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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII 

 
w Liceum Ogólnokształcącym 

w Zespole Szkół nr 4 im. Jana III Sobieskiego w Rzeszowie 
 
 
 Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpoznawaniu przez 
nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i 
umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programu 
nauczania oraz formułowania oceny. Ocenę z religii ustalamy w oparciu o kryteria 
poznawcze, kształcące i wychowawcze.  
W ocenianiu z religii obowiązują poniższe zasady:  
1. Obiektywność – zastosowanie jednolitych norm i kryteriów oceniania.  
2. Jawność – podawanie na bieżąco wyników pracy ucznia (rodziców na ich 
zapotrzebowanie lub, gdy zaistnieje taka potrzeba ze strony szkoły).  
3. Instruktywność – wskazanie na występujące braki.  
4. Mobilizacja do dalszej pracy.  
Prowadzenie zróżnicowanych form i rodzajów kontroli:  
1. Kontrola wstępna (dokonanie diagnozy wiedzy i umiejętności w początkowej fazie 
kształcenia).  
2. Kontrola bieżąca (sprawdzanie w trakcie trwania procesu kształcenia).  
3. Kontrola końcowa (dotyczy zakończonego etapu kształcenia).  
4. Kontrola dystansowa (zbadanie trwałości wyników po pewnym okresie od 
zakończenia procesu).  
Metody kontroli i ocen:  
1. Konwencjonalne (bieżąca kontrola, prace pisemne, posługiwanie się książką, 
ćwiczenia praktyczne, kontrola graficzna, obserwacja uczniów w toku ich pracy itp.). 
2. Techniczne sposoby kontrolowania procesu dydaktycznego (kontrola i ocena przy 
pomocy zróżnicowanych zadań testowych).  
Sposoby oceniania: Wartościowanie gestem, słowem, mimiką, stopniem.  
Elementy wchodzące w zakres oceny z religii:  
1. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości.  
2. Zainteresowanie przedmiotem.  
3. Stosunek do przedmiotu.  
4. Pilność i systematyczność.  
5. Umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu.  
6. Postawa.  
 
Kontrola i ocena w religii nie dotyczy wyłącznie sprawdzenia wiadomości, lecz także 
wartościowania umiejętności, postaw, zdolności twórczych, rozwoju zainteresowań, 
motywacji uczenia się, a głównie kształtowania cech charakteru, woli, 
odpowiedzialności za swoje czyny, dokładności, wytrwałości, pracowitości, kultury 
osobistej, zgodności postępowania z przyjętą wiarą.  
 
Ocenianie ma na celu:  
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a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych,  
b) motywowanie ucznia do dalszej pracy,  
c) pomaganie uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju,  
d) systematyczne informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o postępach, 
trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.  
 
Ocenie podlegają: 1. Pisemne prace kontrolne dwa razy w ciągu semestru, 
obejmujące więcej niż trzy jednostki lekcyjne, zapowiedziane z co najmniej 
tygodniowym wyprzedzeniem, sprawdzane przez nauczyciela do dwóch tygodni. 
Ponadto kartkówki; zakres ich materiału powinien obejmować nie więcej niż trzy 
jednostki lekcyjne lub materiał podstawowy. Pisemne prace kontrolne są do wglądu 
uczniów, a rodziców na ich zapotrzebowanie. Nauczyciel ma prawo do niepodawania 
terminu prac kontrolnych, jeżeli uczniowie dezorganizują proces oceny osiągnięć 
przez absencję, ucieczki z lekcji itp.  
Podczas oceniania sprawdzianów, kartkówek i prac punktowanych stosuje się 
następujące przeliczenia na oceny:  
powyżej 100% celujący 
90 %- 100% bardzo dobry 
75% - 89 % dobry 
50 %– 74% dostateczny 
30% - 49% dopuszczający 
0% - 29% niedostateczny 
Procentowe kryteria oceniania dostosowane do możliwości ucznia z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim: 
 
90 %- 100% celujący 
75% - 89 % bardzo dobry 
55 %– 74% dobry 
35% - 54% dostateczny 
20% - 34% dopuszczający 
0% - 19% niedostateczny 
Wartości górne w przedziałach oznaczają podwyższenie oceny o „+” zaś dolna 
granica, to obniżenie oceny przez dostawienie „-”  
2. Odpowiedzi ustne dotyczące materiału z zakresu trzech ostatnich lekcji.  
3. Wypowiedzi w trakcie lekcji, podczas dyskusji, powtórzenia itp.  
4. Praca domowa: krótkoterminowa i długoterminowa, kontrolowana na bieżąco. 
5. Ocena ze znajomości podstawowych prawd wiary zdobywana podczas odpowiedzi 
ustnej lub pisemnej.  
6. Zeszyt: sprawdzany podczas odpowiedzi i według decyzji nauczyciela. Jeden raz w 
semestrze kompleksowa ocena zeszytu.  
7. Pilność, systematyczność, postawy, umiejętności: osiągnięcia ucznia zapisywane w 
kartach obserwacyjnych prowadzonych przez nauczyciela religii.  
8. Przygotowanie do poszczególnych katechez.  
9. Korzystanie z Pisma Świętego, podręcznika i innych materiałów katechetycznych. 
10. Zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości szkolnych o 
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charakterze religijnym, zaangażowanie w przygotowanie gazetek szkolnych, udział w 
konkursach religijnych, współpraca ze wspólnotą parafialną.  
11. Inne możliwości wskazujące możliwość oceniania.  
 
Ilość ocen: W ciągu jednego semestru nauczyciel wystawia każdemu uczniowi co 
najmniej trzy oceny cząstkowe. 
Poprawianie: Promuje się systematyczne ocenianie w ciągu semestrów połączone z 
możliwością poprawiania ocen. W wyjątkowych uzasadnionych sytuacjach 
poprawianie może odbywać się bezpośrednio przed wystawianiem oceny semestralnej 
lub końcoworocznej. Przeprowadza się je według ustaleń osób zainteresowanych w 
terminie i z zakresu wskazanego przez nauczyciela religii z zastosowaniem formy 
pisemnej lub ustnej.  
Klasyfikacja: Uczeń może być niesklasyfikowany z religii, jeżeli brak podstaw do 
ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu jego nieobecności na zajęciach 
edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym 
planie edukacji. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności 
może zdawać egzamin klasyfikacyjny 
Ocena nie będzie miała charakteru średniej arytmetycznej ocen cząstkowych; 
znaczący wpływ mają przede wszystkim oceny uzyskane (w semestrze lub w ciągu 
całego roku szkolnego) z prac kontrolnych, dłuższych wypowiedzi, referatów, o ile 
prezentacja ich przejmie formę wypowiedzi ustnej oraz innych form pracy o 
charakterze samodzielnym. Uczeń, który przystąpi do olimpiady czy konkursu 
religijnego i pomyślnie ukończy co najmniej etap szkolny oraz uczeń, który wybitnie 
współpracuje ze wspólnota parafialną, będzie mógł uzyskać podniesienie oceny 
końcoworocznej o jeden stopień. Ustne uzasadnienie oceny semestralnej winno 
nastąpić na tydzień przed klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną i zostać przedstawione 
uczniowi. Informacja o grożącej ocenie niedostatecznej z przedmiotu, winna być 
przekazana uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) na miesiąc przed 
klasyfikacją. Nauczyciel religii przedstawia możliwości poprawy oceny poprzez 
uzupełnienie niezbędnych wiadomości i umiejętności. Uczeń ma prawo zwrócić się do 
dyrektora szkoły o umożliwienie podwyższenia proponowanej oceny końcoworocznej 
z zajęć religii, poprzez przystąpienie do egzaminu sprawdzającego. Oceny cząstkowe, 
semestralne i końcoworoczne według skali: – celujący (6), – bardzo dobry (5), – 
dobry (4), – dostateczny (3), – dopuszczający (2), – niedostateczny (1). Przy 
zapisywaniu ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie plusów i minusów. 
 

1. Wymagania ponadprogramowe  
 
Warunki uzyskania oceny CELUJĄCEJ  
 
Katechizowany:  
· Spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej.  
· Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program religii własnego 
poziomu edukacji.  
· Prezentuje wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ.  
· Samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych. 
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· Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi, swobodą w posługiwaniu się 
terminologią przedmiotową i inną.  
· Angażuje się w prace pozalekcyjne np. gazetki religijne, montaże sceniczne, pomoce 
katechetyczne itp.  
· Uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej.  
· Twórczo uczestniczy w życiu parafii np. należy do organizacji i ruchów katolickich, 
uczestniczy w pielgrzymkach, itp.  
· Jego pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi 
żadnych zastrzeżeń.  
· Poznane prawdy wiary stosuje w życiu.  
· Wykazuje się umiejętnościami i wiadomościami wykraczającymi poza wymagania 
edukacyjne; jego praca jest oryginalna i twórcza oraz wskazuje na dużą 
samodzielność. O ocenie celującej mogą decydować również inne indywidualne 
osiągnięcia ucznia, kwalifikujące go do tej oceny.  
 
2. Wymagania dopełniające  
 
 
Warunki uzyskania oceny BARDZO DOBREJ  
Katechizowany:  
· Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej.  
· Opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności określony poziomem 
nauczania religii.  
· Prezentuje poziom wiadomości powiązanych ze sobą w logiczny układ.  
· Właściwie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska bez 
ingerencji nauczyciela.  
· Umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela.  
· Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi.  
· Wykazuje się pełną znajomością pacierza.  
· Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe.  
· Aktywnie uczestniczy w religii.  
· Jego postępowanie nie budzi żadnych zastrzeżeń.  
· Jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem.  
· Chętnie i systematycznie uczestniczy w życiu parafii.  
· Odpowiedzialnie włącza się w dynamikę i przeżycia roku liturgicznego.  
· Stara się być świadkiem wyznawanej wiary.  
· Opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności wyznaczonych przez nauczyciela 
programem nauczania; osiągnięcia ucznia należą do złożonych i wymagających 
samodzielności. O ocenie bardzo dobrej mogą decydować również inne indywidualne 
osiągnięcia ucznia, kwalifikujące go do tej oceny.  
 
3. Wymagania rozszerzające  
 
Warunki uzyskania oceny DOBREJ  
 
Katechizowany:  
· Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej.  
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· Opanował materiał programowy z religii.  
· Prezentuje wiadomości powiązane związkami logicznymi.  
· Poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska 
podane przez nauczyciela.  
· Stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych podanych przez 
nauczyciela.  
· Podczas wypowiedzi nie popełnia rażących błędów stylistycznych.  
· Wykazuje się dobrą znajomością pacierza. · W zeszycie posiada wszystkie notatki i 
prace domowe.  
· Podczas lekcji posiada określone pomoce (podręcznik, zeszyt i inne) i korzysta z 
nich.  
· Systematycznie uczestniczy w zajęciach religii.  
· Jest zainteresowany przedmiotem.  
· Włącza się w przeżycia i dynamikę roku liturgicznego.  
· Wykazuje się dobrą umiejętnością stosowania zdobytych wiadomości.  
· Postawa ucznia nie budzi wątpliwości.  
· Stara się być aktywny podczas lekcji.  
· Wiadomości i umiejętności ucznia przewidziane programem nauczania nie są pełne 
dla danego etapu nauczania, ale wiele umiejętności ma charakter złożony i 
samodzielny. O ocenie dobrej mogą przesądzić także inne indywidualne osiągnięcia 
ucznia, kwalifikujące go do tej oceny.  
 
4. Wymagania podstawowe  
 
Warunki uzyskania oceny DOSTATECZNEJ  
 
Katechizowany:  
· Opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości, postawy i umiejętności.  
· Prezentuje podstawowe treści materiału programowego z religii.  
· Wykazuje się wiadomościami podstawowymi, które łączy w logiczne związki.  
· Dość poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia oraz wyjaśnia ważniejsze 
zjawiska z pomocą nauczyciela.  
· Przy pomocy nauczyciela potrafi stosować wiadomości dla celów praktycznych i 
teoretycznych.  
· W przekazywaniu wiadomości z religii popełnia niewielkie i nieliczne błędy.  
· Prezentuje słabą kondensację wypowiedzi.  
· Wykazuje się podstawową znajomością pacierza.  
· W jego zeszycie występują sporadyczne braki notatek, prac domowych. 
· Prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem.  
· Wiadomości i umiejętności ucznia są na poziomie podstawowych wiadomości i 
umiejętności przewidzianych programem nauczania dla danego etapu; wiadomości i 
umiejętności należą do przystępnych, o średnim stopniu złożoności i wystarczą do 
pomyślnego dalszego uczenia się. O ocenie dostatecznej mogą przesądzić także inne 
indywidualne uwarunkowania danego ucznia. 
 
 5. Wymagania konieczne  
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Warunki uzyskania oceny DOPUSZCZAJĄCEJ  
 
Katechizowany:  
· Opanował konieczne pojęcia religijne. 
· Prezentuje luźno zestawione wiadomości programowe.  
· Prezentuje mało zadawalający poziom postaw i umiejętności.  
· Wykazuje brak rozumienia podstawowych uogólnień.  
· Brak mu podstawowej umiejętności wyjaśniania zjawisk.  
· Nie potrafi stosować wiedzy, nawet przy pomocy nauczyciela.  
· Podczas przekazywania wiadomości popełnia liczne błędy, wykazuje niepoprawny 
styl wypowiedzi, ma trudności z wysławianiem się.  
· Prowadzi zeszyt.  
· Ma problemy ze znajomością pacierza.  
· Wykazuje poprawny stosunek do religii.  
· Opanował elementarne wiadomości i umiejętności programowe przewidziane dla 
danego etapu edukacyjnego; są to wiadomości i umiejętności bardzo przystępne, 
proste i praktyczne, niezbędne w funkcjonowaniu szkolnym i pozaszkolnym. O ocenie 
dopuszczającej mogą przesądzić także inne indywidualne cechy, postawy i braki 
obserwowane u ucznia.  
 
6. Ocena niedostateczna  
 
Ocena NIEDOSTATECZNA  
 
Katechizowany:  
· Wykazuje rażący brak wiadomości programowych. 
· Nie potrafi logicznie powiązać podawanych wiadomości.  
· Prezentuje zupełny brak rozumienia uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania zjawisk. 
· Nie potrafi zastosować zdobytej wiedzy.  
· Podczas przekazywania informacji popełnia bardzo liczne błędy.  
· Prezentuje rażąco niepoprawny styl wypowiedzi.  
· Nie wykazuje się znajomością pacierza.  
· Nie posiada zeszytu lub dość często nie przynosi go na lekcję.  
· Lekceważy przedmiot.  
· Nieodpowiednio zachowuje się na lekcji.  
· Wyraża lekceważący stosunek do wartości religijnych.  
· Opuszcza lekcję religii. 
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                                 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII RZYMSKOKATOLICKIEJ W KLASIE I  

 

według podręcznika „Świadczę o Jezusie w Kościele” nr: AZ-41-01/10-LU-1/12, zgodny z 
programem nauczania nr: AZ-4-01/10. 
 

 

Rozdział I: Kim jestem? 

 

            Ocena   

dopuszczająca 

Ocena 

dostateczna 

Ocena 

dobra 

Ocena 

bardzo dobra 

Ocena 

celująca 

Uczeń: 

–  definiuje 
pojęcie prawdy. 

 

 

 

 

 

 

Uczeń: 

- definuje pojęcie 
prawdy i wie w 
czym ona się się 
przejawia. 

Uczeń:                                      
- definiuje pojęcie 
prawdy i odnosi ją do 
Boga Stworzyciela i do 
Chrystua, który zna 
prawdę o człowieku. 

 

Uczeń: 

- definuje pojęcie 
prawdy i wie w 
czym przejawia się 
powołąnie 
człowieka do 
szkania prawdy;  

- potrafi 
przedstawić 
argumenty 
potwierdzające 
zdanie, że pełną 
prawdę może 
człowiek znaleźć 
tylko w Chrystusie. 

Uczeń: 

- definuje pojęcie 
prawdy i wie w czym 
przejawia się powołąnie 
człowieka do szkania 
prawdy;  

- potrafi przedstawić 
argumenty 
potwierdzające zdanie, 
że pełną prawdę może 
człowiek znaleźć tylko w 
Chrystusie; 

- potrafi wskazać 
wybrany fragment Pisma 
Świętego odnoszący się 
do prawdy.   

- wie, kto to jest 
świadek wiary i 
wie po czym 
rozpoznać 
chrześciajanina.   

 

 

 

- wie, co to znaczy 
być świadkiem 
Chrystusa; 

- wymienia cechy 
chrześcijanina. 

- wie, co to znaczy być 
świadkiem Chrystusa; 

- określa, w jaki sposób 
chrześcijanin może być 
świadkiem wiary w 
swoim środowisku 

- wie, na czym 
polega istota 
powołania 
chrześcijjańskiego; 

- podaje przykłady 
zagrożeń wiary i 
możliwości ich 
przezwyciężania. 

 

- wie, na czym polega 
istota powołania 
chrześcijjańskiego; 

- podaje przykłady 
zagrożeń wiary i 
możliwości ich 
przezwyciężania. 

- potrafi wskazać 
przykłady z Pisma 
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Świętego potwierdzające 
prawdę, że Chrystus 
troszczy się o wiarę 
człowieka. 

- zna kilaka 
najważniejszych 
dat z historii 
Polski; 

- zna hymn Polski. 

- zna kilaka 
najważniejszych dat 
z historii Polski; 

- zna hymn Polski; 

- wie czym jest 
konstytucja i zna 
daty powstania 
najważniejszych dla 
Polski ustaw 
rządowych.  

- zna kilaka 
najważniejszych dat z 
historii Polski; 

- wie czym jest 
konstytucja i zna daty 
powstania 
najważniejszych dla 
Polski ustaw 
rządowych; 

- określa warunki 
uchwalenia Konstytycji 
3 maja. 

- zna kilaka 
najważniejszych dat 
z historii Polski; 

- określa warunki 
uchwalenia 
Konstytycji 3 maja. 

- wyjaśnia, co 
znaczą słowa: Bóg, 
honor, Ojczyzna. 

- określa warunki 
uchwalenia Konstytycji 3 
maja. 

- wyjaśnia, co znaczą 
słowa: Bóg, honor, 
Ojczyzna. 

- wyjaśnia, jakie 
znaczenie dla Polaków 
miało i nadal ma 
chrześciajństwo. 

- wymienia 
nazwiska wielkich 
Polaków.  

- wymienia 
nazwiska i załugi 
wielkich Polaków. 

- wymienia nazwiska i 
załugi wielkich Polaków 
oraz uzasadnia, czym 
była dla nich wiara. 

- wymienia 
nazwiska i załugi 
wielkich Polaków 
oraz uzasadnia, 
czym była dla nich 
wiara; 

- wyjaśnia dlaczego 
dziedzictwo nauki 
wyrosło z korzeni 
wiary. 

 

 

- wymienia nazwiska i 
załugi wielkich Polaków 
oraz uzasadnia, czym 
była dla nich wiara; 

- wyjaśnia dlaczego 
dziedzictwo nauki 
wyrosło z korzeni wiary; 

- interpretyje wybrane 
wiersze znanych poetów 
polskich. 

- wie, jakie 
elementy 
określają 
człowieczeństwo. 

- potrafi 
zinterpretować 
pojęcie godności.  

- wie, jakie 
elementy określają 
człowieczeństwo. 

- potrafi 
zinterpretować 
pojęcie godności i 
wie, że jej źródło 
tkwi w Bogu. 

- wie, jakie elementy 
określają 
człowieczeństwo. 

- potrafi 
zinterpretować pojęcie 
godności i wie, że jej 
źródło tkwi w Bogu. 

- wymienia cechy 
charakteruzyjące 

- potrafi 
zinterpretować 
pojęcie godności i 
wie, że jej źródło 
tkwi w Bogu; 

-wyjaśnia słowa: 
„stworzony na 
obraz i 
podobieństwo 
Boga”. 

-potrafi zinterpretować 
pojęcie godności i wie, 
że jej źródło tkwi w 
Bogu. Wyjaśnia słowa: 
„stworzony na obraz i 
podobieństwo Boga”. 

- wymienia cechy 
charakteruzyjące ludzką 
godność. 

- interpretuje J 15,14 lub 
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ludzką godność. - wymienia cechy 
charakteruzyjące 
ludzką godność. 

 

Ps 8. 

- wie czym są 
wartości moralne. 

- wie czym są 
wartości moralne i 
potrafi wskazać na 
ich pochodzenie. 

-wie czym są wartości 
moralne, potrafi je 
scharakteryzować i 
wskazać na ich 
pochodzenie. 

- wie czym są 
wartości moralne, 
potrafi je 
scharakteryzować i 
wskazać na ich 
pochodzenie; 

- wyjaśnia, co jest 
źródłem poznania 
zasad moralnych. 

- wyjaśnia, co jest 
źródłem poznania zasad 
moralnych; 

- charakteryzuje wartości 
moralne w świetle 
powołania chrześcijanina 
do świętości. 

- zna prawa życia 
dudchowego. 

- zna prawa życia 
duchowego i potrafi 
je krótko omówić. 

- zna prawa życia 
duchowego, potrafi je 
krótko 
scharakteryzować  i 
potrafi podać przykłady 
ich realizacji. 

- zna prawa życia 
duchowego i potrafi 
podać przykłady ich 
realizacji;  

- interpretuje 
wskazane  
fragmenty z Pisma 
Swiętego odnoszące 
się do realizacji 
praw życia 
duchowego. 

-zna prawa życia 
duchowego i potrafi 
podać przykłady ich 
realizacji;  

- potrafi wskazać 
fragmenty z Pisma 
Swiętego odnoszące się 
do realizacji praw życia 
duchowego. 
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- wie czym jest 
parafia; 

- potrafi odnaleźć 
stronę www. 
parafii, do której 
należy i pozyskać z 
niej informacje 
dotyczące: 
nazwiska 
księdza/księży 
posługujących w 
niej, godziny 
odprawiania mszy 
św. i niektórych 
nabożenstw. 

- wie czym jest 
parafia; 

- potrafi odnaleźć 
stronę www. 
parafii, do której 
należy i pozyskać z 
niej informacje 
dotyczące: nazwiska 
księdza/księży 
posługujących w 
niej, godziny 
odprawiania mszy 
św. i niektórych 
nabożenstw. 

- wie, jakie zadania 
spoczywają na 
parafii.   

- wie czym jest parafia; 

- potrafi odnaleźć 
stronę www. parafii, 
do której należy i 
pozyskać z niej 
informacje dotyczące: 
nazwiska 
księdza/księży 
posługujących w niej, 
godziny odprawiania 
mszy św. i niektórych 
nabożenstw.   

- wie, jakie zadania 
spoczywają na parafii i 
potrafi się do nich 
ustosunkować. 

- wie czym jest 
parafia; 

- potrafi odnaleźć 
stronę www. 
parafii, do której 
należy i pozyskać z 
niej informacje 
dotyczące: nazwiska 
księdza/księży 
posługujących w 
niej, godziny 
odprawiania mszy 
św. i niektórych 
nabożenstw.   

- wie, jakie zadania 
spoczywają na 
parafii i potrafi się 
do nich 
ustosunkować. 

- wie, jakie zadania 
spoczywają na parafii i 
potrafi się do nich 
ustosunkować. 

- potrafi uzasadnić 
istnienie parafii we 
wspólnocie Kościoła. 

 

 

 - potrafi 
zdefiniować 
pojęcie 
współnota; 

- wie, jakie 
współnoty i ruchy 
religijne działają w 
parafii. 

- potrafi 
zdefioniować 
pojęcie wspólnota i 
wymienić jej cechy; 

- wie, jakie 
wspólnoty i ruchy 
religijne działają w 
parafii. 

 

- potrafi zdefiniować 
pojęcie wspólnota i 
wymienić jej cechy 

- potrafi wymienić 
nazwy współnot i 
ruchów religijnych 
działających w parafii 
lub diececji. 

- potrafi wymienić 
nazwy współnot i 
ruchów religijnych 
działających w 
parafii lub diececji i 
którtko je 
scharakteryzować. 

- potrafi wymienić nazwy 
współnot i ruchów 
religijnych działających 
w parafii lub diececji i 
krótko je 
scharakteryzować; 

- ukazuje rolę ruchów 
religijnych w budowaniu 
wspólnoty Kościoła. 

