wymienia omawianych papieży, 
– podaje definicję „Soboru”, 
– wymienia sposoby zaangażowania świec-
kich w życie Kościoła, 
– podaje znaczenie słów: „świadectwo”, 
„męczeństwo”, 
– wymienia pielgrzymki Jana Pawła II do 
Polski, 
– nazywa, czym jest „męczeństwo”, 
– streszcza fragmenty Pisma Świętego mó-
wiące o Ludzie Bożym, 
– streszcza scenę Zwiastowania, 
– wskazuje, że członkowie Ludu Bożego są 
powołani do świętości, 
– wskazuje jak można naśladować Maryję, 
– wskazuje Chrystusa jako wzór synostwa 
Bożego, 
– wskazuje na istotny przymiot małżeń-
stwa, jakim jest świętość. 

miłość dla siebie i innych osób, 
– ilustruje działalność bł. ks. Jerzego Popie-
łuszki, 
– wyjaśnia, jaki jest warunek trwania w 
zjednoczeniu z Chrystusem, 
– wyjaśnia, na czym polega wspólnotowy 
charakter powołania ludzkiego, 
– wyjaśnia teksty Katechizmu Kościoła 
Katolickiego na temat powołania do świę-
tości, 
– wyjaśnia, kiedy władza sprawowana jest 
w sposób prawowity, 
– wyjaśnia słowa: „zło dobrem zwyciężaj”, 
– określa wkład papieża Jana XXIII i Pawła 
VI w dzieło Soborowe, 
– opisuje pontyfikat Benedykta XVI, 
– charakteryzuje Kościół otwarty na pro-
blemy współczesnego świata, 
– wskazuje najważniejsze wydarzenia pon-
tyfikatu Jana Pawła II i tezy nauczania pa-
pieża, 
– opisuje okoliczności podpisania  
konkordatu z 1925 roku, 
– wskazuje na ruchy i stowarzyszenia reli-
gijne działające w latach międzywojennych, 
– opowiada jak doszło do powstania Ślu-
bów Jasnogórskich, 
– wybiera sposób włączenia się w ożywie-
nie Kościoła współczesnego, 
– wskazuje rolę wybranych świętych w 
dziejach Kościoła i Polski, 
– wskazuje sposoby realizowania powołań 
kapłańskich. 

– rozróżnia postawy służące człowiekowi, 
od postaw utrudniających pomoc oraz dzia-
łanie we wspólnocie, 
– uzasadnia, dlaczego Eucharystia jest naj-
większym skarbem i świętością chrześcijan, 
– opisuje liturgię sakramentu namaszczenia 
chorych, 
– uzasadnia, że cierpienie ma swoje źródło 
w Chrystusie, 
– wyszczególnia zmiany, jakie chciał w 
Kościele przeprowadzić Jan XXIII, 
– uzasadnia potrzebę modlitwy o trwanie w 
prawdzie i wolności, 
– stwierdza potrzebę przyjęcia sakramentu 
namaszczenia chorych, 
– określa skutki sakramentu święceń ka-
płańskich, 
– wskazuje sposób realizacji drogi powoła-
nia do świętości i dawania świadectwa 
wiary, 
– opisuje kapłanów, którzy dali świadectwo 
męczeństwa, 
– dowodzi, dlaczego Eucharystia jest zadat-
kiem życia wiecznego, 
– analizuje naukę Ojca Świętego skierowa-
ną do małżeństw, 
– dowodzi, że działanie wspólnotowe jest 
bardziej skuteczne od działanie jednostko-
wego, 
– analizuje słowa Jezusa o powołaniu, 
– redaguje modlitwę o właściwą realizację 
powołania. 

śla mianem „grzechów Kościoła”, 
– streszcza teksty źródłowe encykliki spo-
łecznej, 
– objaśnia, dlaczego potrzebna była odno-
wa Kościoła po II wojnie światowej, 
– objaśnia hasło soborowe „Aggiornamen-
to”, 
–wskazuje na postawę odpowiedzialności 
za dzieło odnowy Kościoła, 
– charakteryzuje przebieg Soboru Waty-
kańskiego II, 
– wskazuje na postać błogosławionego ks. 
Jerzego Popiełuszki jako wzoru życia chrze-
ścijańskiego, 
– dowodzi sensu cierpienia, 
– analizuje wpływ autentycznie chrześci-
jańskiego życia na budzenie powołań ka-
płańskich i zakonnych, 
– analizuje swoje zaangażowanie w pomoc 
innym, 
– dowodzi, że treści Wielkiej Nowenny 
Narodu Polskiego są aktualne także dzisiaj. 