 

 

 

Rozdział II: Taka jest nasza wiara 

 

            Ocena   

dopuszczająca 

Ocena 

dostateczna 

Ocena 

dobra 

Ocena 

bardzo dobra 

Ocena 

celująca 
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Uczeń: 

–wie, czym jest 
teologia, definije ją 
jak naukę; 

- wie, kim był św. 
Tomasz z Akwinu. 

 

 

 

Uczeń: 

–wie, czym jest 
teologia, definije 
ją jak naukę; 

- wie, kim był św. 
Tomasz z Akwinu, 
charakteryzuje go. 

Uczeń: 

- wie, czym jest 
teologia i co jest 
przedmiotem 
badań teologii; 

- wie, kim był św. 
Tomasz z Akwinu, 
charakteryzuje go. 

 

Uczeń: 

- wyjaśnia co jest 
przedmiotrm teologii; 

- charakteryzuje 
postać św. Tomasza z 
Akwinu i zna poglądy 
świętego na istnienie 
Boga.  

Uczeń: 

- wyjaśnia co jest 
przedmiotrm teologii; 

- charakteryzuje postać św. 
Tomasza z Akwinu i zna 
poglądy świętego na istnienie 
Boga; 

- zna stanowisko Kościoła 
(KKK 159) na temat zależności 
między wiarą a wiedzą w 
poznaniu Boga. 

 

- zna drogi, jakimi 
można poznać Boga. 

 

 

 

 

 

 

- zna drogi prowadzące 
do poznania Boga; 

- umie opisać różnice 
zachodzące między 
poznaniem 
rozumowym a 
poznaniem serca. 

- zna drogi 
prowadzące do 
poznania Boga; 

- umie opisać 
różnice zachodzące 
między poznaniem 
rozumowym a 
poznaniem serca; 

- wymienia 
argumenty na 
istnienie Boga. 

- zna drogi prowadzące 
do poznania Boga; 

- umie opisać różnice 
zachodzące między 
poznaniem 
rozumowym a 
poznaniem serca; 

- wymienia argumenty 
na istnienie Boga i 
potrafi wskazać na 
niektóre z nich w KKK. 

-zna drogi 
prowadzące do 
poznania Boga; 

- umie opisać 
różnice zachodzące 
między poznaniem 
rozumowym a 
poznaniem serca; 

- wymienia 
argumenty na 
istnienie Boga i 
potrafi wskazać na 
niektóre z nich w 
KKK; 

- potrafi uzasadnić, 
dlaczego człowiek  

potrzebuje 
Objawienia Bożego. 

- potrafi powiedzieć 
czym jest Objawienie 
Boże i co Bóg objawia 
człowiekowi. 

- potrafi powiedzieć 
czym jest Objawienie 
Boże i co Bóg objawia 
człowiekowi; 

- wie, jakie są formy 
Objawienia Bożego. 

-  potrafi 
powiedzieć czym 
jest Objawienie 
Boże i co Bóg 
objawia 
człowiekowi; 

- wie, jakie są formy 
Objawienia Bożego i 
je krótka 

- wie, jakie są formy 
Objawienia Bożego; 

- wyjasnia słowa 
objawienie i teofania; 

 - wyjaśnia różnicę 
między objawieniem 
naturalnym a 
nadprzyrodzonym. 

- wyjasnia słowa 
objawienie i 
teofania; 

 - wyjaśnia różnicę 
między 
objawieniem 
naturalnym a 
nadprzyrodzony; 
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charakteryzuje. - potrafi odwołać 
się do Pisma 
Świętego i do KKK  
potwierdzających 
czym jest 
Objawienie Boże.  

- wie, czym jest wiara i 
co jest jej 
przedmiotem. 

- zna częściowo credo 
chrześcijanina. 

-  umie powiedzieć 
prawie w całości credo 
chrześcijanina; 

- potrafi powiedzieć, co 
jest przedmiotem 
wiary. 

- zna credo 
chrześcijanina i 
potrafi je w całości 
powiedzieć; 

- wie, czym jest 
wiara w Piśmie 
Świętym.  

- potrafi 
powiedzieć, co jest 
przedmiotem wiary; 

- określa cechy 
wiary. 

- wie, czym jest wiara 
w Piśmie Świętym i 
nauczaniu Kścioła.  

- potrafi powiedzieć, co 
jest przedmiotem 
wiary; 

- określa cechy wiary; 

- umie powiedzieć 
credo chcrześcijanina. 

- wie, czym jest 
wiara w Piśmie 
Świętym i   
nauczaniu Kościoła.  

- potrafi 
powiedzieć, co jest 
przedmiotem wiary; 

- określa cechy 
wiary. 

- umie powiedzieć 
credo 
chcrześcijanina; 

- uzasadnia, że 
wiara domaga się 
przeżywania 
łaczności z Bogiem. 

 

- wie, że Biblia jest 
natchnioną księgą 
chrześcijan oraz wie, 
kto jest autorem Biblii. 

- zna zasady 
interpretacji Biblii. 

- wie, że Biblia jest 
natchnioną księgą 
chrześcijan oraz wie, 
kto jest autorem Biblii. 

- zna zasady 
interpretacji Biblii. 

- wie, że Biblia jest 
natchnioną księgą 
chrześcijan i potrafi 
wyjaśnić, czym jest 
natchnienie Biblii. 

- zna zasady 
interpretacji Biblii. 

- wie, że Biblia jest 
natchnioną księgą 
chrześcijan i potrafi 
wyjaśnić, czym jest 
natchnienie Biblii. 

- zna zasady 
interpretacji Biblii. 

- umie wyjaśnić czym 
jest jedność Starego i 
Nowego Testamentu. 

- wie, że można się 
modlić Pismem 
Świętym. 

- wie, że Biblia jest 
natchnioną księgą 
chrześcijan i potrafi 
wyjaśnić, czym jest 
natchnienie Biblii. 

- zna zasady 
interpretacji Biblii. 

- umie wyjaśnić 
czym jest jedność 
Starego i Nowego 
Testamentu. 

- zna kanon ksiąg 
Nowego 
Testamentu. 
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- potrafi wymienić   
starotestamentalne 
imiona Boga; 

- potrafi wymienić  
nowotestamentalne 
imiona Boga. 

potrafi wymienić   
starotestamentalne 
imiona Boga; 

- potrafi wymienić   
nowotestamentalne 
imiona Boga. 

- potrafi wymienić i 
krótko omówić 
starotestamentalne 
imiona Boga; 

- potrafi wymienić i 
krótko omówić 
nowotestamentalne 
imiona Boga. 

- potrafi wymienić i 
krótko omówić 
starotestamentalne 
imiona Boga; 

- potrafi wymienić i 
krótko omówić 
nowotestamentalne 
imiona Boga. 

- potrafi wymienić i 
krótko omówić 
starotestamentalne 
imiona Boga; 

- potrafi wymienić i 
krótko omówić 
nowotestamentalne 
imiona Boga; 

- potrafi 
zinterpretować 
słowa: „Ja Jestem, 
który Jestem”. 

 

- potrafi wymienić 
konsekwencje wiary w 
jednego Boga. 

- potrafi wyjaśnić, co to 
znaczy wierzyć w Boga. 

- potrafi wymienić 
konsekwencje wiary w 
jednego Boga. 

- potrafi wyjaśnić, co to 
znaczy wierzyć w Boga. 

- potrafi wymienić 
konsekwencje wiary 
w jednego Boga. 

- potrafi wyjaśnić, 
co to znaczy wierzyć 
w Boga. 

- potrafi wymienić i 
krótko omówić 
konsekwencje wiary w 
jednego Boga; 

- potrafi odpowiedzieć 
na pytanie: co to 
znaczy, że Bóg jest 
jeden i jedyny? 

- potrafi wyjaśnić, co to 
znaczy wierzyć w Boga. 

- potrafi 
odpowiedzieć na 
pytanie: co to 
znaczy, że Bóg jest 
jeden i jedyny? 

- wymienia i 
objaśnia 
konsekwencje wiary 
w jednego Boga.  

- potrafi wskazać 
kilka sposobów 
poszukiwania Boga 
przez 
współczesnego 
człowieka. 
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- zna biblijny opis 
stworzenia świata; 

- wie, jakie zadania 
stoją  przed 
człowiekiem w świetle 
biblijnej nauki o 
stworzeniu. 

- zna biblijny opis 
stworzenia świata; 

- wie, jakie zadania 
stoją  przed 
człowiekiem w świetle 
biblijnej nauki o 
stworzeniu. 

- zna biblijny opis 
stworzenia świata i 
potrafi go 
zinterpretować; 

- wie, jakie zadania 
stoją  przed 
człowiekiem w 
świetle biblijnej 
nauki o stworzeniu. 

- zna biblijny opis 
stworzenia świata i 
potrafi go 
zinterpretować; 

- wie, jakie zadania 
stoją  przed 
człowiekiem w świetle 
biblijnej nauki o 
stworzeniu; 

- argumentuje, 
dlaczego człowiek 
jestodpowiedzialny za 
stworzony świat. 

- zna biblijny opis 
stworzenia świata i 
potrafi go 
zinterpretować; 

-wie, jakie zadania 
stoją  przed 
człowiekiem w 
świetle biblijnej 
nauki o stworzeniu; 

- argumentuje, 
dlaczego człowiek 
jestodpowiedzialny 
za stworzony świat. 

- wyjaśnia, dlaczego 
dzieło stwórcze jest 
początkiem 
zbawienia. 

- potrafi odpowiedzieć 
na pytanie: „Co to 
znaczy, że Bóg jest 
wszechmogący?” 

- potrafi odpowiedzieć 
na pytanie: „Co to 
znaczy, że Bóg jest 
wszechmogący?” 

- potrafi 
odpowiedzieć na 
pytanie: „Co to 
znaczy, że Bóg jest 
wszechmogący?” 

- wie, w czym 
wyraża się 
wszechmoc Boga; 

- potrafi wyjaśnić 
czym jest 
wszechmoc Boga i 
moc człowieka. 

-  odwołując się nauki 
Kościoła potrafi 
odpowiedzieć na 
pytanie: „Co to znaczy, 
że Bóg jest 
wszechmogący?” 

- wie, w czym wyraża 
się wszechmoc Boga; 

- potrafi wyjaśnić czym 
jest wszechmoc Boga i 
moc człowieka. 

- odwołując się do 
nauki Kościoła 
potrafi 
odpowiedzieć na 
pytanie: „Co to 
znaczy, że Bóg jest 
wszechmogący?” 

- wie, w czym 
wyraża się 
wszechmoc Boga; 

- potrafi wyjaśnić 
czym jest 
wszechmoc Boga i 
moc człowieka; 

- potrafi 
interpretować 
słowa: „Dla Boga 
bowiem nie ma nic 
niemożliwego” (Łk 
1,37). 
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- wie, że miłość jest 
istotą Boga; 

- potrafi wymienić 
cechy miłości zawarte 
w 1Kor 13, 1-9  

wie, że miłość jest 
istotą Boga; 

- potrafi wymienić 
cechy miłości zawarte 
w 1Kor 13, 1-9 

- wie, że miłość jest 
istotą Boga; 

- potrafi wymienić 
cechy miłości 
zawarte w 1Kor 13, 
1-9 

- wie, że miłość jest 
istotą Boga; 

- potrafi wskazać na 
atrybuty Boga 
pokazujące Jego miłość 
do człowieka 
stopniowo odsłanianą 
w historii zbawienia; 

- potrafi wymienić 
cechy miłości zawarte 
w 1Kor 13, 1-9 

- wie, że miłość jest 
istotą Boga; 

- potrafi wskazać na 
atrybuty Boga 
pokazujące Jego 
miłość do człowieka 
stopniowo 
odsłanianą w 
historii zbawienia; 

- potrafi wymienić 
cechy miłości 
zawarte w 1Kor 13, 
1-9; 

- uzasadnia, że 
odkupienie 
dokonane w Jezusie 
Chrystusie było 
nawyższym 
wyrazem miłości 
Boga do człowieka. 

- wie, czym jest 
miłosierdzie Boże,  

- zna formy modlitwy 
ku czci miłosierdzia 
Bożego; 

- potrafi wymienić kilka 
faktów z życia św. s. 
Faustyny Kowalskiej. 

- wie, czym jest 
miłosierdzie Boże,  

- zna formy modlitwy 
ku czci miłosierdzia 
Bożego; 

- potrafi wymienić kilka 
faktów z życia św. s. 
Faustyny Kowalskiej. 

- zna naukę Kościoła 
na temat 
miłosierdzia 
Bożego; 

- wie, czym jest 
miłosierdzie Boże,  

- zna formy 
modlitwy ku czci 
miłosierdzia 
Bożego; 

- potrafi wymienić 
kilka faktów z życia 
św. s. Faustyny 
Kowalskiej. 

- zna naukę Kościoła na 
temat miłosierdzia 
Bożego;  

- wie, czym jest 
miłosierdzie Boże,  

- zna formy modlitwy 
ku czci miłosierdzia 
Bożego; 

- zna biografię św. s. 
Faustyny Kowalskiej. 

- wie, czym jest 
miłosierdzie Boże i 
potrafi podać 
przykłady, w jaki 
sposób Kościół stara 
się czynić 
miłowierdzie; 

- zna naukę Kościoła 
na temat 
miłosierdzia 
Bożego;  

- zna formy 
modlitwy ku czci 
miłosierdzia 
Bożego; 

- zna bigrafię św. s. 
Faustyny 
Kowalskiej.  
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- zna treść „Modlitwy 
Pańskiej” 

- wymienia cechy 
dobrego Ojca; 

 

- zna treść „Modlitwy 
Pańskiej”i wie,  
dlaczego zwracamy się 
do Boga słowami ABBA 
– Ojcze; 

- wymienia cechy 
dobrego Ojca; 

- zna treść 
„Modlitwy Pańskiej” 
i wie,  dlaczego 
zwracamy się do 
Boga słowami ABBA 
– Ojcze; 

- wymienia cechy 
dobrego Ojca; 

- potrafi podać 
biblijne przykłady 
potwierdzające 
prawdę, że Bóg jest 
kochającym Ojcem.  

- zna treść „Modlitwy 
Pańskiej” i wie, 
dlaczego zwracamy się 
do Boga słowami ABBA 
– Ojcze; 

- wymienia cechy 
dobrego Ojca; 

- potrafi podać biblijne 
przykłady 
potwierdzające 
prawdę, że Bóg jest 
kochającym Ojcem;  

- interpretuje obraz 
Rembrandta van Rijn’a 
„Powrór syna 
marnotrawnego”.  

- zna treść 
„Modlitwy Pańskiej” 
i potrafi uzasadnić, 
dlaczego zwracamy 
się do Boga słowami 
ABBA – Ojcze; 

- wymienia cechy 
dobrego Ojca; 

- potrafi podać 
biblijne przykłady 
potwierdzające 
prawdę, że Bóg jest 
kochającym Ojcem.  

- interpretuje obraz 
Rembrandta van 
Rijn’a „Powrór syna 
marnotrawnego”. 

- wie, że Jesus Chrystus 
stał się Człowiekiem, 
by zbawić świat; 

- potrafić wskazać kila 
wydarzeń z życia 
Jesusa potwierdzające 
Jego człowieczeństwo.   

 

- wie, że Jesus Chrystus 
stał się Człowiekiem, 
by zbawić świat; 

- potrafić wskazać 
wydarzenia z życia 
Jesusa potwierdzające 
Jego człowieczeństwo.   

- wie, że Jesus 
Chrystus stał się 
Człowiekiem, by 
zbawić świat; 

- odwołując się do 
Biblii potrafi 
wyjaśnić, czym jest 
tajemnica 
Wcielenia. 

- wie, że Jesus Chrystus 
stał się Człowiekiem, 
by zbawić świat; 

- odwołując się do 
Biblii potrafi wyjaśnić, 
czym jest tajemnica 
Wcielenia. 

- wie, że Jesus 
Chrystus stał się 
Człowiekiem, by 
zbawić świat; 

- odwołując siś do 
Biblii potrafi 
wyjaśnić, czym jest 
tajemnica 
Wcielenia; 

- potrafi wskazać na 
sytuajce z życia 
Jecusa, w których 
troszczy się o 
człowieka.  
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- wie, że Jesus Chrystus 
jest Synem Bożym; 

- potrafi wymienić kilka 
faktów  z życia Jezusa, 
potwierdzających Jego 
człowieczeństwo. 

 

 

 

 

 - wie, że Jesus 
Chrystus jest Synem 
Bożym; 

- potrafi wymienić kilka 
faktów  z życia Jezusa, 
potwierdzających Jego 
człowieczeństwo i 
potrafi je odnaleźć w 
tajemnicach modlitwy 
różańcowej. 

 

- wie, że Jesus 
Chrystus jest Synem 
Bożym; 

- potrafi wymienić 
kilka faktów  z życia 
Jezusa, 
potwierdzających 
Jego 
człowieczeństwo i 
potrafi je odnaleźć 
w tajemnicach 
modlitwy 
różańcowej. 

- wie, że Jesus Chrystus 
jest Synem Bożym; 

- potrafi wymienić kilka 
faktów  z życia Jezusa, 
potwierdzających Jego 
człowieczeństwo i umie 
je  odnaleźć w 
tajemnicach modlitwy 
różańcowej. 

- potrafi uzasadnić 
związek między 
wcieleniem Jezusa 
Chrystusa i dokonanym 
przez Niego 
zbwieniem. 

 

- wie, że Jesus 
Chrystus jest Synem 
Bożym; 

- potrafi wymienić 
kilka faktów  z życia 
Jezusa, 
potwierdzających 
Jego 
człowieczeństwo i 
umie je odnaleźć w 
tajemnicach 
modlitwy 
różańcowej. 

- potrafi uzasadnić 
związek między 
wcieleniem Jezusa 
Chrystusa i 
dokonanym przez 
Niego zbwieniem. 

- potrafi wykazać, że 
człowieczeństwo 
Jezusa jest szansą 
dla naszego 
człowieczeństwa. 

 

- wie, że wiara w Boga 
jest tajemnicą. 

- wie, że Jezus Chrystus 
jest Bogiem; 

- potrafi wymienić kilka 
faktów z życia Jezusa 
potwierdzających 
prawdę, że jest 
Bogiem: co Jezus czynił 
i co mówił o sobie? 

 

- wie, dlaczego wiara w 
Boga jest tajemnicą. 

- wie, że Jezus Chrystus 
jest Bogiem; 

- potrafi wymienić kilka 
faktów z życia Jezusa 
potwierdzających 
prawdę, że jest 
Bogiem: co Jezus czynił 
i co mówił o sobie? 

 

- wie, dlaczego 
wiara w Boga jest 
tajemnicą. 

- wie, że Jezus 
Chrystus jest 
Bogiem; 

- potrafi wymienić 
kilka faktów z życia 
Jezusa 
potwierdzających 
prawdę, że jest 
Bogiem: co Jezus 
czynił i co mówił o 
sobie? 

 

- wie, dlaczego wiara w 
Boga jest tajemnicą. 

- wie, że Jezus Chrystus 
jest Bogiem i potrafi to 
wyjaśnić; 

- potrafi wymienić kilka 
faktów z życia Jezusa 
potwierdzających 
prawdę, że jest 
Bogiem: co Jezus czynił 
i co mówił o sobie? 

 

 

 

- wie, dlaczego 
wiara w Boga jest 
tajemnicą. 

- wie, że Jezus 
Chrystus jest 
Bogiem i potrafi to 
wyjaśnić; 

- odnosząc się do 
Biblii przedstawia 
argumenty 
potwierdzające 
prawdę, że jest 
Bogiem: co Jezus 
czynił i co mówił o 
sobie? Potrafi 
odnaleźć niektóre 
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ww. treści w Piśmie 
świętym. 

 

 

 

- wie, co znaczy 
misterium; 

- wymienia zbawcze 
czyny Jezusa; 

- wymienia osoby 
stojące pod krzyżem 
Jezusa; 

- zna kilka nazw stacji 
„Drogi krzyżowej” 

 

 

 

- wie, co znaczy 
misterium; 

- wymienia zbawcze 
czyny Jezusa; 

- wymienia osoby 
stojące pod krzyżem 
Jezusa; 

- wie, że wszystkie 
wydarzenia z życua 
Jezusa Chrystusa mają 
charakter zbawczy; 

- zna nazwy stacji 
„Drogi krzyżowej” 

 

- wie, co znaczy 
misterium; 

- wymienia zbawcze 
czyny Jezusa; 

- wie, że wszystkie 
wydarzenia z życua 
Jezusa Chrystusa 
mają charakter 
zbawczy; 

- zna nazwy stacji 
„Drogi krzyżowej” 

 

 

 

- wymienia zbawcze 
czyny Jezusa i potrafi je 
omówić w kontekście 
podejmowania krzyża 
w codzienności; 

- wie, że wszystkie 
wydarzenia z życua 
Jezusa Chrystusa mają 
charakter zbawczy; 

- zna nazwy stacji 
nabożeństwa „Drogi 
krzyżowej” 

 

 

 

- wymienia zbawcze 
czyny Jezusa i 
potrafi je omówić w 
kontekście 
podejmowania 
krzyża w 
codzienności; 

- potrafi 
interpretować 
fragmenty biblijne 
odnoszaće się do 
zbawczych czynów 
Jezusa; 

- zna i wyjaśnia 
pojęcia: wcielenie i 
pascha; 

- wie, że wszystkie 
wydarzenia z życua 
Jezusa Chrystusa 
mają charakter 
zbawczy; 

- zna nazwy stacji 
„Drogi krzyżowej”. 
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- wie, że Jezus założył 
Kościół, Mistyczne 
Ciało i jest jego Głową; 

- potrafi określić jaką 
władzę i w jakich 
okolicznościach 
otrzymał apostoł Piotr 
od Jezusa. 

- potrafi powiedzieć, 
jak odnaleźć Jezusa 
dziś w Kościele.  

- wie, że Jezus założył 
Kościół, Mistyczne 
Ciało i jest jego Głową; 

- potrafi określić jaką 
władzę i w jakich 
okolicznościach 
otrzymał apostoł Piotr 
od Jezusa; 

- wymienia imiona 
Apostołów; 

- potrafi powiedzieć, 
jak odnaleźć Jezusa 
dziś w Kościele. 

 

- wie, że Jezus 
założył Kościół, 
Mistyczne Ciało i 
jest jego Głową; 

- potrafi określić 
jaką władzę i w 
jakich 
okolicznościach 
otrzymał apostoł 
Piotr od Jezusa. 

- potrafi 
powiedzieć, jak 
odnaleźć Jezusa dziś 
w Kościele. 

- wymienia i 
omawia cechy 
apostołów, 
szczególnie św. 
Piotra; 

 

- wie, że Jezus założył 
Kościół, Mistyczne 
Ciało i jest jego Głową; 

- potrafi określić jaką 
władzę i w jakich 
okolicznościach 
otrzymał apostoł Piotr 
od Jezusa. 

- potrafi powiedzieć, 
jak odnaleźć Jezusa 
dziś w Kościele. 

- wymienia i omawia 
cechy apostołów, 
szczególnie św. Piotra; 

- potrafi wyjasnić, po 
do Jezus zesłał na 
Apostołów Ducha 
Świętego;  

- wie, że Jezus 
założył Kościół, 
Mistyczne Ciało i 
jest jego Głową; 

- potrafi określić 
jaką władzę i w 
jakich 
okolicznościach 
otrzymał apostoł 
Piotr od Jezusa. 

- potrafi 
powiedzieć, jak 
odnaleźć Jezusa dziś 
w Kościele. 

- wymienia i 
omawia cechy 
apostołów, 
szczególnie św. 
Piotra; 

- potrafi wyjasnić, 
po do Jezus zesłał 
na Apostołów 
Ducha Świętego; 

- przybliża postać i 
posługę obecnego 
papieża; 

- odwołując się do 
słów Jezusa 
skierowanych do 
Piotra wyjaśnia, co 
to znaczy być skałą. 
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- wie, kim jest osoba 
Ducha Świętego; 

- wyjaśnia słowo 
charyzmat; 

- wymienia dary Ducha 
Świętego. 

- wie, kim jest osoba 
Ducha Świętego; 

- wyjaśnia słowo 
charyzmat; 

- wymienia dary Ducha 
Świętego. 

- wie, kim jest 
osoba Ducha 
Świętego; 

- wyjaśnia słowo 
charyzmat; 

- wie, jaką rolę w 
Kościele pełni Duch 
Święty; 

- wymienia dary 
Ducha Świętego. 

- wie, kim jest osoba 
Ducha Świętego; 

- wyjaśnia słowo 
charyzmat; 

- wie, jaką rolę w 
Kościele pełni Duch 
Święty; 

- wyjaśnia, czym jest 
zesłanie Ducha 
Świętego; 

- odwołując się do 
Biblii wskazuje na 
obecność Ducha 
Świętego w Kościele; 

- wymienia i omawia 
dary Ducha Świętego. 

- wie, kim jest 
osoba Ducha 
Świętego; 

- wyjaśnia słowo 
charyzmat; 

- wymienia i 
omawia dary Ducha 
Świętego; 

- odwołując się do 
Biblii wskazuje na 
obecność Ducha 
Świętego w 
Kościele; 

- zna słowa św. Jana 
Pawła II: „Niech 
zstąpi Duch Twój i 
odnowi oblicze 
Ziemi. Tej Ziemi.” i 
potrafi je 
zinterpretować w 
kontekście 
historycznym i 
współczesnym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział III: To Ja jestem z wami 

 

            Ocena   

dopuszczająca 

Ocena 

dostateczna 

Ocena 

dobra 

Ocena 

bardzo dobra 

Ocena 

celująca 
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Uczeń: 

–wie, że Kościół 
jest wspólnotą 
wierzących; 

- potrafi wymienić 
cechy 
charakterystyczne 
Ludu Bożego; 

- wie, że Kościół 
realizuje swe 
zbawcze 
posłannictwo 
poprzez udział w 
misji: kapłańskiej, 
prorockiej i 
królewskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń: 

- wie, że Kościół jest 
wspólnotą wierzących; 

- potrafi wymienić 
cechy 
charakterystyczne 
Ludu Bożego; 

- wie, że Kościół 
realizuje swe zbawcze 
posłannictwo poprzez 
udział w misji: 
kapłańskiej, prorockiej i 
królewskiej. 
charakterystyczne 
Ludu Bożego; 

  

Uczeń: 

- wie, że Kościół jest 
wspólnotą wierzących; 

- potrafi wymienić cechy 
charakterystyczne Ludu 
Bożego; 

- wie, że Kościół realizuje 
swe zbawcze 
posłannictwo poprzez 
udział w misji: 
kapłańskiej, prorockiej i 
królewskiej; 

- potrafi użyć obrazów 
Kościoła: owczarnia, rola 
uprawna, budowla Boża, 
nasza matka, górne 
Jeruzalem. 

Uczeń: 

- wie, że Kościół 
jest wspólnotą 
wierzących; 

- potrafi wymienić 
cechy 
charakterystyczne 
Ludu Bożego; 

- wie, że Kościół 
realizuje swe 
zbawcze 
posłannictwo 
poprzez udział w 
misji: kapłańskiej, 
prorockiej i 
królewskiej. 
Potrafi krótko 
omówić w  czym 
przejawia się nasz 
udział w danej 
misji; 

- korzystając a KKK 
potrafi 
zinterpretować 
różne obrazy 
Kościoła: 
owczarnia, rola 
uprawna, budowla 
Boża, nasza 
matka, górne 
Jeruzalem. 

Uczeń: 

– wie, że Kościół 
jest wspólnotą 
wierzących; 

- potrafi wymienić 
cechy 
charakterystyczne 
Ludu Bożego i 
krótko je omówić; 

-  potrafi wyjaśnić w  
czym przejawia się 
nasz udział w misji 
kapłańskiej, 
prorockiej i 
królewskiej 
Chrystusa. 

- odnosząc się do 
KKK potrafi 
zinterpretować 
różne obrazy 
Kościoła: owczarnia, 
rola uprawna, 
budowla Boża, 
nasza matka, górne 
Jeruzalem. 

 

- portafi krótko 
scharakteryzować 
patronów Europy: 
św. Benedykta, 
św. Cyryla i 
Metodego oraz 
św. Wojciecha.  

 

- portafi krótko 
scharakteryzować 
patronów Europy: św. 
Benedykta, św. Cyryla i 
Metodego oraz św. 
Wojciecha. 

- portafi 
scharakteryzować 
patronów Europy: św. 
Benedykta, św. Cyryla i 
Metodego oraz św. 
Wojciecha oraz wskazuje 
na ich  rolę w 
chrystianizacji Europy. 

- portafi 
scharakteryzować 
patronów Europy: 
św. Benedykta, 
św. Cyryla i 
Metodego oraz 
św. Wojciecha ; 

- ukazuje 
konsekwencje 
religijne, 
społeczne, 

- portafi 
scharakteryzować 
patronów Europy: 
św. Benedykta, św. 
Cyryla i Metodego 
oraz św. Wojciecha i 
wskazuje na ich rolę 
w krzewieniu 
chrystianizacji 
Europy; 

- przedstawia rolę 
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kulturalne po 
schrystianizowani
u Polski. 

Kościoła w dziejach 
Europy. 

- wie, czym są 
sakramenty 
Kościoła; 

- wymienia 
sakramenty 
święte. 

 

- wie, czym są 
sakramenty Kościoła; 

- wymienia sakramenty 
święte i potrafi 
wyjaśnić dlaczego 
dzielimy je na 
sakramenty 
wtajemniczenia, 
uzdrowienia i posłania 

- wie, czym są 
sakramenty Kościoła; 

- potrafi zinterpretować 
znaki sakramentalne; 

- wymienia sakramenty 
święte i potrafi wyjaśnić 
dlaczego dzielimy je na 
sakramenty 
wtajemniczenia, 
uzdrowienia i posłania. 

- wie, czym są 
sakramenty 
Kościoła; 

- potrafi 
zinterpretować 
znaki 
sakramentalne; 

- wymienia 
sakramenty 
święte i potrafi 
wyjaśnić dlaczego 
dzielimy je na 
sakramenty 
wtajemniczenia, 
uzdrowienia i 
posłania. 

- ukazuje, w jaki 
sposób 
sakramenty 
święte rozwijają i 
uświęcają 
człowieka. 

- potrafi 
zinterpretować 
znaki 
sakramentalne; 

- wymienia 
sakramenty święte i 
potrafi wyjaśnić 
dlaczego dzielimy je 
na sakramenty 
wtajemniczenia, 
uzdrowienia i 
posłania 

- ukazuje, w jaki 
sposób sakramenty 
święte rozwijają i 
uświęcają 
człowieka; 

- interpretuje J3,16 
„Tak bowiem Bóg 
umiłował świat, że 
Syna swego 
Jednorodzonego 
dał, aby każdy, kto 
w Niego wierzy nie 
zginął, ale miał życie 
wieczne.” 

- wie, czym jest 
Kościół;  

- wie, że Kościół 
jest jeden, święty, 
powszechny i 
apostolski. 

- definiuje pojęcie 
Kościoła;  

- wie, że Kościół jest 
jeden, święty, 
powszechny i 
apostolski. 

- definiuje pojęcie 
Kościoła;  

- wie, że Kościół jest 
jeden, święty, 
powszechny i apostolski i 
krótko omawia 
poszczególne cechy. 

- wyjaśnia, co 
znaczy, że Kościół 
jest jeden, święty, 
powszechny i 
apostolski; 

- potrafi 
uzasadnić, że 
wierni są 
odpowiedzialni za 
Kościół. 

- wyjaśnia, co 
znaczy, że Kościół 
jest jeden, święty, 
powszechny i 
apostolski; 

- potrafi uzasadnić, 
że wierni są 
odpowiedzialni za 
Kościół; 

- wie, jak należy 
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zachować się w 
obronie Kościoła. 

- wie, co to jest 
hierarchiczna 
struktora Kościoła; 

- wie, kto piastuje 
godność biskupa 
w diececji i 
prymasa Polski.  

- wie, co Pismo 
Święte mówi o 
pramacie Piotra;  

 

- wie, co to jest 
hierarchiczna struktora 
Kościoła i potrafi ją 
uszeregować; 

- wie, kto piastuje 
godność biskupa w 
diecezji i prymasa 
Polski; 

- wie, co Pismo Święte 
mówi o pramacie 
Piotra; 

- zna hierarchiczną 
strukturę Kościoła; 

- wie, kto piastuje 
godność biskupa w 
diecezji i prymasa Polski; 

- wie, co znaczą pojęcia 
praymat i kolegialność; 

- wie, na czym polega 
posługa biskupa i 
prezbiteratu 

-  potrafi wyjaśnić 
biblijne podstawy 
posługi 
kapłańskiej i 
biskupiej; 

- wie, kto piastuje 
godność biskupa 
w diecezji i 
prymasa Polski; 

- wie, co znaczą 
pojęcia praymat i 
kolegialność; 

- wyjaśnia, na 
czym polega 
posługa biskupa i 
prezbiteratu. 

- potrafi wyjaśnić 
biblijne podstawy 
posługi kapłańskiej i 
biskupiej; 

- wie, kto piastuje 
godność biskupa w 
diecezji i prymasa 
Polski; 

- wie, co znaczą 
pojęcia praymat i 
kolegialność; 

- wie, na czym 
polega posługa 
biskupa i 
prezbiteratu. 

- potrafi wskazać, w 
czym może 
przejwaiać się 
współodpowiedzial
ność wiernych z 
biskupów i 
duchowieństwo. 
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- wie, kiedy i gdzie 
odbył się Sobór 
Watykański II; 

- wie, jaką rolę na 
Soborze 
Watykańskim II 
odegrał Jan XXIII.  

-wie, kiedy i gdzie 
odbył się Sobór 
Watykański II; 

- wie, jaką rolę na 
Soborze Watykańskim 
II odegrał Jan XXIII. 

- zna najawaniejsze 
osiągnięcia Soboru 
Watykańskiego II. 

-wie, kiedy i gdzie odbył 
się Sobór Watykański II; 

- wie, jaką rolę na 
Soborze Watykańskim II 
odegrał Jan XXIII; 

- potrafi przedstawiać 
główne powody 
zwołania Soboru 
Watykańskiego II i 
wskazać najważniejsze 
osiągnięcia soborowe. 

- potrafi 
przedstawiać 
główne powody 
zwołania Soboru 
Watykańskiego II i 
wskazać 
najważniejsze 
osiągnięcia 
soborowe. 

- potrafi wymienić 
2-3 dokumenty 
Soboru 
Watykańskiego II. 

-potrafi 
przedstawiać 
główne powody 
zwołania Soboru 
Watykańskiego II i 
wskazać 
najważniejsze 
osiągnięcia 
soborowe. 

- potrafi wymienić 
2-3 dokumenty 
Soboru 
Watykańskiego II. 

- podejmuje 
dyskusję na temat 
reform 
wprowadzonych w 
Kościele po 
soborze. 

- zna biblijne 
podstawy 
powołania Piotra 
na  namiestnika 
Chrystusa; 

- potrafi krótko 
scharakteryzować 
papieży: Piusa XI, 
Piusa XII, Jana 
XXIII i Pawła VI. 

- zna biblijne podstawy 
powołania Piotra na  
namiestnika Chrystusa; 

- potrafi krótko 
scharakteryzować 
papieży: Piusa XI, Piusa 
XII, Jana XXIII i Pawła 
VI. 

- zna biblijne podstawy 
powołania Piotra na  
namiestnika Chrystusa; 

- potrafi omówić  
pontyfikat kolejnych 
papieży: Piusa XI, Piusa 
XII, Jana XXIII i Pawła VI. 

- zna biblijne 
podstawy 
powołania Piotra 
na  namiestnika 
Chrystusa; 

- potrafi 
scharakteryzować 
papieży: Piusa XI, 
Piusa XII, Jana 
XXIII i Pawła VI i 
wskazać na 
podobieństwa i 
różnice ich 
posługi. 

 

- zna biblijne 
podstawy 
powołania Piotra na  
namiestnika 
Chrystusa; 

- potrafi krótko 
scharakteryzować 
papieży: Piusa XI, 
Piusa XII, Jana XXIII i 
Pawła VI. Oraz 
wskazać na 
uwarunkowania 
społeczne, 
polityczne i 
religujne, które 
nadawały kierunek 
ich pontyfikatom. 
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- zna 
najważniejsze 
wydarzenia z życia 
i posługi św. Jana 
Pawła II. 

- zna najważniejsze 
wydarzenia z życia i 
posługi św. Jana Pawła 
II 

- wie, że każdy 
powołany jest do 
świętości. 

- zna najważniejsze 
wydarzenia z życia i 
posługi św. Jana Pawła II; 

- wyjaśnia, czym jest 
świętość wg Jana Pawła 
II. 

- zna 
najważniejsze 
wydarzenia z życia 
i posługi św. Jana 
Pawła II; 

- odwołując się do 
encykliki Jana 
Pawła II, „Novo 
millenio ineunte” 
wyjaśnia czym jest 
świętość i 
uświęcenie 
człowieka. 

- zna najważniejsze 
wydarzenia z życia i 
posługi św. Jana 
Pawła II. 

- odwołując się do 
encykliki Jana Pawła 
II, „Novo millenio 
ineunte” wyjaśnia 
czym jest świętość i 
uświęcenie 
człowiek; 

- interpretuje słowa 
Jana Pawła II: 
„musicie od siebie 
wymagą, nawet 
gdyby inni od was 
nie wymagali”. 

- zna 
najważniejsze 
wydarzenia z życia 
i posługi 
Benedykta XVI. 

- zna najważniejsze 
wydarzenia z życia i 
posługi Benedykta XVI; 

- potrafi wskazać kilka 
problemów 
podejmowanych przez 
papieża Benedykta XVI 
w czasie jego 
pontyfikatu.  

- zna najważniejsze 
wydarzenia z życia i 
posługi Benedykta XVI; 

- potrafi wskazać kilka 
problemów 
podejmowanych przez 
papieża Benedykta XVI w 
czasie jego pontyfikatu;  

- zna 
najważniejsze 
wydarzenia z życia 
i posługi 
Benedykta XVI; 

- potrafi wskazać 
kilka problemów 
podejmowanych 
przez papieża 
Benedykta XVI w 
czasie jego 
pontyfikatu i 
podać 
rozwiązania, jakie 
papież 
proponował. 

- zna najważniejsze 
wydarzenia z życia i 
posługi Benedykta 
XVI; 

- potrafi wskazać 
kilka problemów 
podejmowanych 
przez papieża 
Benedykta XVI w 
czasie jego 
pontyfikatu, podać 
rozwiązania, jakie 
proponował papież 
oraz ustosunkować 
się do nich.  
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- zna 
najwaźniejsze 
fakty z życia, 
nauczania i 
posługi biskupiej 
sługi Bożego 
kardynała Stefana 
Wyszyńskiego;  

- zna 
najważniejsze 
fakty z życia i 
pracy 
duszpasterskiej bł. 
Ks. Jerzego 
Popiełuszki. 

 

- zna najwaźniejsze 
fakty z życia, nauczania 
i posługi biskupiej sługi 
Bożego kardynała 
Stefana Wyszyńskiego;  

- zna najważniejsze 
fakty z życia i pracy 
duszpasterskiej bł. Ks. 
Jerzego Popiełuszki. 

- zna najwaźniejsze fakty 
z życia, nauczania i 
posługi biskupiej sługi 
Bożego kardynała 
Stefana Wyszyńskiego;  

- zna najważniejsze fakty 
z życia i pracy 
duszpasterskiej bł. Ks. 
Jerzego Popiełuszki; 

- potrafi wykazać, w 
czym przejawiała się 
odwaga u Prymasa 
Tysiąclecia i ks. Jerzego 

- zna 
najwaźniejsze 
fakty z życia, 
nauczania i 
posługi biskupiej 
sługi Bożego 
kardynała Stefana 
Wyszyńskiego;  

- zna 
najważniejsze 
fakty z życia i 
pracy 
duszpasterskiej bł. 
Ks. Jerzego 
Popiełuszki; 

- potrafi ukazać, 
jakie było  
stanowisko 
Prymasa 
Tysiąclecia i ks. 
Jerzego wobec 
władz 
komunistycznych. 

 

- zna najwaźniejsze 
fakty z życia, 
nauczania i posługi 
biskupiej sługi 
Bożego kardynała 
Stefana 
Wyszyńskiego;  

- zna najważniejsze 
fakty z życia i pracy 
duszpasterskiej bł. 
Ks. Jerzego 
Popiełuszki. 

- wyjaśnia pojęcie 
non possumus i 
okoliczności, w 
których prymas je 
powiedział; 

- na przykładzie 
posługi ks. Jerzego 
interpretuje słowa: 
„Zło dobrem 
zwycieżaj”. 

- ukazuje znaczenie 
odwagi i wiary 
Prymasa Tysiąclecia 
i Ks. Jerzego w 
dązeniu do prawdy.  
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 - wie, kim jest 
Maryja, zna kilka 
faktów z Jej życia; 

- wie, kiedy w 
Kościele 
obchodzone są 
święta maryjne; 

- wyjaśnia tytuły: 
Matka 
Chrystusowa, 
Matka Kościoła i 
nasza Matka.   

- wie, kim jest Maryja, 
zna kilka faktów z Jej 
życia; 

- wie, kiedy w Kościele 
obchodzone są święta 
maryjne; 

- wyjaśnia tytuły: 
Matka Chrystusowa, 
Matka Kościoła i nasza 
Matka.  

  

- wie, kim jest Maryja, 
zna kilka faktów z Jej 
życia; 

- wie, kiedy w Kościele 
obchodzone są święta 
maryjne; 

- interpretuje tytuły: 
Matka Chrystusowa, 
Matka Kościoła i nasza 
Matka i potrafi je krótko 
omówić. 

   

- wie, kim jest 
Maryja, zna kilka 
faktów z Jej życia; 

- potrafi 
zargumentować, 
że Maryja jest 
wzorem Kościoła; 

- wie, kiedy w 
Kościele 
obchodzone są 
święta maryjne; 

- interpretuje 
tytuły: Matka 
Chrystusowa, 
Matka Kościoła i 
nasza Matka.   

- potrafi 
zargumentować, że 
Maryja jest wzorem 
Kościoła; 

- wie, kiedy w 
Kościele 
obchodzone są 
święta maryjne; 

- interpretuje tytuły: 
Matka 
Chrystusowa, 
Matka Kościoła i 
nasza Matka, 

- potrafi wskazać na 
przymioty Maryi 
zawarte w Litanii 
loretańskiej.  

 

Rozdział IV: Co mam czynić? 

 

            Ocena   

dopuszczająca 

Ocena 

dostateczna 

Ocena 

dobra 

Ocena 

bardzo dobra 

Ocena 

celująca 

Uczeń: 

– wie, że Pan Bóg 
jest dla 
chrześcijan 
najwyższym 
autorytetem; 

- zna Chrystusowe 
prawo miłości i 
umie je 
zinterpretować. 

 

 

Uczeń: 

– wie, że Pan Bóg jest 
dla chrześcijan 
najwyższym 
autorytetem; 

- wie, jakie przymioty 
Boga wskazują na Jego 
autorytet; 

- zna Chrystusowe 
prawo miłości i umie je 
zinterpretować. 

Uczeń:  

- wie, że Pan Bóg jest dla 
chrześcijan najwyższym 
autorytetem; 

- wie, jakie przymioty 
Boga wskazują na Jego 
autorytet; 

- zna Chrystusowe 
prawo miłości i umie je 
zinterpretować. 

Uczeń: 

- wie, że Pan Bóg 
jest źródłem i 
dawcą miłości; 

- potrafi 
zinterpretować 
przykazanie 
miłości Boga i 
bliźniego; 

- w oparciu o 
„Hymn o miłości” 
– 1 Kor 13, 
wymienia cechy 
Bożej miłości. 

Uczeń: 

– wie, że Pan Bóg 
jest źródłem i 
dawcą miłości; 

- potrafi 
zinterpretować 
przykazanie miłości 
Boga i bliźniego; 

- w oparciu o 
„Hymn o miłości” – 
1 Kor 13, wymienia 
cechy Bożej miłości; 

- potrafi wykazać, że 
Bóg uczy miłości 
bezinteresownej, 
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jako daru z siebie 
samego. 

-  wymienia cnoty 
boskie i cnoty 
kardynalne; 

- uzasadnia 
powołanie 
człowieka do 
świętości. 

 

 

 

 

 

- wymienia i 
interpretuje cnoty 
kardynalne; 

- wyjaśnia, co znaczy 
mieć wiarę, nadzieję i 
miłość. 

- wymienia i interpretuje 
cnoty kardynalne;  
uzasadnia posiadanie 
tych moralnych 
sprawności jako 
niezbędne do wejścia na 
drogę doskonałości 
chrześcijańskiej; 

- wyjaśnia, co znaczy 
mieć wiarę, nadzieję i 
miłość. 

- wymienia i 
interpretuje cnoty 
kardynalne;    

- uzasadnia 
posiadanie tych 
moralnych 
sprawności jako 
niezbędne do 
wejścia na drogę 
doskonałości 
chrześcijańskiej; 

- wyjaśnia, co 
znaczy mieć wiarę, 
nadzieję i miłość. 

- wymienia i 
interpretuje cnoty 
kardynalne;     
uzasadnia 
posiadanie tych 
moralnych 
sprawności jako 
niezbędne do 
wejścia na drogę 
doskonałości 
chrześcijańskiej; 

- wyjaśnia, co 
znaczy mieć wiarę, 
nadzieję i miłość. 

- potrafi 
skomentować słowa 
Matki Teresy z 
Kalkuty: „Nasze 
postępy w 
zdobywaniu  
świętości zależą od 
Boga i od nas”. 

- wyjaśnia pojęcia 
błogosławiony i 
błogosławieństwa; 

- zna osiem 
błogosławieństw.  

- wyjaśnia pojęcia 
błogosławiony i 
błogosławieństwa; 

- zna osiem 
błogosławieństw; 

- wie, gdzie i jakich 
okolicznościach Jezus 
mówi o 
błogosławieństwach. 

- wyjaśnia pojęcia 
błogosławiony i 
błogosławieństwa; 

- zna osiem 
błogosławieństw; 

- potrafi wskazać 
błogosławionych 
Kościoła. 

- wyjaśnia pojęcia 
błogosławiony i 
błogosławieństwa; 

- zna osiem 
błogosławieństw i 
potrafi je 
zinterpretować w 
świetle nauki 
Kościoła. 

- potrafi odnaleźć 
w Biblii Jezusowe 

- wyjaśnia pojęcia 
błogosławiony i 
błogosławieństwa; 

- zna osiem 
błogosławieństw; 

- interpretuje 
program życia 
chrześcijańskiego 
oparty na ośmiu 
błogosławieństwach
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kazanie na Górze. . 

 

 

 

- wymienia cechy 
charakteryzujące 
współnotę 
uczniów Jecusa. 

- umie wymienić 
działania, które 
może i powinien 
podejmować 
uczeń Chrystusa w 
swojej parafii. 

- wymienia cechy 
charakteryzujące 
współnotę uczniów 
Jezusa. 

- umie wymienić 
działania, które może i 
powinien podejmować 
uczeń Chrystusa w 
swojej parafii i potrafi 
uzasadnić ich sens. 

- wymienia cechy 
charakteryzujące 
współnotę uczniów 
Jezusa. 

- umie wymienić 
działania, które może i 
powinien podejmować 
uczeń Chrystusa w 
swojej parafii i potrafi 
uzasadnić ich sens. 

- potrafi wykazać, że 
chrześcijanie powołani 
są do życia we 
współnocie. 

- wymienia cechy 
charakteryzujące 
współnotę 
uczniów Jezusa. 

 

- Interpretuje 1 
Kor 12, 12-20.27; 

 

- umie wymienić 
działania, które 
może i powinien 
podejmować 
uczeń Chrystusa w 
swojej parafii i 
potrafi uzasadnić 
ich sens. 

- wymienia cechy 
charakteryzujące 
współnotę uczniów 
Jezusa. 

- odnajduje w 
Piśmie Świętem 
wskazaną perykopę 
1 Kor 12, 12-20.27 i 
dokonuje jej 
interpretacji.  

- odwołując się 
inicjatyw 
podejmowanych w 
swojej parafii – 
wskazuje na 
działania, które 
służą umocnieniu 
tej współnoty i 
przyczyniają się do 
budowania 
Królestwa Bożego.  

- wyjaśnia pojęcie 
świecki, 
apostolstwo, 
powołanie; 

- potrafi wymienić 
zadania świeckich 
w Kościele. 

- wyjaśnia pojęcie 
świecki, apostolstwo, 
powołanie; 

- potrafi wymienić 
zadania świeckich w 
Kościele w świetle 
omawianych 
dokumentów. 

-wyjaśnia pojęcie 
świecki, apostolstwo, 
powołanie; 

- potrafi wymienić 
zadania świeckich w 
Kościele w świetle 
omawianych 
dokumentów. 