 
IV. CO MAM CZYNIĆ 

 
Uczeń: 
– podaje, na czym polega wolność osoby 
ludzkiej, 
– wskazuje na Osobę Zbawiciela jako fun-
dament wolności, 
– podaje, z czego wypływa i na czym polega 
godność człowieka, 
– podaje znaczenie słowa „powołanie”, 
– wymienia cechy chrześcijańskiej miłości, 

Uczeń: 
– wyjaśnia pojęcie „wolności” na podstawie 
Pisma Świętego, 
– wyjaśnia konieczność poszanowania każ-
dej osoby ludzkiej jako dziecka Bożego, 
– wskazuje na Ewangelię jako źródło po-
szanowania godności i praw człowieka, 
– wyszczególnia zaangażowanie ludzi 
świeckich w swojej parafii, 

Uczeń: 
– uzasadnia potrzebę czynienie dobra jako 
drogi do wolności, 
– dowodzi, że Chrystus pozwala stać się 
pełniej człowiekiem, 
– dowodzi potrzebę współpracy z Bogiem 
w udoskonalaniu świata, 
– redaguje modlitwę o właściwe rozpozna-
nie i realizację swojego powołania, 

Uczeń: 
– przyjmuje odpowiedzialność za poszano-
wanie godności własnej i bliźniego, 
– przyjmuje odpowiedzialność za głoszenie 
Chrystusowego orędzia prawdy i miłości, 
– przyjmuje odpowiedzialność za wspólno-
tę Kościoła, 
– przyjmuje odpowiedzialność za misje w 
Kościele, 



– wskazuje na osobę Chrystusa jako wzór 
prawdziwej miłości bliźniego, 
– stwierdza, że współpraca z Bogiem nadaje 
ostateczny sens działalności człowieka, 
– wymienia osiem błogosławieństw, 
– wymienia instytucje składające się na 
Kościół lokalny, 
– podaje znaczenie słów: „parafia”, „osoba 
świecka”, 
– wymienia, w jakich funkcjach Chrystusa 
mają udział świeccy, 
– podaje, czym jest Kościół jako „wspólnota 
wspólnot”, 
– wymienia różne wspólnoty religijne  
działające w Kościele, 
– podaje znaczenie nakazu misyjnego Chry-
stusa. 

– objaśnia, na czym polega współpraca 
człowieka z Bogiem w kształtowaniu świa-
ta, 
– określa źródło chrześcijańskiej miłości, 
– charakteryzuje postawę chrześcijańską 
wobec bliźniego, 
– wyjaśnia pojęcie „błogosławieni”, 
– wskazuje na Chrystusa, jako źródło praw-
dy i miłości, 
– wyjaśnia, na czym polega teologiczny 
wymiar zaangażowania świeckich na rzecz 
parafii, 
– wskazuje na miejsce świeckich we wspól-
nocie parafialnej, 
– wyjaśnia, jakie jest znaczenie wspólnot 
religijnych, 
– wskazuje na potrzebę zaangażowania się 
w życie wspólnoty całego Kościoła, 
– objaśnia cele misyjne Kościoła, 
– używa poprawnie terminu „misje w Ko-
ściele”, „misja Kościoła”, „nowa ewangeliza-
cja”. 

– dowodzi, że człowiek jest powołany do 
niesienia chrześcijańskiej miłości, 
– uzasadnia potrzebę świadectwa chrześci-
jańskiego życia w prawdzie i miłości, 
– uzasadnia potrzebę rozwoju wiary we 
własnym środowisku, 
– dowodzi potrzeby pracy ludzi świeckich 
w parafii, 
– uzasadnia osobiste zaangażowanie w 
rozwój misji w Kościele, 
– analizuje rolę misji parafialnych, 
– stwierdza potrzebę zaangażowania się 
Kościoła w obronie godności człowieka, 
– przytacza przykłady zaangażowania osób 
świeckich w parafiach, 
– objaśnia, co nadaje najgłębszy sens dzia-
łaniu człowieka, 
– wskazuje na rolę i pomoc Kościoła w 
kształtowaniu odpowiedzialnych postaw. 

– przytacza wydarzenia z życia Jerzego 
Ciesielskiego, 
– określa drogę pracy nad sobą, by żyć 
większą miłością na co dzień, 
– wyjaśnia znaczenie poszczególnych struk-
tur Kościoła lokalnego, 
– wskazuje na związek misji Kościoła z 
Ewangelią. 