- wyjaśnia pojęcie 
świecki, 
apostolstwo, 
powołanie; 

- potrafi 
zinterpretować 
przypowieść „O 
robotnikach w 
winnicy” – Mt 20, 
1-7 w kontekście 
powoływania 

-wyjaśnia pojęcie 
świecki, 
apostolstwo, 
powołanie; 

- potrafi 
zinterpretować 
przypowieść „O 
robotnikach w 
winnicy” – Mt 20, 1-
7 w kontekście 
powoływania przez 
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przez Jezusa osób 
do pracy w 
Kościele; 

- potrafi wymienić 
zadania świeckich 
w Kościele w 
świetle 
omawianych 
dokumentów. 

Jezusa osób do 
pracy w Kościele; 

- potrafi wymienić 
zadania świeckich w 
Kościele w świetle 
omawianych 
dokumentów; 

- ukazuje rolę osób 
świeckich w 
Kościele. 

- wie, co to jest 
diecezja i kto jest 
odpwoiedzialny za 
nią; wie, kto 
piastuje urząd 
biskupa w diecezji, 
do której 
administracyjnie 
należy; 

- wymienia 
rodzaje misji w 
Kościele. 

- potrafi wymienieć 
działania, które 
odpowiadają misji 
prorockiej, kapłańskiej i 
królewskiej w Kościele. 

- potrafi wymienieć 
działania, które 
odpowiadają misji 
prorockiej, kapłańskiej i 
królewskiej w Kościele. 

- potrafi powiedzieć kilka 
faktów z życia swojej 
parafii lub diecezji.  

- określa, kiedy 
wierzący 
uczestniczy w 
misji prorockiej, 
kapłańskiej i 
królewskiej oraz 
wskazuje 
działania, które są 
realizacją tych 
misji. 

- potrafi powołać 
się na KKK 
omawiając udział 
świeckich w misji 
kapłańskiej, 
prorockiej i 
królewskiej 
Kościoła. 

- określa, kiedy 
wierzący 
uczestniczy w misji 
prorockiej, 
kapłańskiej i 
królewskiej oraz 
wskazuje działania, 
które są realizacją 
tych misji. 

- potrafi powołać 
się na KKK 
omawiając udział 
świeckich w misji 
kapłańskiej, 
prorockiej i 
królewskiej 
Kościoła; 

- potrafi uzasadnić 
tezę, że osoby 
świeckie są 
odpowiedzialne za 
Kościół.  

- zna przykazania 
Boże i potrafi je 
wyjaśnić; 

- wie, czym są 
sekty i zna 
sposoby ich 
działania; 

- wymienia 

- - zna przykazania 
Boże i potrafi je 
wyjaśnić; 

- wie, czym są sekty i 
zna sposoby ich 
działania; 

- wymienia argumenty, 
którymi posługują się 

- zna przykazania Boże i 
potrafi je wyjaśnić; 

- wie, czym są sekty i zna 
sposoby ich działania; 

- wymienia argumenty, 
którymi posługują się 
sekty werbując nowych 

- zna przykazania 
Boże i potrafi je 
wyjaśnić; 

- wymienia 
argumenty, 
którymi posługują 
się sekty werbując 
nowych 

- zna przykazania 
Boże i potrafi je 
wyjaśnić; 

- wymienia 
argumenty, którymi 
posługują się sekty 
werbując nowych 
uczestników grupy; 
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argumenty, 
którymi posługują 
się sekty werbując 
nowych 
uczestników 
grupy; 

- potrafi wymienić 
skutki bycia w 
sekcie; 

- wie, że 
prawdziwe 
szczęście daje Pan 
Bóg obecny w 
sakramentach, 
zwłaszcza w 
spowiedzi św. i 
Eucharystii.  

sekty werbując nowych 
uczestników grupy; 

- potrafi wymienić 
skutki bycia w sekcie; 

- wie, że prawdziwe 
szczęście daje Pan Bóg 
obecny w 
sakramentach, 
zwłaszcza w spowiedzi 
św. i Eucharystii. 

uczestników grupy; 

- potrafi wymienić skutki 
bycia w sekcie; 

- wie, że prawdziwe 
szczęście daje Pan Bóg 
obecny w sakramentach, 
zwłaszcza w spowiedzi 
św. i Eucharystii. 

uczestników 
grupy; 

- ukazuje 
konsekwencje 
przynależności do 
sekty; 

- interpretuje 
fragmenty Pisma 
Świętego 
przestrzegające 
przed 
bałwochwalstwem 
i fałszywymi 
prorokami: 1 Kor 
1,10-13; Flp 3, 1-3; 
1 P 3,13-16. 

- wie, że 
prawdziwe 
szczęście daje Pan 
Bóg obecny w 
sakramentach, 
zwłaszcza w 
spowiedzi św. i 
Eucharystii. 

- ukazuje 
konsekwencje 
przynależności do 
sekty; 

- interpretuje 
fragmenty Pisma 
Świętego 
przestrzegające 
przed 
bałwochwalstwem i 
fałszywymi 
prorokami: 1 Kor 
1,10-13; Flp 3, 1-3; 
1 P 3,13-16; 

- wie, że prawdziwe 
szczęście daje Pan 
Bóg obecny w 
sakramentach, 
zwłaszcza w 
spowiedzi św. i 
Eucharystii. 

 

 

Rozdział V: Gdy się modlicie 

 

            Ocena   

dopuszczająca 

Ocena 

dostateczna 

Ocena 

dobra 

Ocena 

bardzo dobra 

Ocena 

celująca 

Uczeń: 

- wie, czym jest 
modlitwa. 

-  wie, że 
inicjatorem i 
adresatem 
modlitwy jest sam 
Pan Bóg.  

Uczeń: 

- definiuje modlitwę. 

- wie, że inicjatorem i 
adresatem modlitwy 
jest sam Pan Bóg. 

Uczeń: 

wie, czym jest modlitwa i 
na czym ona polega. 

- wie, że inicjatorem i 
adresatem modlitwy jest 
sam Pan Bóg; 

- potrafi odpowiedzieć 
na pytanie: dlaczego 

Uczeń: 

- wie, czym jest 
modlitwa i na 
czym ona polega. 

- wskazuje na 
różnicę między 
modlitwą Ludu 
Bożego a pogan. 

Uczeń: 

- wie, czym jest 
modlitwa i na czym 
ona polega. 

- wskazuje na 
różnicę między 
modlitwą Ludu 
Bożego a pogan. 
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ludzie się modlą? - potrafi 
uzasadnić, że 
modlitwa 
kształtuje 
osobowość 
chrześcijanina. 

- wie, że 
inicjatorem i 
adresatem 
modlitwy jest sam 
Pan Bóg. 

- potrafi uzasadnić, 
że modlitwa 
kształtuje 
osobowość 
chrześcijanina. 

- wie, że inicjatorem 
i adresatem 
modlitwy jest sam 
Pan Bóg. 

- potrafi wyjaśnić 
biblijne 
rozumienie 
pojęcia serce; 

- zna naukę 
Kościoła na temat 
modlitwy.  

 

 

 

 

- potrafi wyjaśnić 
biblijne rozumienie 
pojęcia serce; 

- wymienia warunki 
sprzyjające modlitwie; 

- zna naukę Kościoła na 
temat modlitwy. 

- potrafi wyjaśnić biblijne 
rozumienie pojęcia 
serce; 

- wymienia warunki 
sprzyjające modlitwie; 

- zna naukę Kościoła na 
temat modlitwy. 

- potrafi wyjaśnić 
biblijne 
rozumienie 
pojęcia serce; 

- odwołując się 
poznanych na 
lekcji tekstów 
Pisma św. 
wymienia warunki 
sprzyjające 
modlitwie; 

- wyjaśnia, co to 
znaczy: „modlić 
się sercem”; 

- zna naukę 
Kościoła na temat 
modlitwy. 

- potrafi wyjaśnić 
biblijne rozumienie 
pojęcia serce; 

- odwołując się 
poznanych na lekcji 
tekstów Pisma św. 
wymienia warunki 
sprzyjające 
modlitwie; 

- wyjaśnia, co to 
znaczy: „modlić się 
sercem”; 

- uzasadnia 
konieczność 
modlitwy w żayciu 
chrześcijanina; 

- zna naukę Kościoła 
na temat modlitwy. 

- wymienia 
charakterystyczne 
cechy modlitwy 
Jezusa; 

- wie, co jest 
istotą modlitwy; 

- zna „Modlitwę 
Pańską”. 

- wymienia 
charakterystyczne 
cechy modlitwy Jezusa 
i umie je 
skonfrontować z 
modlitwą współcześnie 
modlących się 
chrześcijan; 

- wie, co jest istotą 
modlitwy; 

- zna „Modlitwę 

- wymienia 
charakterystyczne cechy 
modlitwy Jezusa i umie 
je skonfrontować z 
modlitwą współcześnie 
modlących się 
chrześcijan; 

- potrafi wyjaśnić, 
dlaczego Pan Jezus jest 
mistrzem modlitwy; 

- wie, co jest istotą 

- wymienia 
charakterystyczne 
cechy modlitwy 
Jezusa i umie je 
skonfrontować z 
modlitwą 
współcześnie 
modlących się 
chrześcijan; 

- potrafi wyjaśnić, 
dlaczego Pan 
Jezus jest 

- wymienia 
charakterystyczne 
cechy modlitwy 
Jezusa i umie je 
skonfrontować z 
modlitwą 
współcześnie 
modlących się 
chrześcijan; 

- potrafi wyjaśnić, 
dlaczego Pan Jezus 
jest mistrzem 
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Pańską”. 

 

modlitwy; 

- zna „Modlitwę 
Pańską”. 

mistrzem 
modlitwy; 

- odwołując się do 
tekstów Pisma 
Świętego 
wyjaśnia, co jest 
istotą modlitwy; 

- zna „Modlitwę 
Pańską”. 

modlitwy; 

- odwołując się do 
tekstów Pisma 
Świętego wyjaśnia, 
co jest istotą 
modlitwy; 

- zna „Modlitwę 
Pańską” i 
okoliczności, w 
jakich Pan Jezus 
nam ją podał. 

- wie, co to jest 
modlitwa 
powszechna; 

- interpretuje 
słowa Jezusa: 
„Jeśli dwóch z was 
na ziemi zgodnie o 
coś prosić będzie, 
to wszystko 
otrzymają od 
mojego Ojca, 
który jest w 
niebie. Bo gdzie są 
dwaj, albo trzej 
zebrani w imię 
moje, tam jestem 
pośród nich” (Mt 
18, 19-20). 

wie, co to jest 
modlitwa powszechna; 

- interpretuje słowa 
Jezusa: „Jeśli dwóch z 
was na ziemi zgodnie o 
coś prosić będzie, to 
wszystko otrzymają od 
mojego Ojca, który jest 
w niebie. Bo gdzie są 
dwaj, albo trzej zebrani 
w imię moje, tam 
jestem pośród nich” 
(Mt 18, 19-20). 

Wyjaśnia, czym jest 
modlitwa powszechna; 

- interpretuje słowa 
Jezusa: „Jeśli dwóch z 
was na ziemi zgodnie o 
coś prosić będzie, to 
wszystko otrzymają od 
mojego Ojca, który jest 
w niebie. Bo gdzie są 
dwaj, albo trzej zebrani 
w imię moje, tam jestem 
pośród nich” (Mt 18, 19-
20). 

- wyjaśnia, czym 
jest modlitwa 
powszechna; 

- wie, jak 
konstruować 
wezwania do 
modlitwy 
powszechnej; 

- interpretuje 
słowa Jezusa: 
„Jeśli dwóch z was 
na ziemi zgodnie o 
coś prosić będzie, 
to wszystko 
otrzymają od 
mojego Ojca, 
który jest w 
niebie. Bo gdzie są 
dwaj, albo trzej 
zebrani w imię 
moje, tam jestem 
pośród nich” (Mt 
18, 19-20). 

- wie, co to jest 
modlitwa 
powszechna; 

-  właściwie 
konstruuje 
wezwania modlitwy 
powszechnej; 

- interpretuje słowa 
Jezusa: „Jeśli dwóch 
z was na ziemi 
zgodnie o coś prosić 
będzie, to wszystko 
otrzymają od 
mojego Ojca, który 
jest w niebie. Bo 
gdzie są dwaj, albo 
trzej zebrani w imię 
moje, tam jestem 
pośród nich” (Mt 
18, 19-20). 

- zna różne 
rodzaje modlitwy; 

- wie, czym jest 
modlitwa prośby, 
dziękczynienia, 
adoracji, 
uwielnbienia 

- zna różne rodzaje 
modlitwy; 

- potrafi wyjaśnić, czym 
jest modlitwa prośby, 
dziękczynienia, 
adoracji, uwielnbienia, 
wstawiennicza. 

- zna różne rodzaje 
modlitwy; 

- potrafi wyjaśnić, czym 
jest modlitwa prośby, 
dziękczynienia, adoracji, 
uwielnbienia, 

- zna różne 
rodzaje modlitwy; 

- potrafi wyjaśnić, 
czym jest 
modlitwa prośby, 
dziękczynienia, 
adoracji, 

- zna różne rodzaje 
modlitwy; 

- interpretuje 
przykładowe teksty 
biblijne spisane w 
formie modlitwy;  

- potrafi wyjaśnić, 
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wstawiennicza. uwielnbienia, 
wstawiennicza; 
określa ich 
charakterystyczne 
cechy; 

- spośród różnych 
tekstów biblijnych 
potrafi wskazać te, 
które są modlitwą 
zanoszoną do 
Boga.  

czym jest modlitwa 
prośby, 
dziękczynienia, 
adoracji, 
uwielnbienia, 
wstawiennicza oraz 
wyjaśnia ich 
zasadność. 

- wie, czym jest 
Eucharystia; 

- wie, kto i w 
jakich 
okolicznościach 
ustanowił 
sakrament 
Eucharystii i 
kapłaństwa. 

- potrafi wymienić 
główne części 
mszy świętej.  

- wie, czym jest 
Eucharystia; 

- wie, kto i w jakich 
okolicznościach 
ustanowił sakrament 
Eucharystii i 
kapłaństwa. 

- zna strukturę mszy 
świętej. 

 

- wie, czym jest 
Eucharystia; wie, co KKK 
mówi na temat 
Eucharystii; 

- wie, kto i w jakich 
okolicznościach 
ustanowił sakrament 
Eucharystii i kapłaństwa. 

- zna strukturę mszy 
świętej. 

- wie, czym jest 
Eucharystia; wie, 
co KKK mówi na 
temat Eucharystii; 

potrafi wskazać 
fragment Pisma 
Świętego odnoszący 
się do ustanowienia 
sakramentu 
Eucharystii; 

- zna strukturę 
mszy świętej. 

- wie, czym jest 
Eucharystia; wie, co 
KKK mówi na temat 
Eucharystii; 

- potrafi wskazać 
fragment Pisma 
Świętego odnoszący 
się do ustanowienia 
sakramentu 
Eucharystii; 

- zna strukturę mszy 
świętej; 

- potrafi uzasadnić 
twierdzenie, że 
msza św. jest 
źródłem i szczytem 
życia 
chrześcijańskiego. 

Rozdział VI: Rok Kościoła 

 

            Ocena   

dopuszczająca 

Ocena 

dostateczna 

Ocena 

dobra 

Ocena 

bardzo dobra 

Ocena 

celująca 

Uczeń: 

– zna etymologię 
słowa adwent; 

- potrafi krótko 
omówić rys 

Uczeń: 

- zna etymologię słowa 
adwent; 

- potrafi krótko 
omówić rys historyczny 

Uczeń:  

- zna etymologię słowa 
adwent; 

- potrafi krótko omówić 
rys historyczny czasu 

Uczeń: 

- zna etymologię 
słowa adwent; 

- potrafi krótko 
omówić rys 

Uczeń: 

– zna etymologię 
słowa adwent; 

- omawia rys 
historyczny czasu 
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historyczny czasu 
adwentu; 

- wymienia i 
omawia znane mu 
zwyczaje 
adwentowe. 

 

 

 

 

 

 

czasu adwentu; 

- wymienia i omawia 
symbolikę adwentu i   
zwyczaje adwentowe. 

 

adwentu; 

- wyjasnia znaczenie 
podziału adwentu na 
dwie cześci (zna i 
rozumie pojęcie 
paruzja); 

- wymienia i omawia 
symbolikę adwentu i   
zwyczaje adwentowe. 

historyczny czasu 
adwentu; 

- wyjasnia 
znaczenie 
podziału adwentu 
na dwie cześci 
(zna i rozumie 
pojęcie paruzja); 

- interpretuje 
wezwanie: 
„przygotujcie 
drogę dla Pana”; 

- wymienia i 
omawia symbolikę 
adwentu i 
zwyczaje 
adwentowe. 

adwentu; 

- wyjasnia znaczenie 
podziału adwentu 
na dwie cześci (zna i 
rozumie pojęcie 
paruzja); 

- interpretuje 
wezwanie: 
„przygotujcie drogę 
dla Pana”; 

- wymienia i 
omawia symbolikę 
adwentu i zwyczaje 
adwentowe; 

 

- wie, że Pan Jezus 
stał się 
człowiekiem i 
narodził się z 
Maryi dziewicy; 

- potrafi 
powiedzieć, jaki 
był sens przyjścia 
Chrystusa na 
świat; 

- zna symbolikę 
świąt Bożego 
Narodzenia.  

- interpretuje pojęcie 
wcielenie;   

- potrafi powiedzieć, 
jaki był sens przyjścia 
Chrystusa na świat; 

- zna symbolikę świąt 
Bożego Narodzenia. 

-interpretuje pojęcie 
wcielenie; 

- potrafi powiedzieć, jaki 
był sens przyjścia 
Chrystusa na świat; 

- zna symbolikę świąt 
Bożego Narodzenia. 

- uzasadnia istotę 
Świąt Bożego 
Narodzenia; 

- zna symbolikę 
świąt Bożego 
Narodzenia; 

- interpretuje 
słowa Prologu 
ewangelii św. 
Jana: „A Słowo 
stało się Ciałem i 
zamieszkało 
między nami...” 

- uzasadnia istotę 
Świąt Bożego 
Narodzenia; 

- zna symbolikę 
świąt Bożego 
Narodzenia; 

- odnajduje w 
Piśmie św. Prolog 
ewangelii św. Jana i 
interpretuje słowa: 
„A Słowo stało się 
Ciałem i 
zamieszkało między 
nami...”  

- wie, czym jest 
nawrócenie 
człowieka; 

- umie wymienić, 
wskazać środki 
pomagające w 
nawróceniu; 

- wie, że 
nawrócenie 

- wie, czym jest 
nawrócenie człowieka; 

- umie wymienić, 
wskazać środki 
pomagające w 
nawróceniu; 

-  wie, że nawrócenie 
dokonuje się przy 
pomocy Ducha 

- wie, czym jest 
nawrócenie człowieka; 

- umie wymienić, 
wskazać środki 
pomagające w 
nawróceniu; 

-  wie, że nawrócenie 
dokonuje się przy 
pomocy Ducha Świętego 

- wie, czym jest 
nawrócenie 
człowieka; 

- wie, co nauka 
Kościoła mówi o 
nawróceniu; 

- potrafi wskazać i 
omówić środki  
pomagające w 

- wie, czym jest 
nawrócenie 
człowieka; 

- uzasadnia 
potrzebę 
nawrócenia i 
przedstawia 
argumenty Kościoła 
w tej kwestii;  
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dokonuje się przy 
pomocy Ducha 
Świętego - jest 
darem Boga, Jego 
łaską. 

Świętego - jest darem 
Boga, Jego łaską. 

- jest darem Boga, Jego 
łaską. 

nawróceniu; 

-  wie, że 
nawrócenie 
dokonuje się przy 
pomocy Ducha 
Świętego - jest 
darem Boga, Jego 
łaską. 

- umie wymienić, 
wskazać środki 
pomagające w 
nawróceniu; 

-  wie, że 
nawrócenie 
dokonuje się przy 
pomocy Ducha 
Świętego - jest 
darem Boga, Jego 
łaską. 

- wie, skąd 
czerpiemy prawdę 
o 
Zmartwychwstani
u Jezusa; 

- potrafi wskazać 
na znaki 
świadczące o 
zmartwychwstani
u Pana Jezusa; 

- wie, dlaczego 
chrześciajanie w 
niedzielę świętują 
Dzień Pański.  

- wie, skąd czerpiemy 
prawdę o 
Zmartwychwstaniu 
Jezusa; 

- potrafi wskazać na 
znaki świadczące o 
zmartwychwstaniu 
Pana Jezusa; 

- wie, dlaczego 
chrześciajanie w 
niedzielę świętują 
Dzień Pański. 

- potrafi wskazać na 
znaki świadczące o 
zmartwychwstaniu Pana 
Jezusa; 

- potrafi interpretować 
fragmenty biblijne 
odnoszące się do prawdy 
o zmartwychwstaniu 
Jezusa Chrystusa; 

- wie, dlaczego 
chrześciajanie w 
niedzielę świętują Dzień 
Pański. 

- potrafi wskazać 
na znaki 
świadczące o 
zmartwychwstani
u Pana Jezusa; 

- potrafi 
interpretować 
fragmenty biblijne 
odnoszące się do 
prawdy o 
zmartwychwstani
u Jezusa 
Chrystusa; 

- uzasadnia sens 
wiary chrześcijan 
w życie wieczne; 

- wie, dlaczego 
chrześciajanie w 
niedzielę świętują 
Dzień Pański. 

potrafi wskazać na 
znaki świadczące o 
zmartwychwstaniu 
Pana Jezusa; 

- potrafi odnaleźć w 
Piśmie 
św.fragmenty 
biblijne odnoszące 
się do prawdy o 
zmartwychwstaniu 
Jezusa Chrystusa i 
dokonać ich 
interpretaacji; 

- wie, dlaczego 
chrześciajanie w 
niedzielę świętują 
Dzień Pański. 
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- potrafi 
powiedzieć kilka 
zdań na teamt 
życia i publicznej 
działalności 
Jezusa. 

- potrafi powiedzieć 
kilka zdań na temat 
życia i publicznej 
działąlności Jezusa. 

- potrafi wskazać, w 
których okresach roku 
liturgicznego możemy 
odnieść się do Jezusa 
jako Zbawiciela, 
Nauczyciela, 
Męczennika, 
Pocieszyciela, Dobrego 
Pasterza, Uzdrowiciela, 
Nowonarodzone 
Dziecko, Przewodnika 
w życiu.  

- potrafi powiedzieć kilka 
zdań na temat życia i 
publicznej działąlności 
Jezusa. 

- potrafi wskazać, w 
których okresach roku 
liturgicznego możemy 
odnieść się do Jezusa 
jako Zbawiciela, 
Nauczyciela, 
Męczennika, 
Pocieszyciela, Dobrego 
Pasterza, Uzdrowiciela, 
Nowonarodzone 
Dziecko, Przewodnika w 
życiu. 

- potrafi 
powiedzieć kilka 
zdań na temat 
życia i publicznej 
działąlności 
Jezusa. 

potrafi wskazać, w 
których okresach roku 
liturgicznego możemy 
odnieść się do Jezusa 
jako Zbawiciela, 
Nauczyciela, 
Męczennika, 
Pocieszyciela, Dobrego 
Pasterza, Uzdrowiciela, 
Nowonarodzone 
Dziecko, Przewodnika 
w życiu. Potrafi 
uzasadnić swój wybór. 

- potrafi powiedzieć 
kilka zdań na temat 
życia i publicznej 
działąlności Jezusa. 

- potrafi wskazać, w 
których okresach 
roku liturgicznego 
możemy odnieść się 
do Jezusa jako 
Zbawiciela, 
Nauczyciela, 
Męczennika, 
Pocieszyciela, 
Dobrego Pasterza, 
Uzdrowiciela, 
Nowonarodzone 
Dziecko, 
Przewodnika w 
życiu; 

- potrafi wskazać 
słowo, frazę z Biblli 
potwierdzającą 
prawdę, że Jezus 
jest: Panem, 
Zbawicielem, 
Nauczycielem, 
Uzdrowicielem, itd. 

 

 
                  PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII  W  KLASIE II               
LICEUM OGÓLNOSZTAŁCĄCEGO 

 
według podręcznika „Świadczę o Jezusie w świecie” nr: AZ-42-01/10-LU-4/13, zgodny z 
programem nauczania nr: AZ-4-01/10. 
 