 
V. GDY SIĘ MODLICIE 

 
Uczeń: 
– podaje znaczenie słowa: „świadectwo”, 
– wymienia cechy prawdziwego świadka 
Chrystusa, 
– definiuje, czym jest Modlitwa Arcykapłań-
ska, 
– definiuje pojęcie „psalm”, 
– podaje przykłady modlitwy postaci biblij-
nych, 
– wymienia formy modlitwy i rodzaje mo-
dlitwy, 
– podaje przykłady osób, które w swoim 
życiu zachowywały właściwą postawę mo-
dlitewną, 
– przytacza teksty źródłowe mówiące o 
postawach modlitewnych, 
– nazywa różne znaki i gesty liturgiczne, 
– podaje, czym jest niedziela dla chrześcija-
nina, 
– streszcza rozmowę Jezusa z Ojcem, 

Uczeń: 
– objaśnia, na czym polega powszechne 
powołanie do dawania świadectwa wiary, 
– wyjaśnia wybrane psalmy, 
– wyjaśnia znaczenie modlitwy w codzien-
nym życiu, 
– objaśnia, jaki wpływ ma modlitwa na 
życie chrześcijanina, 
– wyjaśnia znaczenie słowa „liturgia”, 
– wyjaśnia sens świętowania niedzieli, 
– rozróżnia rodzaje modlitwy na przykła-
dzie psalmów, 
– wskazuje na aktualne możliwości realiza-
cji świadectwa wiary, 
– wskazuje na sytuacje życiowe opisane w 
psalmach, 
– wskazuje rolę, jaką w modlitwie pełni 
wiara, 
– charakteryzuje poszczególne formy i ro-
dzaje modlitwy, 

Uczeń: 
– wymienia warunki dobrej modlitwy, 
– streszcza teksty źródłowe dotyczące mo-
dlitwy Jezusa, 
– uzasadnia, dlaczego Jezus jest wzorem 
modlitwy, 
– uzasadnia potrzebę pogłębiania relacji z 
Bogiem, 
– uzasadnia konieczność różnych form i 
rodzajów modlitwy, 
– charakteryzuje Modlitwę Arcykapłańską 
jako wzór modlitwy dla chrześcijanina, 
– dowodzi potrzeby dawania świadectwa 
wiary, 
– analizuje postawę Jezusa na modlitwie w 
odniesieniu do życia chrześcijanina, 
– przyjmuje odpowiedzialność za własne 
życie modlitewne, 
– analizuje głębię modlitwy psalmami, 
– analizuje swoją postawę modlitewną 

Uczeń: 
– wyjaśnia naukę Kościoła odnośnie do 
modlitwy, będącej spotkaniem z Bogiem w 
sercu, 
– uzasadnia potrzebę troski o rozwój wiary, 
by coraz pełniej świadczyć o Bogu, 
– wskazuje zasady i cechy, dzięki którym 
niedziela ma szczególny charakter dla 
chrześcijanina, 
– charakteryzuje swoje zaangażowanie w 
liturgię Kościoła, 
– przyjmuje odpowiedzialność za własną 
modlitwę, 
– planuje podjęcie ciągłej troski o właściwą 
postawę modlitewną, 
– przyjmuje odpowiedzialność za święto-
wanie Dnia Pańskiego. 



– streszcza teksty źródłowe dotyczące za-
leżności między modlitwą i wiarą, 
– określa, czym jest modlitwa. 

– określa cechy właściwej postawy modli-
tewnej, 
– opisuje postawy modlitewne, 
– stosuje poznane postawy modlitewne w 
codzienności. 

wobec Boga Ojca, 
– analizuje teksty biblijne o liturgii, 
– analizuje, w jaki sposób należy przeżywać 
niedzielę jako Dzień Pański. 

 
VI. ROK KOŚCIOŁA 

 
Uczeń: 
– podaje, że Bóg jest miłością, 
– przytacza fragmenty Pisma Świętego 
dotyczące świętości, 
– wymienia polskich świętych i błogosła-
wionych wyniesionych na ołtarze przez 
Jana Pawła II, 
– podaje, czym jest Mistyczne Ciało Chry-
stusa, 
– podaje, że miłość do Ojczyzny wypływa z 
miłości do Boga, 
– podaje, czym jest Adwent, 
– przytacza fragmenty z Pisma Świętego 
mówiące o Wcieleniu Syna Bożego, 
– podaje, kto stanowi wzór dla człowieka, 
– przytacza teksty Pisma Świętego wskazu-
jące na wartość pokoju, 
– podaje znaczenie pojęć: pokuta i pojed-
nanie, 
– wymienia warunki dobrej spowiedzi, 
– przytacza teksty Pisma Świętego wskazu-
jące na potrzebę pokuty i pojednania, 
– przytacza tekst biblijny o zmartwych-
wstaniu, 
– przytacza tekst biblijny o Zesłaniu Ducha 
Świętego, 
– stwierdza, że jedyną prawdą jest Chrystus 
zmartwychwstały, 
– stwierdza działanie Ducha Świętego w 
codziennym życiu chrześcijanina, 
– określa zadania chrześcijanina we współ-
czesnym świecie. 