 
 

Rozdział I: Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię 
 

Ocena 
dopuszczająca 

Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo 
dobra 

 

Ocena celująca 
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Uczeń: 

- wie, że są dwa 
biblijne opisy o 
stworzeniu świata, 
potrafi je omówić; 

- wie, jakie są biblijne 
konsekwencje nauki o 
stworzeniu. 

Uczeń: 

- wie, że są dwa 
biblijne opisy o 
stworzeniu świata, 
potrafi je omówić; 

- wie, jakie są 
biblijne 
konsekwencje 
nauki o stworzeniu; 

- potrafi odczytać 
zadanie, jakie Bóg 
powierzył 
człowiekowi. 

Uczeń: 

- wie, że są dwa 
biblijne opisy o 
stworzeniu świata, 
potrafi je omówić;   

- wie, jakie są 
biblijne 
konsekwencje 
nauki o stworzeniu; 

- potrafi odczytać 
zadanie, jakie Bóg 
powierzył 
człowiekowi. 

Uczeń: 

- potrafi omówić 
biblijne opisy o 
stworzeniu świata;   

- wie, jakie są 
biblijne 
konsekwencje 
nauki o stworzeniu; 

- potrafi odczytać 
zadanie, jakie Bóg 
powierzył 
człowiekowi. 

Uczeń: 

- potrafi omówić 
biblijne opisy o 
stworzeniu świata;    

- wie, jakie są 
biblijne 
konsekwencje 
nauki o stworzeniu; 

- potrafi odczytać 
zadanie, jakie Bóg 
powierzył 
człowiekowi; 

- wymienia 
przymioty Boga; 

- potrafi dowieść, 
że ewolucję należy 
rozumieć w ramach 
stwórczego planu 
Boga. 

- omawia opis 
stworzenia; 

- wie, co znaczą słowa 
stwarzać i bara. 

- omawia biblijny 
opis stworzenia; 

- wie, co znaczą 
słowa stwarzać i 
bara. 

- omawia i 
interpretuje 
biblijny opis 
stworzenia; 

- wie, co znaczą 
słowa stwarzać i 
bara; wyjaśnia 
celowość 
stworzenia świata. 

- omawia i 
interpretuje 
biblijny opis 
stworzenia; 

- interpretuje 
słowa credo, 
mówiące o Bogu 
Wszechmogącym, 
Stworzycielu nieba 
i ziemi... 

- wie, co znaczą 
słowa stwarzać i 
bara. 

  

- omawia i 
interpretuje 
biblijny opis 
stworzenia; 

- interpretuje 
słowa credo, 
mówiące o Bogu 
Wszechmogącym, 
Stworzycielu nieba 
i ziemi... 

- wie, co znaczą 
słowa stwarzać i 
bara;  

- wyjaśnia celowość 
stworzenia świata. 

- definiuje pojęcie 
Opatrzności Bożej. 

- definiuje pojęcie 
Opatrzności Bożej; 

- podaje cechy 
człowieka 
wierzącego w 

- omawia krótko 
zależności 
zachodzące między 
Bogiem a światem; 

- definiuje pojęcie 

- odwołując się do 
KKK wyjaśnia, czym 
jest Opatrzność 
Boża; 

- podaje cechy 

- odwołując się do 
KKK wyjaśnia, czym 
jest Opatrzność 
Boża; 

- podaje cechy 
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Opatrzność Bożą.  Opatrzności Bożej; 

- podaje cechy 
człowieka 
wierzącego w 
Opatrzność Bożą. 

człowieka 
wierzącego w 
Opatrzność Bożą 
oraz uzasadnia, 
dlaczego człowiek 
powinien wierzyć 
Opatrzności Bożej. 

człowieka 
wierzącego w 
Opatrzność Bożą; 

- korzystając z 
Pisma św. 
uzasadnia, 
dlaczego człowiek 
powinien wierzyć 
Opatrzności Bożej. 

- zna stanowisko 
Kościoła na temat 
teorii ewolucji; 

- wie, że człowiek jest 
istotą cielesno-
duchową; 

- wie, że człowiek 
został stworzony na 
obraz i podobieństwo 
Boże. 

- potrafi 
przedstawić 
stanowisko 
Kościoła na temat 
teorii ewolucji; 

- wie, że człowiek 
jest istotą 
cielesnoduchową; 

- potrafi wyjaśnić, 
co znaczy, że 
człowiek został 
stworzony na obraz 
i podobieństwo 
Boże. 

- potrafi 
przedstawić 
stanowisko 
Kościoła na temat 
teorii ewolucji; 

- potrafi wyjaśnić  
co znaczy, że 
człowiek jest istotą 
cielesno-duchową; 

- potrafi wyjaśnić, 
co znaczy, że 
człowiek został 
stworzony na obraz 
i podobieństwo 
Boże. 

- potrafi 
przedstawić 
stanowisko 
Kościoła na temat 
teorii ewolucji; 

- uzasadnia, co 
znaczy, że człowiek 
jest istotą cielesno-
duchową; 

- wyjaśnia pojęcie 
godności 
człowieka; 

- potrafi wyjaśnić, 
co znaczy, że 
człowiek został 
stworzony na obraz 
i podobieństwo 
Boże. 

- potrafi 
przedstawić 
stanowisko 
Kościoła na temat 
teorii ewolucji; 

- uzasadnia, co 
znaczy, że człowiek 
jest istotą cielesno-
duchową; 

- wyjaśnia pojęcie 
godności człowieka 
i jego znaczenia w 
dziele stworzenia; 

- potrafi wyjaśnić, 
co znaczy, że 
człowiek został 
stworzony na obraz 
i podobieństwo 
Boże. 

- wie, kim są aniołowie 
Pańscy; 

- wie, co cechuje 
aniołów i jakie mają 
zadania do wykonania; 

- zna modlitwę do 
Anioła Stróża i św. 
Michała Archanioła.  

- wie, kim są 
aniołowie Pańscy; 

- wie, co cechuje 
aniołów i jakie 
mają zadania do 
wykonania; 

- zna modlitwę do 
Anioła Stróża i św. 
Michała 
Archanioła. 

- wie, kim są 
aniołowie Pańscy; 

- wie, co cechuje 
aniołów i jakie 
mają zadania do 
wykonania; 

- wymienia i 
omawia 
wydarzenia 
biblijne, w których 
brali udział 
aniołowie; 

- wie, kim są 
aniołowie Pańscy; 

- wie, co cechuje 
aniołów i jakie 
mają zadania do 
wykonania; 

- wymienia i 
omawia 
wydarzenia 
biblijne, w których 
brali udział 
aniołowie; 

- wie, kim są 
aniołowie Pańscy; 

- wie, co cechuje 
aniołów i jakie 
mają zadania do 
wykonania; 

- odwołując się do 
wydarzeń 
biblijnych wyjaśnia, 
jaką rolę pełnią 
aniołowie w 
dziejach zbawienia; 
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- zna modlitwę do 
Anioła Stróża i św. 
Michała 
Archanioła. 

- zna modlitwę do 
Anioła Stróża i św. 
Michała 
Archanioła. 

- uzasadnia 
obecność aniołów 
w życiu człowieka; 

- zna modlitwę do 
Anioła Stróża i św. 
Michała 
Archanioła. 

- wie, że szatan, to 
upadły dobry duch; 

- zna biblijne 
określenia szatana; 

- wie, jakie cele 
przyświecają 
działaniom szatana; 

- wie, że człowiek ma 
udział w zbawczym 
dziele Jezusa 
Chrystusa. 

- wie, że szatan, to 
upadły dobry duch; 

- zna biblijne 
określenia szatana; 

- wie, jakie cele 
przyświecają 
działaniom 
szatana; 

- wie, że człowiek 
ma udział w 
zbawczym dziele 
Jezusa Chrystusa. 

- wie, że szatan, to 
upadły dobry duch, 
zna biblijne 
określenia szatana; 

- odwołując się do 
Pisma św. potrafi 
podać przykłady 
potwierdzające 
działanie szatana i 
motywy jego 
postępowania; 

- wie, że człowiek 
ma udział w 
zbawczym dziele 
Jezusa Chrystusa. 

- wie, że szatan, to 
upadły dobry duch, 
zna biblijne 
określenia szatana; 

- odwołując się do 
Pisma św. potrafi 
podać przykłady 
potwierdzające 
działanie szatana i 
motywy jego 
postępowania; 

- uzasadnia, że 
człowiek ma udział 
w zbawczym dziele 
Jezusa Chrystusa. 

- wie, że szatan, to 
upadły dobry duch, 
zna biblijne 
określenia szatana; 

- odwołując się do 
Pisma św. potrafi 
podać przykłady 
potwierdzające 
działanie szatana i 
motywy jego 
postępowania; 

- podaje różnice 
między siłą dobra a 
działaniem szatana; 

- uzasadnia, że 
człowiek ma udział 
w zbawczym dziele 
Jezusa Chrystusa. 

- wie i potrafi 
uzasadnić, do czego 
Bóg powołał 
człowieka; 

- wie, na czym polega 
ochrona naturalnego 
środowiska i jakie ma 
to znaczenie; 

- wie i potrafi 
uzasadnić, do 
czego Bóg powołał 
człowieka; 

- wie, na czym 
polega ochrona 
naturalnego 
środowiska i jakie 
ma to znaczenie; 

- wie i potrafi 
uzasadnić, do 
czego Bóg powołał 
człowieka; 

- wie, na czym 
polega ochrona 
naturalnego 
środowiska i jakie 
ma to znaczenie; 

- zna „Dekalog św. 
Franciszka z Asyżu” 
i potrafi uzasadnić, 
dlaczego św. 
Franciszek jest 
patronem 

- interpretuje 
biblijny sens słów: 
„czyńcie sobie 
ziemię poddaną”; 

- zna „Dekalog św. 
Franciszka z Asyżu” 
i potrafi uzasadnić, 
dlaczego św. 
Franciszek jest 
patronem 
ekologów; 

- podaje 
propozycje, jak 
właściwie troszczyć 
się naturalne 

- interpretuje 
biblijny sens słów: 
„czyńcie sobie 
ziemię poddaną”; 

- formułuje wnioski 
z Hymnu św. 
Franciszka; 

- podaje 
propozycje, jak 
właściwie troszczyć 
się naturalne 
środowisko.  
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ekologów. środowisko.   

- wie, że człowiek 
może poznać Boga 
przy pomocy rozumu i 
na drodze wiary; 

- zna nauczanie 
Kościoła na temat 
różnych dróg poznania 
Boga.   

- wie, że człowiek 
może poznać Boga 
przy pomocy 
rozumu i na drodze 
wiary; 

- zna nauczanie 
Kościoła na temat 
różnych dróg 
poznania Boga.   

- analizuje i 
wyjaśnia tekst 
biblijny: Mdr 13,1-
9; 

- zna nauczanie 
Kościoła na temat 
różnych dróg 
poznania Boga.   

- analizuje i 
wyjaśnia tekst 
biblijny: Mdr 13,1-
9; 

- zna nauczanie 
Kościoła na temat 
różnych dróg 
poznania Boga. 
Omawia je;  

- uzasadnia, w jaki 
sposób człowiek 
może poznać Boga. 

- analizuje i 
wyjaśnia tekst 
biblijny: Mdr 13,1-
9; 

- zna nauczanie 
Kościoła na temat 
różnych dróg 
poznania Boga. 
Omawia je; 

- uzasadnia, w jaki 
sposób człowiek 
może poznać Boga 
oraz wskazuje na 
przeszkody stojące 
na drodze poznania 
Stwórcy.  

- wie, co znaczy, że 
człowiek jest istotą 
religijną, powołaną do 
wiary; 

- zna pojęcia: religia, 
religioznawstwo, 
politeizm, monoteizm; 

- potrafi wskazać na 
motywy stworzenia w 
innych religiach 
niechrześcijańskich. 

- wie, co znaczy, że 
człowiek jest istotą 
religijną, powołaną 
do wiary; 

- zna pojęcia: 
religia, 
religioznawstwo, 
politeizm, 
monoteizm;   

- potrafi wskazać 
na motywy 
stworzenia w 
innych religiach 
niechrześcijańskich. 

- potrafi wyjaśnić, 
co znaczy, że 
człowiek jest istotą 
religijną, powołaną 
do wiary; 

- wyjaśnia pojęcia: 
religia, 
religioznawstwo, 
politeizm, 
monoteizm i 
transcendencja; 

- potrafi wskazać 
na motywy 
stworzenia w 
innych religiach 
niechrześcijańskich. 

- potrafi uzasadnić, 
że dzięki religii 
człowiek może 
uzyskać odpowiedź 
na pytania 
egzystencjalne; 

- wyjaśnia pojęcia: 
religia, 
religioznawstwo, 
politeizm, 
monoteizm i 
transcendencja; 

- potrafi wskazać 
na motywy 
stworzenia w 
innych religiach 
niechrześcijańskich. 

- potrafi uzasadnić, 
że dzięki religii 
człowiek może 
uzyskać odpowiedź 
na pytania 
egzystencjalne; 

- wyjaśnia pojęcia: 
religia, 
religioznawstwo, 
politeizm, 
monoteizm i 
transcendencja; 

- potrafi wskazać 
na motywy 
stworzenia w 
innych religiach 
niechrześcijańskich; 

- potrafi wykazać, 
na czym polega 
oryginalność 
objawienia Bożego. 

- wymienia i krótko 
omawia pojęcia 
związane z judaizmem: 

- wymienia i krótko 
omawia pojęcia 
związane z 

- wymienia i krótko 
omawia pojęcia 
związane z 

- objaśnia pojęcia 
związane z 
judaizmem: Naród 

- objaśnia pojęcia 
związane z 
judaizmem: Naród 
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Naród wybrany, 
przymierze, Jahwe, 
Talmud; 

- wymienia 
najważniejsze święta 
żydowskie; 

  

judaizmem: Naród 
wybrany, 
przymierze, Jahwe, 
Talmud; 

- wymienia 
najważniejsze 
święta żydowskie; 

- zna stanowisko 
Kościoła na temat 
stosunku jego do 
judaizmu. 

judaizmem: Naród 
wybrany, 
przymierze, Jahwe, 
Talmud; 

- wymienia 
najważniejsze 
święta żydowskie; 

- potrafi 
przedstawić 
stanowisko 
Kościoła na temat 
jego stosunku do 
judaizmu. 

wybrany, 
przymierze, Jahwe, 
Talmud; 

- wymienia i 
omawia 
najważniejsze 
święta żydowskie; 

- wskazuje na 
różnice między 
judaizmem a 
chrześcijaństwem; 

- wskazuje na 
potrzebę dialogu 
ekumenicznego 
pomiędzy 
chrześcijanami a 
wyznawcami 
judaizmu. 

wybrany, 
przymierze, Jahwe, 
Talmud; 

- wymienia i 
omawia 
najważniejsze 
święta żydowskie; 

- wskazuje na 
różnice między 
judaizmem a 
chrześcijaństwem; 

- uzasadnia 
potrzebę dialogu 
ekumenicznego 
pomiędzy 
chrześcijanami a 
wyznawcami 
judaizmu. 

- potrafi krótko 
omówić historię 
powstania islamu; 

- wymienia pięć 
filarów religii 
muzułmańskiej; 

- potrafi wskazać na 
różnice między 
chrześcijaństwem a 
islamem. 

- potrafi krótko 
omówić historię 
powstania islamu; 

- wymienia pięć 
filarów religii 
muzułmańskiej; 

- potrafi wskazać 
na różnice między 
chrześcijaństwem a 
islamem. 

- potrafi omówić 
historię powstania 
islamu; 

- wymienia i 
omawia pięć 
filarów religii 
muzułmańskiej; 

- potrafi wskazać 
na różnice między 
chrześcijaństwem a 
islamem; 

- wskazuje na 
potrzebę dialogu 
międzyreligijnego. 
Rozumie pojęcie 
ekumenizm. 

- potrafi omówić 
historię powstania 
islamu; 

- wymienia i 
omawia pięć 
filarów religii 
muzułmańskiej; 

- potrafi wskazać 
na różnice między 
chrześcijaństwem a 
islamem; 

- uzasadnia 
potrzebę dialogu 
międzyreligijnego 
w celu budowania 
cywilizacji miłości i 
pokoju.    

 

- potrafi omówić 
historię powstania 
islamu; 

- wymienia i 
omawia pięć 
filarów religii 
muzułmańskiej; 

- potrafi wskazać 
na różnice między 
chrześcijaństwem a 
islamem; 

- wymienia 
podobieństwa w 
obu religiach w 
sposobie 
postrzegania Boga; 

- uzasadnia 
potrzebę dialogu 
międzyreligijnego 
w celu budowania 
cywilizacji miłości i 
pokoju. 
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Rozdział II: Tak Bóg umiłował świat 
 

Ocena 
dopuszczająca 

Ocena 
dostateczna 

Ocena dobra Ocena bardzo 
dobra 

 

Ocena celująca 

Uczeń: 

- różnicuje pojęcia: 
wolność i samowola; 

- zna konsekwencje 
grzechu 
pierworodnego; 

- wie, że Jezus 
Chrystus zwyciężył 
zło i śmierć. 

Uczeń:  

- różnicuje 
pojęcia: wolność i 
samowola; 

- zna 
konsekwencje 
grzechu 
pierworodnego; 

- wie, że Jezus 
Chrystus 
zwyciężył zło i 
śmierć. 

Uczeń: 

- różnicuje pojęcia: 
wolność i samowola; 

- zna i omawia 
konsekwencje 
grzechu 
pierworodnego; 

- wie, że Jezus 
Chrystus zwyciężył 
zło i śmierć. 

Uczeń: 

- różnicuje pojęcia: 
wolność i 
samowola; 

- zna i omawia 
konsekwencje 
grzechu 
pierworodnego; 

- wyjaśnia istotę 
prawdziwej 
wolności; 

- potrafi uzasadnić, 
że Jezus Chrystus 
zwyciężył zło i 
śmierć. 

Uczeń: 

- potrafi dokonać 
oceny moralnej 
czynów 
podyktowanych 
źle wykorzystaną 
wolnością; 

- zna i interpretuje 
tekst biblijny Rdz 
3;  

- wyjaśnia istotę 
prawdziwej 
wolności; 

- uzasadnia, że 
Jezus Chrystus 
zwyciężył zło i 
śmierć. 

- wyjaśnia pojęcie 
święty, świętość; 

- wie, czym jest 
grzech; 

- zna rodzaje 
grzechów; 

 

- wyjaśnia pojęcie 
święty, świętość; 

- wie, czym jest 
grzech; 

- zna rodzaje 
grzechów; 

- wyjaśnia pojęcie 
święty, świętość; 

- wie, czym jest 
grzech; 

- zna rodzaje 
grzechów i je 
charakteryzuje; 

- wyjaśnia pojęcie 
święty, świętość; 

- interpretuje 
przykazanie 
miłości; 

- wie, czym jest 
grzech; 

- zna rodzaje 
grzechów i je 
charakteryzuje; 

- wyjaśnia pojęcie 
święty, świętość; 

- interpretuje 
przykazanie 
miłości’ 

- wie, czym jest 
grzech; 

- zna rodzaje 
grzechów i je 
charakteryzuje 
odwołując się do 
nauczania KKK; 

- wie, czym jest życie 
według ciała i według 
ducha; 

- wie, na jakie 
niebezpieczeństwa 

- opisuje, czym 
jest życie według 
ciała i według 
ducha; 

- wie, na jakie 

- opisuje, czym jest 
życie według ciała i 
według ducha; 

- wie, na jakie 
niebezpieczeństwa 

- opisuje, czym jest 
życie według ciała i 
według ducha; 

- wie, na jakie 
niebezpieczeństwa 

- opisuje, czym 
jest życie według 
ciała i według 
ducha; 

- wie, na jakie 
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narażony jest człowiek 
ze strony złego ducha; 

- wyjaśnia pojęcia 
„stary człowiek” i 
„nowy człowiek”. 

niebezpieczeństwa 
narażony jest 
człowiek ze strony 
złego ducha; 

- wyjaśnia pojęcia 
„stary człowiek” i 
„nowy człowiek”. 

narażony jest 
człowiek ze strony 
złego ducha; 

- różnicuje i wyjaśnia 
pojęcia „stary 
człowiek” i „nowy 
człowiek”; 

- uzasadnia 
konieczność troski o 
życie wieczne. 

narażony jest 
człowiek ze strony 
złego ducha; 

- różnicuje i 
wyjaśnia pojęcia 
„stary człowiek” i 
„nowy człowiek”; 

- uzasadnia 
konieczność troski 
o życie wieczne. 

niebezpieczeństwa 
narażony jest 
człowiek ze strony 
złego ducha; 

- odwołując się do 
tekstów Pisma 
Świętego 
różnicuje i 
wyjaśnia pojęcia 
„stary człowiek” i 
„nowy człowiek”; 

- uzasadnia 
konieczność troski 
o życie wieczne. 

- zna Dekalog; 

- zna Osiem 
błogosławieństw; 

- wie, że Jezus 
Chrystus jest drogą 
prowadzącą do 
zbawienia. 

- zna Dekalog; 

- zna Osiem 
błogosławieństw; 

- wie, że Jezus 
Chrystus jest 
drogą prowadzącą 
do zbawienia. 

- zna Dekalog; 

- zna Osiem 
błogosławieństw; 

- rozumie znaczenie 
słów: 
Protoewangelia, 
Ziemia Obiecana;  

- wie, że Jezus 
Chrystus jest drogą 
prowadzącą do 
zbawienia. 

- ukazuje znaczenie 
Dekalogu w 
dążeniu do 
świętości; 

- interpretuje 
Osiem 
błogosławieństw; 

- rozumie 
znaczenie słów: 
Protoewangelia, 
Ziemia Obiecana; 

- wie, że Jezus 
Chrystus jest drogą 
prowadzącą do 
zbawienia. 

- ukazuje 
znaczenie 
Dekalogu w 
dążeniu do 
świętości; 

- interpretuje 
Osiem 
błogosławieństw; 

- rozumie 
znaczenie słów: 
Protoewangelia, 
Ziemia Obiecana; 

- wyjaśnia, 
dlaczego Jezus 
Chrystus stał się 
ofiarą 
przebłagalną za 
nasze grzechy. 

- wskazuje na miłość 
Boga do człowieka; 

- potrafi dowieść, że w 
krzyżu Chrystusa jest 
nasze zbawienie; 

- określa istotę 
chrześcijańskiej 
nadziei. 

- wskazuje na 
miłość Boga do 
człowieka; 

- potrafi dowieść, 
że w krzyżu 
Chrystusa jest 
nasze zbawienie; 

- określa istotę 
chrześcijańskiej 
nadziei. 

- interpretuje tekst 
Pisma św. J 3,16 – 
omawia znaczenie 
miłości Boga do 
człowieka;  

- potrafi dowieść, że 
w krzyżu Chrystusa 
jest nasze zbawienie; 

- określa istotę 
chrześcijańskiej 

- interpretuje tekst 
Pisma św. J 3,16 – 
omawia znaczenie 
miłości Boga do 
człowieka;  

- charakteryzuje i 
określa istotę 
chrześcijańskiej 
nadziei; 

- wyjaśnia, jakie 
jest znaczenie 

- interpretuje tekst 
Pisma św. J 3,16 – 
omawia znaczenie 
miłości Boga do 
człowieka;  

- uzasadnia 
zależność 
pomiędzy 
śmiercią Jezusa i 
Jego 
odkupieniem;  
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nadziei. krzyża w życiu 
chrześcijanina. 

- charakteryzuje i 
określa istotę 
chrześcijańskiej 
nadziei. 

 

 

- zna znaczenie słów: 
godność, cywilizacja 
życia, cywilizacja 
śmierci; 

- omawia tekst Mt 25, 
31-46. 

- zna znaczenie 
słów: godność, 
cywilizacja 
miłości, 
cywilizacja 
śmierci; 

- omawia tekst Mt 
25, 31-46. 

- wyjaśnia rozumienie 
słów: godność, 
cywilizacja miłości, 
cywilizacja śmierci; 

- omawia tekst Mt 25, 
31-46. 

- wyjaśnia 
rozumienie słów: 
godność, 
cywilizacja miłości, 
cywilizacja 
śmierci; 

- podaje przykłady 
mówiące o 
cywilizacji życia i 
śmierci; 

- interpretuje tekst 
Mt 25, 31-46. 

- wyjaśnia 
rozumienie słów: 
godność, 
cywilizacja życia, 
cywilizacja 
śmierci;  

- odwołując się do 
nauczania Jana 
Pawła II wskazuje 
na różnice między 
cywilizacją 
miłości i 
cywilizacją 
śmierci 

- interpretuje tekst 
Mt 25, 31-46. 

- uzasadnia, dlaczego 
chrześcijanin powinien 
w życiu kierować się 
prawdą; 

- ukazuje wartość i 
znaczenie wolności 
moralnej. 

 

- uzasadnia, 
dlaczego 
chrześcijanin 
powinien w życiu 
kierować się 
prawdą; 

- ukazuje wartość 
i znaczenie 
wolności 
moralnej. 

- interpretuje tekst 
Pisma św. – Ga 5; 

- uzasadnia, dlaczego 
chrześcijanin 
powinien w życiu 
kierować się prawdą; 

- ukazuje wartość i 
znaczenie wolności 
moralnej. 

- interpretuje tekst 
Pisma św. – Ga 5,1; 

- definiuje pojęcie 
prawdy i wolności; 

- argumentuje, 
dlaczego wolność i 
prawda muszą ze 
sobą współistnieć; 

- potrafi uzasadnić, 
że chrześcijanin 
jest prawdziwie 
wolny tylko wtedy, 
gdy zawierzy 
Chrystusowi. 

- interpretuje tekst 
Pisma św. – Ga 
5,1; 

- definiuje pojęcie 
prawdy i 
wolności; 

- argumentuje, 
dlaczego wolność 
i prawda muszą ze 
sobą współistnieć; 

- potrafi 
uzasadnić, że 
chrześcijanin jest 
prawdziwie wolny 
tylko wtedy, gdy 
zawierzy 
Chrystusowi.   

 

Rozdział III: Królestwo Boże w was jest 
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Ocena 

dopuszczająca 
Ocena 

dostateczna 
Ocena dobra Ocena bardzo 

dobra 

 

Ocena celująca 

Uczeń: 

- wie, czym jest 
sumienie; 

- potrafi dowieść, co 
to znaczy mieć 
sumienie czyste; 

- wie, co mówi KKK 
na temat sumienia. 

Uczeń:  

- wie, czym jest 
sumienie; 

- potrafi dowieść, 
co to znaczy mieć 
sumienie czyste; 

- wie, co mówi 
KKK na temat 
sumienia. 

Uczeń:  

-wie, czym jest 
sumienie; 

- potrafi dowieść, 
co to znaczy mieć 
sumienie czyste; 

- wyjaśnia, co to 
jest głos sumienia; 

- wie, co mówi 
KKK na temat 
sumienia. 

 

Uczeń: 

- definiuje sumienie; 

- potrafi dowieść, co 
to znaczy mieć 
sumienie czyste; 

- potrafi wyjaśnić, 
dlaczego człowiek 
musi wsłuchiwać się 
w głos swojego 
sumienia;  

- wie, co mówi 
KKK na temat 
sumienia. 

 

Uczeń: 

- definiuje sumienie; 

- potrafi dowieść, co 
to znaczy mieć 
sumienie czyste; 

- potrafi wyjaśnić, 
dlaczego człowiek 
musi wsłuchiwać się 
w głos swojego 
sumienia;  

- wie, co mówi 
KKK na temat 
sumienia. 

- zna rodzaje sumień; 

- potrafi wyjaśnić, co 
to jest sumienie 
prawdziwe i pewne 
oraz, wie, co to jest 
sumienie błędne. 

- określa, dzięki 
jakim czynnikom 
człowiek formuje 
swoje sumienie. 

- zna rodzaje 
sumień; 

- potrafi wyjaśnić, 
co to jest sumienie 
prawdziwe i pewne 
oraz, wie, co to jest 
sumienie błędne. 

- określa, dzięki 
jakim czynnikom 
człowiek formuje 
swoje sumienie. 

- zna rodzaje 
sumień i potrafi je 
scharakteryzować; 

- potrafi wyjaśnić, 
co to jest sumienie 
prawdziwe i pewne;   

- określa, dzięki 
jakim czynnikom 
człowiek formuje 
swoje sumienie. 

- zna rodzaje sumień 
i potrafi je 
scharakteryzować; 

- potrafi wyjaśnić, 
co to jest sumienie 
prawdziwe i pewne;  

- podaje argumenty 
świadczące o 
sumieniu dojrzałym;  

- określa, dzięki 
jakim czynnikom 
człowiek formuje 
swoje sumienie. 

- zna rodzaje sumień 
i potrafi je 
scharakteryzować; 

- potrafi wyjaśnić, 
co to jest sumienie 
prawdziwe i pewne;   

- uzasadnia 
konieczność pracy 
nad kształtowaniem 
sumienia; 

- określa, dzięki 
jakim czynnikom 
człowiek formuje 
swoje sumienie. 

- wyjaśnia biblijne 
znaczenie słowa 
świat; 

- wyjaśnia, co 
znaczy, że człowiek 
ma panować nad 
światem i określa 
zasady tego 

- wyjaśnia biblijne 
znaczenie słowa 
świat; 

- wyjaśnia, co 
znaczy, że 
człowiek ma 
panować nad 
światem i określa 

- wyjaśnia biblijne 
znaczenie słowa 
świat; 

- w oparciu o 
Dekalog św. 
Franciszka z Asyżu 
wyjaśnia, co 
znaczy, że człowiek 

- wyjaśnia biblijne 
znaczenie słowa 
świat; 

- w oparciu o 
Dekalog św. 
Franciszka z Asyżu 
wyjaśnia, w jaki 
sposób człowiek 

- wyjaśnia biblijne 
znaczenie słowa 
świat; 

- w oparciu o 
Dekalog św. 
Franciszka z Asyżu 
wyjaśnia, w jaki 
sposób człowiek 
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panowania; 

- zna Dekalog św. 
Franciszka z Asyżu. 

zasady tego 
panowania; 

- potrafi omówić 
Dekalog św. 
Franciszka z 
Asyżu. 

ma panować nad 
światem i określa 
zasady tego 
panowania; 

może być 
odpowiedzialny za 
powierzony mu 
świat; 

- interpretuje słowa: 
Wy jesteście 
światłem świata. 

może być 
odpowiedzialny za 
powierzony mu 
świat; 

- interpretuje słowa: 
Wy jesteście 
światłem świata. 

- charakteryzuje 
postawy: być i mieć; 

- wie, jak postąpił 
Pan Jezus, kiedy był 
kuszony przez 
szatana; 

- ukazuje 
konsekwencje 
wynikające z 
konsumpcjonizmu i 
utylitaryzmu; 

- określa działania 
służące 
kształtowaniu 
postawy bardziej 
być. 

 

- charakteryzuje 
postawy: być i 
mieć; 

- wie, jak postąpił 
Pan Jezus, kiedy 
był kuszony przez 
szatana; 

- ukazuje 
konsekwencje 

wynikające z 
konsumpcjonizmu 
i utylitaryzmu; 

- określa działania 
służące 
kształtowaniu 
postawy bardziej 
być. 

- charakteryzuje 
postawy: być i 
mieć; 

- ukazuje 
konsekwencje 
wynikające z 
konsumpcjonizmu i 
utylitaryzmu. 

- interpretuje tekst 
Pisma św. Mt 4,1-
11;  

- określa działania 
służące 
kształtowaniu 
postawy bardziej 
być. 

- charakteryzuje 
postawy: być i mieć; 

- interpretuje tekst 
Pisma św. Mt 4,1-
11; 

- zna stanowisko 
Kościoła na temat 
nadmiernego 
przywiązywania się 
do dóbr 
materialnych; 

- ukazuje 
konsekwencje 

wynikające z 
konsumpcjonizmu i 
utylitaryzmu; 

- określa działania 
służące 
kształtowaniu 
postawy bardziej 
być. 

- charakteryzuje 
postawy: być i mieć; 

- interpretuje tekst 
Pisma św. Mt 4,1-
11;   

- zna stanowisko 
Kościoła na temat 
nadmiernego 
przywiązywania się 
do dóbr 
materialnych; 

- ukazuje 
konsekwencje 

wynikające z 
konsumpcjonizmu i 
utylitaryzmu; 

- określa działania 
służące 
kształtowaniu 
postawy bardziej 
być. 

- wie, co znaczy 
zwrot cywilizacja 
miłości; 

- podaje przykłady 
budowania 
cywilizacji miłości w 
swoim środowisku; 

- wie, co znaczy 
zwrot cywilizacja 
miłości; 

- podaje przykłady 
budowania 
cywilizacji miłości 
w swoim 
środowisku; 

- definiuje pojęcie 
cywilizacja miłości; 

- podaje przykłady 
budowania 
cywilizacji miłości 
w swoim 
środowisku; 

- definiuje pojęcie 
cywilizacja miłości; 

- podaje przykłady 
budowania 
cywilizacji miłości 
w swoim 
środowisku; 

- odwołując się do 
nauczania św. Jana 
Pawła II wyjaśnia, 
czym jest 
cywilizacja miłości;  

- podaje przykłady 
budowania 
cywilizacji miłości 
w swoim 
środowisku. 

- omawia perykopy 
biblijne mówiące o 
wrażliwości Pana 
Jezusa na drugiego 

- omawia perykopy 
biblijne mówiące o 
wrażliwości Pana 
Jezusa na drugiego 

- interpretuje i 
omawia perykopy 
biblijne mówiące o 
wrażliwości Pana 

- interpretuje i 
omawia perykopy 
biblijne mówiące o 
wrażliwości Pana 

- interpretuje i 
omawia perykopy 
biblijne mówiące o 
wrażliwości Pana 
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człowieka; 

- podaje propozycje, 
jak być 
odpowiedzialnym za 
drugiego człowieka; 

- zna uczynki 
miłosierne względem 
ciała i względem 
duszy. 

człowieka; 

- podaje 
propozycje, jak 
być 
odpowiedzialnym 
za drugiego 
człowieka; 

- zna uczynki 
miłosierne 
względem ciała i 
względem duszy. 

Jezusa na drugiego 
człowieka; 

- podaje 
propozycje, jak być 
odpowiedzialnym 
za drugiego 
człowieka; 

- zna uczynki 
miłosierne 
względem ciała i 
względem duszy; 

- wyjaśnia, co to 
znaczy być  
bezinteresownym. 

Jezusa na drugiego 
człowieka; 

- podaje propozycje, 
jak być 
odpowiedzialnym za 
drugiego człowieka; 

- zna uczynki 
miłosierne 
względem ciała i 
względem duszy. 

- interpretuje słowa: 
Wszystko, co 
uczyniliście jednemu 
z tych braci moich 
najmniejszych, 
Mnieście uczynili, 
Mt 25, 40. 

Jezusa na drugiego 
człowieka; 
wskazane perykopy 
odszukuje w Piśmie 
Świętym; 

- podaje propozycje, 
jak być 
odpowiedzialnym za 
drugiego człowieka; 

- zna uczynki 
miłosierne 
względem ciała i 
względem duszy. 

- interpretuje słowa: 
Wszystko, co 
uczyniliście jednemu 
z tych braci moich 
najmniejszych, 
Mnieście uczynili, 
Mt 25, 40. 

- wie, co znaczą 
słowa: bliźni i 
miłosierdzie; 

- zna nauczanie 
KKK na temat 
miłosierdzia; 

- omawia życie i 
działalność 
świadków 
miłosierdzia: św. Z. 
Szczęsnego 
Felińskiego i bł. J. 
Beyzyma; 

- wie, w jaki sposób 
Pan Jezus okazywał 
ludziom 
miłosierdzie. 

  

- wyjaśnia 
znaczenie słów: 
bliźni i 
miłosierdzie; 

- zna nauczanie 
KKK na temat 
miłosierdzia; 

- omawia życie i 
działalność 
świadków 
miłosierdzia: św. 
Z. Szczęsnego 
Felińskiego i bł. J. 
Beyzyma; 

- wie, w jaki 
sposób Pan Jezus 
okazywał ludziom 
miłosierdzie. 

- wyjaśnia 
znaczenie słów: 
bliźni i 
miłosierdzie; 

- zna nauczanie 
KKK na temat 
miłosierdzia; 

- omawia i 
charakteryzuje 
życie i działalność 
świadków 
miłosierdzia: św. Z. 
Szczęsnego 
Felińskiego i bł. J. 
Beyzyma; 

- wie, w jaki sposób 
Pan Jezus okazywał 
ludziom 
miłosierdzie. 

- wyjaśnia znaczenie 
słów: bliźni i 
miłosierdzie; 

- zna nauczanie 
KKK na temat 
miłosierdzia; 

- omawia i 
charakteryzuje życie 
i działalność 
świadków 
miłosierdzia: św. Z. 
Szczęsnego 
Felińskiego i bł. J. 
Beyzyma; 

- odwołując się do 
tekstów biblijnych 
potrafi powiedzieć, 
w jaki sposób Pan 
Jezus okazywał 
ludziom 
miłosierdzie. 

- zna nauczanie 
KKK na temat 
miłosierdzia; 

- omawia i 
charakteryzuje życie 
i działalność 
świadków 
miłosierdzia: św. Z. 
Szczęsnego 
Felińskiego i bł. J. 
Beyzyma; 

- interpretuje teksty 
biblijne mówiące o 
wie, w jaki sposób 
Pan Jezus okazywał 
ludziom 
miłosierdzie. 

- wymienia cechy 
chrześcijańskiego 

- wymienia cechy 
chrześcijańskiego 

- wymienia i 
omawia cechy 

- wymienia i 
omawia cechy 

- wymienia i 
omawia cechy 
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stylu pracy; 

- potrafi wyjaśnić, że 
przez pracę człowiek 
uczestniczy w 
nakazie Stwóry, by 
czynić sobie ziemię 
poddaną. 

 

stylu pracy; 

- potrafi wyjaśnić, 
że przez pracę 
człowiek 
uczestniczy w 
nakazie Stwóry, by 
czynić sobie 
ziemię poddaną. 

chrześcijańskiego 
stylu pracy; 

- potrafi wyjaśnić, 
że przez pracę 
człowiek 
uczestniczy w 
nakazie Stwóry, by 
czynić sobie ziemię 
poddaną. 

chrześcijańskiego 
stylu pracy; 

- potrafi wyjaśnić, 
że przez pracę 
człowiek 
uczestniczy w 
nakazie Stwóry, by 
czynić sobie ziemię 
poddaną. 

- w oparciu o 
zdobytą wiedzę, 
uzasadnia znaczenie 
słów: Praca jest dla 
człowieka, a nie 
człowiek dla pracy. 

chrześcijańskiego 
stylu pracy; 

- potrafi dowieśc, że 
przez pracę 
człowiek 
współuczestniczy w 
dziele stworzenia; 

- zna stanowisko 
Kościoła na temat 
pracy (KKK 2427 i 
2428 oraz nauczanie 
Jana Pawła II). 

 

- wymienia cechy 
ludzkiej pracy, do 
której odnosił się 
Jezus Chrystus; 

- potrafi uzasadnić, 
że Pan Bóg 
błogosławi ludzkiej 
pracy. 

 

 

- wymienia i 
omawia cechy 
ludzkiej pracy, do 
której odnosił się 
Jezus Chrystus. 

- potrafi uzasadnić, 
że Pan Bóg 
błogosławi 
ludzkiej pracy. 

- wymienia i 
omawia cechy 
ludzkiej pracy, do 
której odnosił się 
Jezus Chrystus. 

- potrafi uzasadnić, 
że Pan Bóg 
błogosławi ludzkiej 
pracy. 

- wskazuje i omawia 
perykopy biblijne, 
odnoszące się do 
ludzkiej pracy;   

- potrafi uzasadnić, 
że Pan Bóg 
błogosławi ludzkiej 
pracy. 

- wskazuje i omawia 
perykopy biblijne, 
odnoszące się do 
ludzkiej pracy;   

- potrafi dowieść, że 
poprzez pracę 
człowiek 
uczestniczy w 
zbawczym dziele 
Jezusa Chrystusa; 

- potrafi uzasadnić, 
że Pan Bóg 
błogosławi ludzkiej 
pracy. 

- zna stanowisko 
Pana Jezusa na temat 
posiadania dóbr 
materialnych; 

- potrafi omówić 
wybrane teksty 
biblijne mówiące o 
korzystaniu z 
bogactwa; 

- wyjaśnia, na czym 
polega właściwe 
korzystanie z dóbr 
materialnych. 

- zna stanowisko 
Pana Jezusa na 
temat posiadania 
dóbr materialnych; 

- potrafi omówić 
wybrane teksty 
biblijne mówiące o 
korzystaniu z 
bogactwa; 

- wyjaśnia, na 
czym polega 
właściwe 
korzystanie z dóbr 
materialnych. 

- zna stanowisko 
Pana Jezusa na 
temat posiadania 
dóbr materialnych; 

-omawia i 
interpretuje teksty 
biblijne mówiące o 
korzystaniu z 
bogactwa; 

- wyjaśnia, na czym 
polega właściwe 
korzystanie z dóbr 
materialnych. 

- omawia, jakie 
miejsce powinny 
zajmować dobra 
materialne w 
hierarchii wartości;  

- omawia i 
interpretuje teksty 
biblijne mówiące o 
korzystaniu z 
bogactwa; 

- wyjaśnia, na czym 
polega właściwe 
korzystanie z dóbr 
materialnych. 

- omawia, jakie 
miejsce powinny 
zajmować dobra 
materialne w 
hierarchii wartości. 
Uzasadnia swoją 
wypowiedź; 

- omawia i 
interpretuje teksty 
biblijne mówiące o 
korzystaniu z 
bogactwa; 

- wyjaśnia, na czym 
polega właściwe 
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- uzasadnia 
twierdzenie, że 
więcej szczęścia jest 
w dawaniu aniżeli w 
braniu – Dz 20,35; 

 

korzystanie z dóbr 
materialnych. 

- uzasadnia 
twierdzenie, że 
więcej szczęścia jest 
w dawaniu aniżeli w 
braniu – Dz 20,35; 

- wyjaśnia pojęcia: 
dobro wspólne, 
sprawiedliwość 
społeczna, 
sprawiedliwy podział 
dóbr;     

- wskazuje na    
konsekwencje 
nierównego podziału 
dóbr. 

  

- wyjaśnia pojęcia: 
dobro wspólne, 
sprawiedliwość 
społeczna, 
sprawiedliwy 
podział dóbr;     

- wskazuje 
konsekwencje 
nierównego 
podziału dóbr. 

 

- wyjaśnia pojęcia: 
dobro wspólne, 
sprawiedliwość 
społeczna, 
sprawiedliwy 
podział dóbr;     

- potrafi wskazać 
oblicza ludzkiej 
biedy 
spowodowanej 
niesprawiedliwością 
społeczną. 

- interpretuje tekst 
biblijny: Czy wolno 
płacić podatek 
Cezarowi? - Mt 
22,15-21; 

- wyjaśnia pojęcia: 
dobro wspólne, 
sprawiedliwość 
społeczna, 
sprawiedliwy 
podział dóbr;     

- potrafi wskazać 
oblicza ludzkiej 
biedy 
spowodowanej 
niesprawiedliwością 
społeczną. 

- omawia i 
interpretuje tekst 
biblijny: Czy wolno 
płacić podatek 
Cezarowi? - Mt 
22,15-21; 

- wyjaśnia pojęcia: 
dobro wspólne, 
sprawiedliwość 
społeczna, 
sprawiedliwy 
podział dóbr;     

- potrafi wskazać 
oblicza ludzkiej 
biedy 
spowodowanej 
niesprawiedliwością 
społeczną. 

- wskazuje 
działania, które 
mogą przyczynić się 
do sprawiedliwego 
podziału dóbr. 

- potrafi wyjaśnić, co 
znaczą słowa: 
polityka, 
solidarność, służba, 
wspólnota. 

- zna naukę Kościoła 
na temat 
zaangażowania osób 
świeckich w 
politykę; 

- wie, że zakładanym 
celem działalności 
politycznej jest 

- potrafi wyjaśnić, 
co znaczą słowa: 
polityka, 
solidarność, 
służba, wspólnota. 

- zna naukę 
Kościoła na temat 
zaangażowania 
osób świeckich w 
politykę; 

- wie, że 
zakładanym celem 
działalności 

- potrafi wyjaśnić, 
co znaczą słowa: 
polityka, 
solidarność, służba, 
wspólnota. 

- zna naukę 
Kościoła na temat 
zaangażowania 
osób świeckich w 
politykę; 

- wie, że 
zakładanym celem 
działalności 

- potrafi wyjaśnić, 
co znaczą słowa: 
polityka, 
solidarność, służba, 
wspólnota. 

- zna naukę 
Kościoła na temat 
zaangażowania osób 
świeckich w 
politykę; 

- wie, że 
zakładanym celem 
działalności 

- potrafi wyjaśnić, 
co znaczą słowa: 
polityka, 
solidarność, służba, 
wspólnota. 

- zna naukę 
Kościoła na temat 
zaangażowania osób 
świeckich w 
politykę; 

- wie, że 
zakładanym celem 
działalności 
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dobro ogółu 
społeczeństwa. 

politycznej jest 
dobro ogółu 
społeczeństwa. 

politycznej jest 
dobro ogółu 
społeczeństwa. 

politycznej jest 
dobro ogółu 
społeczeństwa; 

- omawia związek 
zachodzący między 
zaangażowaniem 
politycznym 
człowieka a jego 
powołaniem do 
świętości.  

politycznej jest 
dobro ogółu 
społeczeństwa; 

- omawia związek 
zachodzący między 
zaangażowaniem 
politycznym 
człowieka a jego 
powołaniem do 
świętości. 

- zna Osiem 
błogosławieństw; 

- wie, jakie zadania 
stoją przed 
chrześcijanami 
względem 
społeczeństwa; 

- zna ogólne 
stanowisko 
nauczania 
społecznego 
Kościoła na temat 
zaangażowania 
społecznego 
chrześcijan. 

 

- zna Osiem 
błogosławieństw; 

- wie, jakie zadania 
stoją przed 
chrześcijanami 
względem 
społeczeństwa; 

- zna ogólne 
stanowisko 
nauczania 
społecznego 
Kościoła na temat 
zaangażowania 
społecznego 
chrześcijan. 

- zna Osiem 
błogosławieństw i 
potrafi je omówić; 

- wymienia i 
omawia zadania, 
jakie stoją przed 
chrześcijanami 
względem 
społeczeństwa; 

- zna ogólne 
stanowisko 
nauczania 
społecznego 
Kościoła na temat 
zaangażowania 
społecznego 
chrześcijan. 

- potrafi 
interpretować naukę 
Pana Jezusa zawartą 
w Ośmiu 
błogosławieństwach; 

- wymienia i 
omawia zadania, 
jakie stoją przed 
chrześcijanami 
względem 
społeczeństwa; 

- zna ogólne 
stanowisko 
nauczania 
społecznego 
Kościoła na temat 
zaangażowania 
społecznego 
chrześcijan. 

- potrafi 
interpretować naukę 
Pana Jezusa zawartą 
w Ośmiu 
błogosławieństwach; 

- wymienia i 
omawia zadania, 
jakie stoją przed 
chrześcijanami 
względem 
społeczeństwa; 

- odwołuje się do 
nauczania 
społecznego 
Kościoła na temat 
zaangażowania 
społecznego 
chrześcijan. 

- wie, co znaczą 
pojęcia: patriota, 
patriotyzm, honor, 
solidarność, 
męczeństwo; 

- zna hymn Polski, 
Rotę, Bogarodzicę; 

- zna kilka 
znaczących faktów z 
historii Polski; 

- zna obowiązki 
obywatela i 
chrześcijanina wobec 
Ojczyzny. 

- wie, co znaczą 
pojęcia: patriota, 
patriotyzm, honor, 
solidarność 
męczeństwo; 

- zna hymn Polski, 
Rotę, Bogarodzicę; 

- zna kilka 
znaczących faktów 
z historii Polski; 

- zna obowiązki 
obywatela i 
chrześcijanina 
wobec Ojczyzny; 

- wie, co znaczą 
pojęcia: patriota, 
patriotyzm, honor, 
solidarność, 
męczeństwo; 

- zna hymn Polski, 
Rotę, Bogarodzicę; 

- zna kilka 
znaczących faktów 
z historii Polski; 

- zna obowiązki 
obywatela i 
chrześcijanina 
wobec Ojczyzny; 

- charakteryzuje 
pojęcia: patriota, 
patriotyzm, honor, 
solidarność, 
męczeństwo; 

- zna hymn Polski, 
Rotę, Bogarodzicę; 

- - odwołując się do 
znaczących faktów z 
historii Polski 
potrafi wykazać, że 
Polacy odznaczali 
się patriotyzmem;  

- zna obowiązki 

- charakteryzuje 
pojęcia: patriota, 
patriotyzm, honor, 
solidarność, 
męczeństwo; 

- zna etiologię słowa 
patriota. 