Uczeń: 
– wyjaśnia, czym jest miłość i miłosierdzie, 
– objaśnia, że największym przykazaniem 
jest miłość do Boga i bliźniego, 
– wyjaśnia pojęcia „święty” i „błogosławio-
ny” w kon-tekście biblijnym, 
– streszcza życiorysy dwóch wybranych 
świętych, 
– wyjaśnia, czym jest prawda o Świętych 
Obcowaniu, 
– używa poprawnie terminów: Kościół 
pielgrzymujący, Kościół cierpiący, Kościół 
tryumfujący, 
– wyjaśnia, jakie elementy składają się na 
pojęcie „Ojczyzna”, 
– objaśnia, czym jest patriotyzm, 
– wyjaśnia potrzebę godnego przeżywania 
Adwentu, 
– objaśnia znaczenie przyjścia Chrystusa na 
ziemię, 
– wyjaśnia, że życie jest darem Bożym, 
– objaśnia, że życie ludzkie jest wartością, 
– wyjaśnia pojęcie „pokoju”, 
– objaśnia, na czym polega wartość pokuty 
w życiu chrześcijanina, 
– objaśnia, w jaki sposób miłość zwyciężyła, 
– wyjaśnia, że zmartwychwstanie Chrystu-
sa to dar od Boga, 
– objaśnia, kim jest Trzecia Osoba Boska, 
– wyjaśnia, na czym polega działanie Ducha 
Świętego w życiu człowieka, 
– wskazuje drogę wiodącą ku zbawieniu, 
– wskazuje na znaczenie i role nabożeństw 
wielkopostnych: droga krzyżowa, gorzkie 
żale, 
– wskazuje, czym są uczynki miłosierdzia, 
– charakteryzuje liturgię okresu Adwentu, 

Uczeń: 
– przytacza wydarzenia z życia Maryi, w 
których dochowywała wierności Bogu, 
– wyjaśnia rolę Maryi w historii zbawienia, 
– uzasadnia potrzebę modlitwy do Boga za 
wstawiennictwem świętych, 
– określa zagrożenia miłości we współcze-
snym świecie, 
– uzasadnia potrzebę umacniania wiary 
przez sakramenty święte, 
– uzasadnia znaczenie pokoju dla wszyst-
kich ludzi, 
– charakteryzuje swoją wiarę, nadzieję i 
miłość względem Boga, 
– uzasadnia znaczenie pojednania i pokuty 
dla wszystkich ludzi, 
– wybiera sposób na realizację swojej drogi 
do świętości, 
– uzasadnia potrzebę naśladowania Maryi 
w Jej wierze, nadziei i miłości, 
– wskazuje na potrzebę odpowiedzialności 
za Ojczyznę, 
– wskazuje wartość pokoju dla chrześcija-
nina, 
– wskazuje bezpieczną drogę do zmar-
twychwstałego Chrystusa, 
– dowodzi potrzeby okazywania miłości 
bliźnim, 
– dowodzi prawdy, że każdy chrześcijanin 
jest powo-łany do świętości i może ją osią-
gnąć, 
– dowodzi swojego przywiązania do Ojczy-
zny, 
– redaguje modlitwę o dobre przeżycie 
Adwentu, 
– dowodzi, że spotkanie z Bogiem w sakra-
mentach świętych nadaje sens i wartość 

Uczeń: 
– określa swoje życie w świetle nauki Ko-
ścioła, 
– uzasadnia, dlaczego należy wypełniać 
określone powinności wobec Ojczyzny, 
– przyjmuje postawę odpowiedzialność za 
zmarłych członków Kościoła, którzy 
znaj-dują się w czyśćcu, 
– przyjmuje odpowiedzialność za swoją 
Ojczyznę, 
– przyjmuje odpowiedzialność za dobre 
przy-gotowanie się na spotkanie z przy-
chodzącym Chrystusem, 
– przyjmuje odpowiedzialność za stawanie 
się w pełni człowiekiem, 
– przyjmuje odpowiedzialność za dobre 
przygotowanie się do przyjęcia sakramentu 
pokuty, 
– przyjmuje odpowiedzialność za swoje 
zbawienie, 
– planuje troszczyć się o jakość swojej mo-
dlitwy, 
– przyjmuje odpowiedzialność za rozwój 
cnót Boskich w swoim życiu, 
– analizuje naukę Kościoła mówiącą o świę-
tych i błogosławionych, 
– dowodzi, że istota człowieczeństwa może 
być poznana tylko w świetle Wcielenia Syna 
Bożego. 



– wskazuje na znaczenie Wcielenia Syna 
Bożego, 
– określa zadania Ducha Świętego w Ko-
ściele, 
– charakteryzuje postać Maryi. 

ludzkiemu życiu, 
– analizuje wartości prowadzące do życia w 
pokoju, 
– analizuje swoje postępowanie w świetle 
życia Maryi. 
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