- zna hymn Polski, 
Rotę, Bogarodzicę; 

- odwołując się do 
znaczących faktów z 
historii Polski 
potrafi wykazać, że 
Polacy odznaczali 
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- umie odróżnić 
patriotyzm od 
nacjonalizmu. 

- umie odróżnić 
patriotyzm od 
nacjonalizmu. 

obywatela i 
chrześcijanina 
wobec Ojczyzny; 

- wyjaśnia różnicę 
między 
patriotyzmem a 
nacjonalizmem. 

się patriotyzmem; 

- zna obowiązki 
obywatela i 
chrześcijanina 
wobec Ojczyzny; 

- wyjaśnia różnicę 
między 
patriotyzmem a 
nacjonalizmem; 

- wymienia 
zachowania 
współczesnego 
patrioty. 

- rozumie określenie: 
duchowa jedność 
Europy; 

- omawia rolę 
Kościoła w dziejach 
Europy. 

 

 

- wyjaśnia 
określenie: 
duchowa jedność 
Europy; 

- omawia rolę 
Kościoła w 
dziejach Europy. 

- wyjaśnia 
określenie: 
duchowa jedność 
Europy; 

- omawia perykopy 
biblijne 
charakteryzujące 
życie pierwotnego 
Kościoła; 

- omawia rolę 
Kościoła w dziejach 
Europy. 

- wyjaśnia 
określenie: duchowa 
jedność Europy; 

- omawia perykopy 
biblijne 
charakteryzujące 
życie pierwotnego 
Kościoła; 

- potrafi wykazać, że 
chrześcijańskie 
oblicze Europy 
zależy od postaw 
chrześcijan w niej 
zamieszkałych; 

- omawia rolę 
Kościoła w dziejach 
Europy. 

- wyjaśnia 
określenie: duchowa 
jedność Europy; 

- omawia perykopy 
biblijne 
charakteryzujące 
życie pierwotnego 
Kościoła; 

- odwołuje się do 
nauczania Jana 
Pawła II, by ukazać 
pożądane postawy 
względem młodych 
mieszkańców 
jednoczącej się 
Europy. 

- omawia rolę 
Kościoła w dziejach 
Europy. 

- definiuje pojęcie 
kultura; 

- wymienia wartości 
płynące z kultury; 

- wie, w jaki sposób 
korzystać z 
wytworów kultury. 

- definiuje pojęcie 
kultura; 

- wskazuje i 
omawia wartości 
płynące z kultury; 

- wie, w jaki 
sposób korzystać z 
wytworów kultury. 

- definiuje pojęcie 
kultura; 

- uzasadnia 
znaczenie kultury w 
życiu człowieka; 

- wie, w jaki sposób 
korzystać z 
wytworów kultury. 

- definiuje pojęcie 
kultura; 

- odwołując się do 
przykładów 
świadomego 
nabywania i 
korzystania z 
wytworów 
współczesnej 
kultury uzasadnia 
znaczenie kultury w 

- definiuje pojęcie 
kultura; 

- odwołując się do 
przykładów 
świadomego 
nabywania i 
korzystania z 
wytworów 
współczesnej 
kultury uzasadnia 
znaczenie kultury w 
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życiu człowieka; 

- wie, w jaki sposób 
korzystać z 
wytworów kultury. 

życiu człowieka; 

- wie, w jaki sposób 
korzystać z 
wytworów kultury i 
przeciwdziałać 
zachowaniu 
niekulturalnym. 

- definiuje pojęcie 
media, dokonuje 
klasyfikacji mediów; 

- wymienia wady i 
zalety medialnych 
przekazów; 

- dokonuje moralnej 
oceny niektórych 
medialnych 
przekazów. 

- definiuje pojęcie 
media, dokonuje 
klasyfikacji 
mediów; 

- wymienia wady i 
zalety medialnych 
przekazów; 

  

- definiuje pojęcie 
media, dokonuje 
klasyfikacji 
mediów; 

- wymienia wady i 
zalety medialnych 
przekazów; 

- dokonuje moralnej 
oceny niektórych 
medialnych 
przekazów – 
uzasadnia swoją 
opinię. 

- definiuje pojęcie 
media, dokonuje 
klasyfikacji 
mediów; 

- wymienia wady i 
zalety medialnych 
przekazów; 

- dokonuje moralnej 
oceny niektórych 
medialnych 
przekazów – 
uzasadnia swoją 
opinię. 

- definiuje pojęcie 
media, dokonuje 
klasyfikacji 
mediów; 

- charakteryzuje 
możliwości i 
zagrożenia płynące z 
telewizji, Internetu, 
kina; 

- dokonuje moralnej 
oceny niektórych 
medialnych 
przekazów – 
uzasadnia swoją 
opinię; 

- uzasadnia, że 
chrześcijanin 
korzystający z 
mediów powinien 
dokonywać 
odpowiedzialnych 
wyborów 
weryfikowanych 
Dekalogiem. 

 
Rozdział IV: Ku nowym niebiosom i nowej ziemi 

 
Ocena 

dopuszczająca 
Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo 

dobra 

 

Ocena celująca 

Uczeń:  

- omawia Przypowieść 
o pannach roztropnych 
i nieroztropnych (Mt 
25, 1-13); 

Uczeń: 

- omawia 
Przypowieść o 
pannach 
roztropnych i 
nieroztropnych (Mt 

Uczeń: 

- omawia i 
interpretuje 
Przypowieść o 
pannach 
roztropnych i 

Uczeń: 

- omawia i 
interpretuje 
Przypowieść o 
pannach 
roztropnych i 

Uczeń: 

- omawia i 
interpretuje 
Przypowieść o 
pannach 
roztropnych i 
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- wyjaśnia znaczenie 
symboliki zawartej w 
przypowieści; 

- wie, że chrześcijanin 
powołany jest do 
szczęścia wiecznego; 

- wyjaśnia, czym jest 
nadzieja 
chrześcijańska.  

25, 1-13); 

- wyjaśnia 
znaczenie 
symboliki zawartej 
w przypowieści; 

- wie, że 
chrześcijanin 
powołany jest do 
szczęścia 
wiecznego; 

- wyjaśnia, czym 
jest nadzieja 
chrześcijańska. 

nieroztropnych (Mt 
25, 1-13); 

- wyjaśnia 
znaczenie 
symboliki zawartej 
w przypowieści; 

- wie, że 
chrześcijanin 
powołany jest do 
szczęścia 
wiecznego; 

- wyjaśnia, czym 
jest nadzieja 
chrześcijańska. 

nieroztropnych (Mt 
25, 1-13); 

- wyjaśnia 
znaczenie 
symboliki zawartej 
w przypowieści; 

- wie, że 
chrześcijanin 
powołany jest do 
szczęścia 
wiecznego; 

- w oparciu o 
nauczanie KKK 
wyjaśnia, czym jest 
nadzieja 
chrześcijańska; 

- charakteryzuje 
nowe niebo i nową 
ziemię. 

nieroztropnych (Mt 
25, 1-13); 

- wyjaśnia 
znaczenie 
symboliki zawartej 
w przypowieści; 

- wie, że 
chrześcijanin 
powołany jest do 
szczęścia 
wiecznego; 

- w oparciu o 
nauczanie KKK 
wyjaśnia, czym jest 
nadzieja 
chrześcijańska; 

- charakteryzuje 
nowe niebo i nową 
ziemię i uzasadnia, 
sens ludzkiej 
tęsknoty za życiem 
wiecznym. 

- opowiada fakty z 
życia Jezusa 
nacechowane 
dobrowolnie podjętym 
cierpieniem (np. 
Droga krzyżowa);  

- wie, że dzięki męce i 
śmierci Jezusa 
Chrystusa na 
cierpienie można 
patrzeć oczyma wiary; 

- potrafi wskazać 
konkretne działania 
przynoszące ulgę w 
cierpieniu; 

 

- opowiada fakty z 
życia Jezusa 
nacechowane 
dobrowolnie 
podjętym 
cierpieniem;  

- wie, że dzięki 
męce i śmierci 
Jezusa Chrystusa 
na cierpienie 
można patrzeć 
oczyma wiary; 

- wyjaśnia 
znaczenie słów: W 
Jego ranach jest 
nasze zdrowie, Iz 
53,5; 

- potrafi wskazać 
konkretne działania 
przynoszące ulgę w 
cierpieniu;  

- opowiada fakty z 
życia Jezusa 
nacechowane 
dobrowolnie 
podjętym 
cierpieniem;  

- wie, że dzięki 
męce i śmierci 
Jezusa Chrystusa 
na cierpienie 
można patrzeć 
oczyma wiary; 

- wyjaśnia 
znaczenie słów: W 
Jego ranach jest 
nasze zdrowie, Iz 
53,5; 

- ukazuje znaczenie 
wolontariatu, jako 
formy niesienia 
pomocy 

- odwołując się do 
Pisma Świętego 
opowiada fakty z 
życia Jezusa 
nacechowane 
dobrowolnie 
podjętym 
cierpieniem;  

- uzasadnia, że 
dzięki męce i 
śmierci Jezusa 
Chrystusa na 
cierpienie można 
patrzeć oczyma 
wiary; 

- interpretuje 
słowa: W Jego 
ranach jest nasze 
zdrowie, Iz 53,5; 

- potrafi wskazać 
konkretne działania 

- odwołując się do 
Pisma Świętego 
opowiada fakty z 
życia Jezusa 
nacechowane 
dobrowolnie 
podjętym 
cierpieniem;  

- uzasadnia, że 
dzięki męce i 
śmierci Jezusa 
Chrystusa na 
cierpienie można 
patrzeć oczyma 
wiary; 

- interpretuje 
słowa: W Jego 
ranach jest nasze 
zdrowie, Iz 53,5; 

- potrafi wskazać 
konkretne działania 
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- wyjaśnia, czym 
jest wolontariat. 

cierpiącym. przynoszące ulgę w 
cierpieniu; 

- wskazuje 
przykłady osób, 
które dobrowolnie 
przyjęły cierpienie 
ku większemu 
pożytkowi. 

przynoszące ulgę w 
cierpieniu i 
uzasadnić sens 
podejmowanej 
pomocy; 

- uzasadnia sens 
cierpienia 
podyktowany wiarą 
w Boga 
(błogosławieni, 
którzy cierpią 
prześladowanie dla 
sprawiedliwości, 
albowiem do nich 
należy królestwo 
niebieskie). 

- wie, co Kościół 
mówi na temat 
tajemnicy śmierci; 

- wie, jak chrześcijanin 
może się przygotować 
do śmierci; 

- ukazuje wartość 
wiary w życie 
wieczne. 

- omawia, co 
Kościół mówi na 
temat tajemnicy 
śmierci; 

- wie, jak 
chrześcijanin może 
się przygotować do 
śmierci; 

- ukazuje wartość 
wiary w życie 
wieczne. 

- na podstawie 
tekstów z Pisma 
Świętego ukazuje 
chrześcijański 
wymiar śmierci; 

- zna i omawia 
biblijną symbolikę 
śmierci; 

- wie, jak 
chrześcijanin może 
się przygotować do 
śmierci; 

- na podstawie 
tekstów z Pisma 
Świętego ukazuje 
chrześcijański 
wymiar śmierci; 

- zna i omawia 
biblijną symbolikę 
śmierci; 

 - uzasadnia, 
prawdę, że Jezus 
Chrystus przez 
swoją śmierć na 
krzyżu nadał jej 
wymiar zbawczy; 

- wie, jak 
chrześcijanin może 
się przygotować do 
śmierci; 

- na podstawie 
tekstów z Pisma 
Świętego ukazuje 
chrześcijański 
wymiar śmierci; 

- zna i omawia 
biblijną symbolikę 
śmierci; 

 - uzasadnia, 
prawdę, że Jezus 
Chrystus przez 
swoją śmierć na 
krzyżu nadał jej 
wymiar 
eschatologiczny; 

- wie, jak 
chrześcijanin może 
się przygotować do 
śmierci; 

- wie, czym dla 
chrześcijan jest krzyż; 

- wyjaśnia znaczenie 
słów Jezusa 
mówiących o niesieniu 
krzyża (Mt 16,24-25); 

- wymienia fakty z 
życia Św. Brygidy i 

- potrafi wyjaśnić, 
jakie jest znaczenie 
krzyża dla 
chrześcijan; 

- wyjaśnia 
znaczenie słów 
Jezusa mówiących 
o niesieniu krzyża 

- potrafi wyjaśnić, 
jakie jest znaczenie 
krzyża dla 
chrześcijan; 

- interpretuje słowa 
Jezusa mówiące o 
niesieniu krzyża 
(Mt 16,24-25); 

- potrafi wyjaśnić, 
jakie jest znaczenie 
krzyża dla 
chrześcijan; 

- interpretuje słowa 
Jezusa mówiące o 
niesieniu krzyża 
(Mt 16,24-25); 

- potrafi wyjaśnić, 
jakie jest znaczenie 
krzyża dla 
chrześcijan; 

- wyjaśnia 
znaczenie słów 
Jezusa mówiących 
o niesieniu krzyża 
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św. Teresy od krzyża. (Mt 16,24-25); 

- wymienia i 
omawia fakty z 
życia Św. Brygidy i 
św. Teresy od 
krzyża. 

- wymienia i 
omawia fakty z 
życia Św. Brygidy i 
św. Teresy od 
krzyża. 

- charakteryzuje, w 
jaki sposób Św. 
Brygida i św. 
Teresa od krzyża 
pielęgnowały 
miłość do krzyża. 

(Mt 16,24-25); 

- charakteryzuje, w 
jaki sposób Św. 
Brygida i św. 
Teresa od krzyża 
pielęgnowały 
miłość do krzyża.  

- potrafi uzasadnić 
obecność krzyża w 
przestrzeni 
publicznej. 

- wyjaśnia, co znaczy 
życie wieczne; 

- wymienia różnice 
między sądem 
ostatecznym a sądem 
szczegółowym. 

 

 

- wyjaśnia, co 
znaczy życie 
wieczne; 

- wymienia różnice 
między sądem 
ostatecznym a 
sądem 
szczegółowym; 

- wyjaśnia, co 
znaczy życie 
wieczne; 

- wymienia i 
omawia różnice 
między sądem 
ostatecznym a 
sądem 
szczegółowym; 

- potrafi wskazać 
perykopy biblijne 
mówiące o sądzie i 
zna wykładnię 
Kościoła temat 
sądu człowieka po 
śmierci.   

- wymienia i 
omawia różnice 
między sądem 
ostatecznym a 
sądem 
szczegółowym; 

- interpretuje 
symbolikę obrazu 
Michała 
Archanioła, Sąd 
Ostateczny; 

- potrafi dowieść, 
że sąd ostateczny 
wzywa wierzących 
do nawrócenia i 
pokuty. 

- interpretuje teksty 
Pisma Świętego 
mówiące o sądzie; 

- wymienia i 
omawia różnice 
między sądem 
ostatecznym a 
sądem 
szczegółowym; 

- interpretuje 
symbolikę obrazu 
Michała 
Archanioła, Sąd 
Ostateczny; 

- potrafi dowieść, 
że sąd ostateczny 
wzywa wierzących 
do nawrócenia i 
pokuty. 

- umie wytłumaczyć 
znaczenie zwrotu: 
wierzę w ciała 
zmartwychwstanie; 

- wie, co mówi 
Kościół na temat 
zmartwychwstania;  

- wyjaśnia, dlaczego 
chrześcijanie wierzą w 
ciała 
zmartwychwstanie. 

- umie 
wytłumaczyć 
znaczenie zwrotu: 
wierzę w ciała 
zmartwychwstanie; 

- wie, co mówi 
Kościół na temat 
zmartwychwstania;  

- wyjaśnia, 
dlaczego 
chrześcijanie 
wierzą w ciała 

- omawia teksty 
Pisma Świętego 
mówiące o 
zmartwychwstaniu; 

- zna nauczanie 
Kościoła na temat 
zmartwychwstania;  

- wyjaśnia, 
dlaczego 
chrześcijanie 
wierzą w ciała 
zmartwychwstanie. 

- interpretuje teksty 
Pisma Świętego 
mówiące o 
zmartwychwstaniu 
Chrystusa i naszym 
zmartwychwstaniu;  

- wie, co mówi 
Kościół na temat 
zmartwychwstania; 

- potrafi udzielić 
odpowiedzi na 
pytanie, Dlaczego 
wierzymy w 

- interpretuje teksty 
Pisma Świętego 
mówiące o 
zmartwychwstaniu 
Chrystusa i naszym 
zmartwychwstaniu;  

- wie, co mówi 
Kościół na temat 
zmartwychwstania; 

- potrafi udzielić 
odpowiedzi na 
pytanie, W jaki 
sposób nabywamy 
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 zmartwychwstanie. zmartwychwstanie 
ciała? 

pewność i wiarę w 
zmartwychwstanie 
ciała? 

- wymienia i omawia 
trzy stany życia po 
śmierci: piekło, 
czyściec i niebo; 

- uzasadnia potrzebę 
modlitwy za zmarłych; 

- uzasadnia potrzebę 
modlitwy do Boga 
przez wstawiennictwo 
świętych i 
błogosławionych w 
świetle wiary w 
świętych obcowanie.  

 

- wymienia i 
omawia trzy stany 
życia po śmierci: 
piekło, czyściec i 
niebo; 

- uzasadnia 
potrzebę modlitwy 
za zmarłych; 

- uzasadnia 
potrzebę modlitwy 
do Boga przez 
wstawiennictwo 
świętych i 
błogosławionych w 
świetle wiary w 
świętych 
obcowanie. 

- wymienia i 
omawia trzy stany 
życia po śmierci: 
piekło, czyściec i 
niebo; 

- streszcza naukę 
Kościoła o 
rzeczach 
ostatecznych; 

- uzasadnia 
potrzebę modlitwy 
za zmarłych; 

- uzasadnia 
potrzebę modlitwy 
do Boga przez 
wstawiennictwo 
świętych i 
błogosławionych w 
świetle wiary w 
świętych 
obcowanie. 

- w oparciu o 
nauczanie Kościoła 
zawarte w KKK 
omawia trzy stany 
życia po śmierci: 
piekło, czyściec i 
niebo; 

- streszcza naukę 
Kościoła o 
rzeczach 
ostatecznych; 

- odwołuje się do 
przykładów 
biblijnych 
mówiących o 
czyśćcu, niebie i 
piekle. 

 - w oparciu o 
nauczanie Kościoła 
zawarte w KKK 
omawia trzy stany 
życia po śmierci: 
piekło, czyściec i 
niebo; 

- streszcza naukę 
Kościoła o 
rzeczach 
ostatecznych; 

- odwołuje się do 
przykładów 
biblijnych 
mówiących o 
czyśćcu, niebie i 
piekle. Interpretuje 
wybrane teksty 
biblijne. 

- wie, czym 
charakteryzują się 
sekty; 

- potrafi wskazać na 
różnice między sektą a 
grupą wyznaniową; 

- uzasadnia potrzebę 
ciągłego pogłębiania 
relacji człowieka z 
Bogiem. 

- wie, czym 
charakteryzują się 
sekty, zna 
mechanizm ich 
działania; 

- potrafi wskazać 
na różnice między 
sektą a grupą 
wyznaniową; 

- uzasadnia 
potrzebę ciągłego 
pogłębiania relacji 
człowieka z 
Bogiem. 

- omawia tekst 
biblijny: Pwt 
30,15-20;  

- omawia 
mechanizmy 
działania sekt;  

- wskazuje na 
różnice między 
sektą a grupą 
wyznaniową; 

- uzasadnia 
potrzebę ciągłego 
pogłębiania relacji 
człowieka z 
Bogiem. 

- interpretuje tekst 
biblijny: Pwt 
30,15-20;  

- omawia 
mechanizmy 
działania sekt; -  

- wskazuje na 
różnice między 
sektą a grupą 
wyznaniową; 

- uzasadnia 
potrzebę ciągłego 
pogłębiania relacji 
człowieka z 
Bogiem. 

- charakteryzuje 
wyzwania stojące 
przed katolikami w 
związku z 

- interpretuje tekst 
biblijny: Pwt 
30,15-20;  

- omawia 
mechanizmy 
działania sekt;  

- wskazuje na 
różnice między 
sektą a grupą 
wyznaniową; 

- uzasadnia 
potrzebę ciągłego 
pogłębiania relacji 
człowieka z 
Bogiem w świetle 
słów, Kto stoi, 
niechaj baczy, aby 
nie upadł. 

- charakteryzuje 
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działalnością sekt. wyzwania stojące 
przed katolikami w 
związku z 
działalnością sekt. 

- omawia przebieg 
podróży misyjnych św. 
Pawła; 

- wyjaśnia cel misyjnej 
działalności Kościoła. 

- omawia przebieg 
podróży misyjnych 
św. Pawła; 

- wyjaśnia cel 
misyjnej 
działalności 
Kościoła. 

- omawia przebieg 
podróży misyjnych 
św. Pawła; 

- wyjaśnia cel 
misyjnej 
działalności 
Kościoła;  

- wymienia 
współczesnych 
misjonarzy i 
niektóre 
zgromadzenia 
misyjne. 

- omawia przebieg 
podróży misyjnych 
św. Pawła; 

- wyjaśnia cel 
misyjnej 
działalności 
Kościoła; 

- interpretuje słowa 
św. Pawła: Biada 
mi, gdybym nie 
głosił ewangelii. 

- omawia przebieg 
podróży misyjnych 
św. Pawła; 

- wyjaśnia cel 
misyjnej 
działalności 
Kościoła; 

- interpretuje słowa 
św. Pawła: Biada 
mi, gdybym nie 
głosił ewangelii; 

- ukazuje rolę osób 
świeckich w 
procesie 
ewangelizacji. 

 
Rozdział V: Liturgia Kościoła uczy nas świętości życia 

 
Ocena 

dopuszczająca 
Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo 

dobra 

 

Ocena celująca 

Uczeń:  

- wymienia 
najważniejsze fakty z 
życia św. Stanisława 
Kostki; 

- wymienia cechy 
świętego. 

  

 

 

Uczeń: 

- wymienia 
najważniejsze fakty 
z życia św. 
Stanisława Kostki; 

- wymienia i 
omawia cechy 
świętego. 

Uczeń:  

- wymienia 
najważniejsze fakty 
z życia św. 
Stanisława Kostki; 

- wymienia i 
omawia cechy 
świętego; 

- uzasadnia, 
dlaczego św. 
Stanisława 
nazywamy 
patronem 
młodzieży. 

Uczeń: 

- wymienia 
najważniejsze fakty 
z życia św. 
Stanisława Kostki; 

- wymienia cechy 
świętego; 

- formułuje zasady 
postępowania 
współczesnego 
świętego. 

Uczeń: 

- wymienia 
najważniejsze fakty 
z życia św. 
Stanisława Kostki; 

- wymienia cechy 
świętego; 

- formułuje zasady 
postępowania 
współczesnego 
świętego; 

- interpretuje słowa 
św. Stanisława:  

Byleby pozyskać 
Chrystusa. 
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- zna najważniejsze 
fakty z życia św. 
Faustyny Kowalskiej; 

- potrafi wyjaśnić, 
czym jest miłosierdzie 
Boże; 

- wymienia 
współczesne formy 
kultu Bożego 
Miłosierdzia.  

- wie, jak odmawiać 
koronę do Bożego 
Miłosierdzia.  

- zna historię życia 
św. Faustyny 
Kowalskiej; 

- potrafi wyjaśnić, 
czym jest 
miłosierdzie Boże; 

- wymienia 
współczesne formy 
kultu Bożego 
Miłosierdzia. 

- wie, jak 
odmawiać koronkę 
do Bożego 
Miłosierdzia. 

- zna historię życia 
św. Faustyny 
Kowalskiej; 

- potrafi wyjaśnić, 
czym jest 
miłosierdzie Boże; 

- wymienia i 
omawia 
współczesne formy 
kultu Bożego 
Miłosierdzia; 

- wie, jak 
odmawiać koronkę 
do Bożego 
Miłosierdzia. 

- zna historię życia 
św. Faustyny 
Kowalskiej; 

- potrafi wyjaśnić, 
czym jest 
miłosierdzie Boże; 

- wymienia i 
omawia 
współczesne formy 
kultu Bożego 
Miłosierdzia. 

- uzasadnia 
potrzebę 
odmawiania 
koronki do Bożego 
Miłosierdzia. 

- zna historię życia 
św. Faustyny 
Kowalskiej; 

- potrafi wyjaśnić, 
czym jest 
miłosierdzie Boże; 

- wymienia i 
omawia 
współczesne formy 
kultu Bożego 
Miłosierdzia; 

- uzasadnia 
potrzebę 
odmawiania 
koronki do Bożego 
Miłosierdzia;  

- podaje przykłady 
realizacji 
miłosierdzia we 
współczesnym 
świecie.  

- zna kilka faktów z 
życia bł. Karoliny 
Kózkówny;  

- wyjaśnia pojęcia: 
czystość i dziewictwo; 

- wie, co Kościół 
mówi na temat 
dziewictwa. 

- zna kilka faktów z 
życia bł. Karoliny 
Kózkówny;  

- wyjaśnia pojęcia: 
czystość i 
dziewictwo; 

- wie, co Kościół 
mówi na temat 
dziewictwa. 

- zna kilka faktów z 
życia bł. Karoliny 
Kózkówny;  

- wyjaśnia pojęcia: 
czystość i 
dziewictwo; 

- wie, co Kościół 
mówi na temat 
dziewictwa. 

- wskazuje 
zachowania 
dziewcząt i kobiet, 
które stoją na 
straży ich godności. 

- zna najważniejsze 
fakty z życia bł. 
Karoliny 
Kózkówny;  

- w świetle nauki 
Kościoła na temat 
dziewictwa 
wyjaśnia pojęcia: 
czystość i 
dziewictwo; 

- wskazuje 
zachowania 
dziewcząt i kobiet, 
które stoją na 
straży ich godności. 

- interpretuje tekst 
Pisma Świętego – 
Mt 19, 11-12, 
ukazuje wartość 
dziewictwa dla 
Królestwa Bożego.  

- zna najważniejsze 
fakty z życia bł. 
Karoliny 
Kózkówny;  

- w świetle nauki 
Kościoła na temat 
dziewictwa 
wyjaśnia pojęcia: 
czystość i 
dziewictwo; 

- wskazuje 
zachowania 
dziewcząt i kobiet, 
które stoją na straży 
ich godności. 

- interpretuje tekst 
Pisma Świętego – 
Mt 19, 11-12, 
ukazuje wartość 
dziewictwa dla 
Królestwa Bożego 

- wymienia i omawia - wymienia i - wymienia i - uzasadnia - uzasadnia 
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fakty z życia św. 
Mikołaja; 

- podaje przykłady 
bezinteresownej 
pomocy okazywanej 
potrzebującym. 

omawia fakty z 
życia św. Mikołaja; 

- podaje przykłady 
bezinteresownej 
pomocy 
okazywanej 
potrzebującym. 

omawia fakty z 
życia św. Mikołaja; 

- podaje przykłady 
bezinteresownej 
pomocy 
okazywanej 
potrzebującym. 

- uzasadnia 
konieczność życia 
wg przykazań 
miłości Boga i 
bliźniego. 

aktualność słów: 
więcej szczęścia 
jest w dawaniu, 
aniżeli w braniu; 

- wymienia i 
omawia fakty z 
życia św. Mikołaja; 

- wskazuje 
przykłady 
bezinteresownej 
pomocy na rzecz 
potrzebujących; 

- uzasadnia 
konieczność życia 
wg przykazań 
miłości Boga i 
bliźniego. 

aktualność słów: 
więcej szczęścia 
jest w dawaniu, 
aniżeli w braniu; 

- wymienia i 
omawia fakty z 
życia św. Mikołaja; 

- podaje przykłady 
bezinteresownej 
pomocy 
okazywanej 
potrzebującym. 

- uzasadnia 
konieczność życia 
wg przykazań 
miłości Boga i 
bliźniego. 

- wymienia 
najważniejsze fakty z 
życia św. Franciszka 
Salezego; 

- wyjaśnia znaczenie 
pojęć: adoracja, 
kontemplacja, 
komunia.  

- wymienia 
najważniejsze fakty 
z życia św. 
Franciszka 
Salezego; 

- wyjaśnia 
znaczenie pojęć: 
adoracja, 
kontemplacja, 
komunia. 

- wymienia 
najważniejsze fakty 
z życia św. 
Franciszka 
Salezego; 

- wyjaśnia 
znaczenie pojęć: 
adoracja, 
kontemplacja, 
komunia i wskazuje 
na znaczenie 
podejmowania 
ćwiczeń 
duchowych w 
dążeniu do 
świętości; 

- potrafi dowieść, 
że świętość 
powinna 
realizować się w 
codzienności. 

- wymienia 
najważniejsze fakty 
z życia św. 
Franciszka 
Salezego; 

- wyjaśnia 
znaczenie pojęć: 
adoracja, 
kontemplacja, 
komunia i wskazuje 
na znaczenie 
podejmowania 
ćwiczeń 
duchowych w 
dążeniu do 
świętości; 

- uzasadnia, 
dlaczego człowiek 
powołany jest do 
„miłości 
doskonałej”.  

- wymienia 
najważniejsze fakty 
z życia św. 
Franciszka 
Salezego; 

- wyjaśnia 
znaczenie pojęć: 
adoracja, 
kontemplacja, 
komunia i wskazuje 
na znaczenie 
podejmowania 
ćwiczeń 
duchowych w 
dążeniu do 
świętości. 

- uzasadnia, 
dlaczego człowiek 
powołany jest do 
„miłości 
doskonałej”. 

- przedstawia fakty i 
legendy z życia św. 
Walentego; 

   

- przedstawia fakty 
i legendy z życia 
św. Walentego; 

- podaje przykłady 
i sposoby realizacji 

- przedstawia fakty 
i legendy z życia 
św. Walentego; 

- podaje przykłady 
i sposoby realizacji 

- przedstawia fakty 
i legendy z życia 
św. Walentego; 

- wyjaśnia, że 
miłość jest 

- przedstawia fakty 
i legendy z życia 
św. Walentego; 

- udziela 
odpowiedzi na 
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powołania do 
miłości. 

powołania do 
miłości. 

podstawowym 
powołaniem 
człowieka. 

- podaje przykłady 
i sposoby realizacji 
powołania do 
miłości. 

pytanie: Jak 
chrześcijanin 
powinien 
realizować Boże 
powołanie do 
miłości? 

- przedstawia fakty i 
legendy z życia św. 
Kazimierza; 

- podaje przykłady i 
sposoby życia wg 
zaleceń Jezusa: 
Błogosławieni ubodzy 
w duchu, albowiem do 
nich należy królestwo 
niebieskie (Mt 5,3). 

- przedstawia fakty 
i legendy z życia 
św. Kazimierza; 

- podaje przykłady 
i sposoby życia wg 
zaleceń Jezusa: 
Błogosławieni 
ubodzy w duchu, 
albowiem do nich 
należy królestwo 
niebieskie (Mt 5,3). 

- przedstawia fakty 
i legendy z życia 
św. Kazimierza; 

- podaje przykłady 
i sposoby życia wg 
zaleceń Jezusa: 
Błogosławieni 
ubodzy w duchu, 
albowiem do nich 
należy królestwo 
niebieskie (Mt 5,3) 

- przedstawia fakty 
i legendy z życia 
św. Kazimierza; 

- podaje przykłady 
i sposoby życia wg 
zaleceń Jezusa: 
Błogosławieni 
ubodzy w duchu, 
albowiem do nich 
należy królestwo 
niebieskie (Mt 5,3) 

- przedstawia fakty 
i legendy z życia 
św. Kazimierza; 

- podaje przykłady i 
sposoby życia wg 
zaleceń Jezusa: 
Błogosławieni 
ubodzy w duchu, 
albowiem do nich 
należy królestwo 
niebieskie (Mt 5,3); 

- uzasadnia, że św. 
Kazimierz może 
być wzorem do 
naśladowania dla 
współczesnych 
rządzących 
państwami.  

- zna życie św. 
Katarzyny ze Sieny; 

- wymienia przymioty 
Świętej; 

- rozumie znaczenie 
słów: mąż stanu. 

 

- zna życie św. 
Katarzyny ze 
Sieny; 

- wymienia 
przymioty Świętej; 

- wyjaśnia 
znaczenie słów: 
mąż stanu. 

- przedstawia 
przesłanie św. 
Katarzyny dla 
Europy. 

- zna życie św. 
Katarzyny ze 
Sieny; 

- wymienia 
przymioty Świętej; 

- wyjaśnia 
znaczenie słów: 
mąż stanu. 

- wyjaśnia, jaką 
rolę odegrała św. 
Katarzyna w 
Kościele i w 
świecie w XIV w.  

- zna życie św. 
Katarzyny ze 
Sieny; 

- wymienia 
przymioty Świętej; 

- wyjaśnia 
znaczenie słów: 
mąż stanu. 

- wyjaśnia, jaką 
rolę odegrała św. 
Katarzyna w 
Kościele i w 
świecie w XIV w. 

- uzasadnia, że św. 
Katarzyna może 
być wzorem dla 
współczesnego 
polityka i 

- zna życie św. 
Katarzyny ze 
Sieny; 

- wymienia 
przymioty Świętej; 

- wyjaśnia 
znaczenie słów: 
mąż stanu. 

- wyjaśnia, jaką 
rolę odegrała św. 
Katarzyna w 
Kościele i w 
świecie w XIV w. 

- uzasadnia, że św. 
Katarzyna może 
być wzorem dla 
współczesnego 
polityka i 
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negocjatora. negocjatora. 

- ukazuje życie i 
działalność św. s. 
Urszuli 
Ledóchowskiej; 

- potrafi opowiedzieć 
jakąś myśl/motto s. 
Urszuli. 

- ukazuje życie i 
działalność św. s. 
Urszuli 
Ledóchowskiej; 

- potrafi 
opowiedzieć jakąś 
myśl/motto s. 
Urszuli. 

- ukazuje życie i 
działalność św. s. 
Urszuli 
Ledóchowskiej; 

- interpretuje 
wybrane myśli s. 
Urszuli;  

- omawia, w jaki 
sposób s. Urszula 
może być wzorem 
dla współczesnego 
człowieka. 

- ukazuje życie i 
działalność św. s. 
Urszuli 
Ledóchowskiej; 

- interpretuje 
wybrane myśli s. 
Urszuli; 

- omawia i 
uzasadnia, w jaki 
sposób s. Urszula 
może być wzorem 
dla współczesnego 
człowieka. 

 

- ukazuje życie i 
działalność św. s. 
Urszuli 
Ledóchowskiej; 

- interpretuje 
wybrane myśli s. 
Urszuli; 

- potrafi dowieść, 
że s. Urszula 
realizując 
codzienne 
obowiązki kroczyła 
drogą świętości. 

- wymienia 
najważniejsze fakty z 
życia Adama 
Chmielowskiego, św. 
brata Alberta; 

- omawia działalność 
albertynów. 

 

- wymienia i 
omawia 
najważniejsze fakty 
z życia Adama 
Chmielowskiego, 
św. brata Alberta; 

- omawia 
działalność 
albertynów. 

- wymienia i 
omawia 
najważniejsze fakty 
z życia Adama 
Chmielowskiego, 
św. brata Alberta; 

- omawia 
działalność 
albertynów. 

- ukazuje, w jaki 
sposób św. brat 
Albert pielęgnował 
cnotą miłosierdzia. 

- wymienia i 
omawia 
najważniejsze fakty 
z życia Adama 
Chmielowskiego, 
św. brata Alberta; 

- omawia 
działalność 
albertynów. 

- ukazuje, w jaki 
sposób św. brat 
Albert pielęgnował 
cnotą miłosierdzia. 

- interpretuje słowa 
św. brata Alberta: 
Być dobrym, jak 
chleb. 

 

- wymienia i 
omawia 
najważniejsze fakty 
z życia Adama 
Chmielowskiego, 
św. brata Alberta; 

- omawia 
działalność 
albertynów; 

- w kontekście 
przypowieści O 
miłosiernym 
Samarytaninie 
ukazuje, w jaki 
sposób św. brat 
Albert pielęgnował 
cnotą miłosierdzia. 

- potrafi wskazać 
na twórczość 
artystyczną 
świętego, m.in. zna 
obraz Ecce Homo. 

 
Opracowała:                                                                                                                                                         
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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII RZYMSKOKATOLICKIEJ 
W KLASIE III 

 
według podręcznika „Świadczę o Jezusie w rodzinie” nr: AZ-43-01/10-PO-1/14, zgodny z 
programem nauczania nr: AZ-4-01/10. 
 
 
 

Rozdział I: Ty ścieżkę życia mi ukażesz  
 

Ocena 
dopuszczająca 

Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo 
dobra 

 

Ocena celująca 

Uczeń: 

- w oparciu o analizę 

Uczeń: 

 - w oparciu o 

Uczeń: 

 - interpretuje 

Uczeń: 

 - interpretuje 

Uczeń: 

- interpretuje 
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wybranych tekstów 
biblijnych: Iz 54, 10; 
Jr 31,3 i 1 J4,10 wie, 
w czym przejawia 
się miłość Boga do 
człowieka; 

- określa cechy 
miłującego Boga; 

- wymienia zadania, 
jakie stawia przed 
człowiekiem 
miłujący Bóg. 

  

analizę wybranych 
tekstów biblijnych: 
Iz 54, 10; Jr 31,3 i 1 
J4,10 wyjaśnia, w 
czym przejawia się 
miłość Boga do 
człowieka; 

- określa cechy 
miłującego Boga; 

- wymienia zadania, 
jakie stawia przed 
człowiekiem 
miłujący Bóg. 

wybrane teksty 
biblijne: Iz 54, 10; Jr 
31,3 i 1 J4,10 i w 
oparciu o ich 
analizę wyjaśnia, w 
czym przejawia się 
miłość Boga do 
człowieka; 

- określa cechy 
miłującego Boga; 

- określa zadania, 
jakie stawia przed 
człowiekiem 
miłujący Bóg. 

wybrane teksty 
biblijne: Iz 54, 10; Jr 
31,3 i 1 J4,10 i w 
oparciu o ich 
analizę wyjaśnia, w 
czym przejawia się 
miłość Boga do 
człowieka; 

- określa cechy 
miłującego Boga; 

- określa zadania, 
jakie stawia przed 
człowiekiem 
miłujący Bóg; 

- odwołując się do 
słów Jana Pawła II: 
Miejcie odwagę żyć 
dla miłości - 
uzasadnia potrzebę 
naśladowania 
miłości Boga w 
życiu codziennym. 

wybrane teksty 
biblijne: Iz 54, 10; Jr 
31,3 i 1 J4,10 i w 
oparciu o ich 
analizę wyjaśnia, w 
czym przejawia się 
miłość Boga do 
człowieka; 

- określa cechy 
miłującego Boga; 

- określa zadania, 
jakie stawia przed 
człowiekiem 
miłujący Bóg; 

- odwołując się do 
słów Jana Pawła II: 
Miejcie odwagę żyć 
dla miłości - 
uzasadnia potrzebę 
naśladowania 
miłości Boga w 
życiu codziennym; 

- zna główne 
przesłanie encykliki 
Benedykta XVI Deus 
caritas est. 

- definiuje słowo 
miłość; 

- w oparciu o Hymn 
o miłości św. Pawła, 
wyjaśnia, czym jest 
miłość; 

 - wie, co to jest 
cywilizacja miłości. 

- definiuje słowo 
miłość; 

- w oparciu o Hymn 
o miłości św. Pawła, 
wyjaśnia, czym jest 
miłość; 

- wie, co to jest 
cywilizacja miłości. 

- definiuje słowo 
miłość; 

- interpretuje 1 Kor 
13 i w oparciu tekst 
biblijny wyjaśnia, 
czym jest miłość; 

- wyjaśnia, czym 
jest cywilizacja 
miłości. 

- definiuje słowo 
miłość; 

- interpretuje 1 Kor 
13 i w oparciu tekst 
biblijny wyjaśnia, 
czym jest miłość; 

- wyjaśnia, czym 
jest cywilizacja 
miłości; 

- uzasadnia, w czym 
przejawia się 
podobieństwo 
człowieka do Pana 
Boga. 

- definiuje słowo 
miłość; 

- interpretuje 1 Kor 
13 i w oparciu tekst 
biblijny wyjaśnia, 
czym jest miłość; 

- wyjaśnia, czym 
jest cywilizacja 
miłości; 

- uzasadnia, w czym 
przejawia się 
podobieństwo 
człowieka do Pana 
Boga. 
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- analizuje teksty 
biblijne: 1Tes 4, 3-7 i 
1P 1,16; 

- określa cechy 
świętości. 

- wymienia znanych 
mu świętych i 
błogosławionych. 

- analizuje teksty 
biblijne: 1Tes 4, 3-7 
i 1P 1,16;  

- określa cechy 
świętości; 

- uzasadnia, że 
świętość jest 
konsekwencją życia 
wg przykazania 
miłości.  

- analizuje teksty 
biblijne: 1Tes 4, 3-7 
i 1P 1,16;  

- określa cechy 
świętości; 

- uzasadnia, że 
świętość jest 
konsekwencją życia 
wg przykazania 
miłości. 

- interpretuje i 
porównuje teksty 
biblijne: 1Tes 4, 3-7 
i 1P 1,16;  

- określa cechy 
świętości; 

- uzasadnia, że 
świętość jest 
konsekwencją życia 
wg przykazania 
miłości. 

- interpretuje i 
porównuje teksty 
biblijne: 1Tes 4, 3-7 
i 1P 1,16; 

- określa cechy 
świętości; 

- uzasadnia, że 
świętość jest 
konsekwencją życia 
wg przykazania 
miłości; 

- potrafi uzasadnić, 
dlaczego 
współcześnie warto 
być świętym.  

- wie, czym jest 
powołanie; 

- wyjaśnia, co znaczy 
być powołanym 
przez Boga; 

- omawia drogę 
powołania Abrama, 
Jeremiasza, Szawła, 
Andrzeja i Piotra.  

- wie, czym jest 
powołanie; 

- wyjaśnia, co 
znaczy być 
powołanym przez 
Boga; 

- omawia drogę 
powołania Abrama, 
Jeremiasza, Szawła, 
Andrzeja i Piotra. 

- wyjaśnia, czym 
jest powołanie; 

- wyjaśnia, co 
znaczy być 
powołanym przez 
Boga; 

- omawia drogę 
powołania Abrama, 
Jeremiasza, Szawła, 
Andrzeja i Piotra; 

- wyjaśnia, w jaki 
sposób człowiek 
współczesny może 
realizować 
powołanie, podaje 
przykłady takich 
postaw. 

- wyjaśnia, czym 
jest powołanie; 

- wyjaśnia, co 
znaczy być 
powołanym przez 
Boga; 

- analizuje teksty 
biblijne ukazujące 
drogę powołania 
Abrama, 
Jeremiasza, Szawła, 
Andrzeja i Piotra; 

- wyjaśnia, w jaki 
sposób człowiek 
współczesny może 
realizować 
powołanie, 
wskazuje przykłady 
osób, które 
realizują swoje 
życiowe powołanie.  

- uzasadnia, czym 
jest powołanie; 

- wyjaśnia, co 
znaczy być 
powołanym przez 
Boga; 

- analizuje teksty 
biblijne ukazujące 
powołania Abrama, 
Jeremiasza, Szawła, 
Andrzeja i Piotra; 

- określa warunki 
niezbędne, by 
człowiek mógł 
odpowiedzieć na 
głos wołającego 
Boga. 

- wyjaśnia, w jaki 
sposób człowiek 
współczesny może 
realizować 
powołanie; 

- uzasadnia, że 
podstawą 
życiowego 
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powołania jest 
wewnętrzna 
wolność.  

- w oparciu o teksty 
biblijne: Łk 1, 39-40; 
Łk11,28; J 2,5 i 
J19,25 wyjaśnia, na 
czym polega 
posłuszeństwo w 
wierze; 

- odwołując się do 
Litanii Loretańskiej 
do N.M.P. wymienia 
przymioty Maryi; 

- potrafi wymienić 
formy kultu 
maryjnego.  

- w oparciu o teksty 
biblijne: Łk 1, 39-40; 
Łk11,28; J 2,5 i 
J19,25 wyjaśnia, na 
czym polega 
posłuszeństwo w 
wierze; 

- odwołując się do 
Litanii Loretańskiej 
do N.M.P. wymienia 
przymioty Maryi; 

- potrafi uzasadnić, 
dlaczego katolicy 
czczą Maryję. 

- w oparciu o teksty 
biblijne: Łk 1, 39-40; 
Łk11,28; J 2,5 i 
J19,25 wyjaśnia, na 
czym polega 
posłuszeństwo w 
wierze; 

- odwołując się do 
Litanii Loretańskiej 
do N.M.P. wymienia 
i omawia przymioty 
Maryi; 

- potrafi uzasadnić, 
dlaczego katolicy 
czczą Maryję. 

- w oparciu o teksty 
biblijne: Łk 1, 39-40; 
Łk11,28; J 2,5 i 
J19,25 wyjaśnia, na 
czym polega 
posłuszeństwo w 
wierze; 

- odwołując się do 
Litanii Loretańskiej 
do N.M.P. wymienia 
przymioty Maryi; 

- wskazuje, jaką 
postawę w życiu 
codziennym 
przyjmuje 
chrześcijanin 
wpatrzony w 
Maryję. 

- w oparciu o teksty 
biblijne: Łk 1, 39-40; 
Łk11,28; J 2,5 i 
J19,25 wyjaśnia, na 
czym polega 
posłuszeństwo w 
wierze; 

- odwołując się do 
Litanii Loretańskiej 
do N.M.P. wymienia 
przymioty Maryi; 

- wskazuje, jaką 
postawę w życiu 
codziennym 
przyjmuje 
chrześcijanin 
wpatrzony w 
Maryję. 

- wymienia rodzaje 
samotności; 

- tworzy katalog 
znanych mu osób 
samotnych, które są 
szczęśliwe. 

- wymienia rodzaje 
samotności; 

- tworzy katalog 
znanych mu osób 
samotnych, które są 
szczęśliwe. 

- wymienia i 
omawia rodzaje 
samotności; 

- tworzy katalog 
znanych mu osób 
samotnych, które są 
szczęśliwe. 

- wymienia i 
omawia rodzaje 
samotności; 

- wyjaśnia, dlaczego 
chrześcijanin nie 
powinien lękać się 
samotności. 

- wymienia i 
omawia rodzaje 
samotności; 

- potrafi wykazać, 
że samotność jest 
jedną z dróg 
powołania 
chrześcijańskiego.  

- omawia tekst 
biblijny: Łk 9,23; 

- wyjaśnia znaczenie 
słów: życie 
konsekrowane; 

- wie, co jest istotą 
życia zakonnego; 

- wymienia 
zgromadzenia 
zakonne obecne w 
mieście, diecezji; 

- omawia tekst 
biblijny: Łk 9,23; 

- wyjaśnia znaczenie 
słów życie 
konsekrowane; 

- wyjaśnia, co jest 
istotą życia 
zakonnego;  

- wymienia 
zgromadzenia 
zakonne obecne w 

- interpretuje tekst 
biblijny: Łk 9,23; 

- w oparciu o KKK i 
wypowiedzi Jana 
Pawła II wyjaśnia, 
co jest istotą życia 
zakonnego;  

- wymienia 
zgromadzenia 
zakonne obecne w 
mieście, diecezji; 

- interpretuje tekst 
biblijny: Łk 9,23; 

- w oparciu o KKK i 
wypowiedzi Jana 
Pawła II wyjaśnia, 
co jest istotą życia 
zakonnego;  

- wymienia 
zgromadzenia 
zakonne obecne w 
mieście, diecezji; 

- interpretuje tekst 
biblijny: Łk 9,23; 

- w oparciu o KKK i 
wypowiedzi Jana 
Pawła II wyjaśnia, 
co jest istotą życia 
zakonnego;  

- wymienia 
zgromadzenia 
zakonne obecne w 
mieście, diecezji; 
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- wymienia rady 
ewangeliczne. 

 

mieście, diecezji; 

- wymienia rady 
ewangeliczne. 

- wymienia i 
omawia rady 
ewangeliczne. 

- interpretuje istotę 
rad ewangelicznych. 

- interpretuje istotę 
rad ewangelicznych; 

- uzasadnia 
obecność zakonów 
we współczesnym, 
zsekularyzowanym 
świecie.  

- wie, kim jest 
kapłan i jaką ma 
rolę do spełnienia w 
Kościele i świecie; 

- odwołując się do 
słów: Spomiędzy 
ludzi brany, dla ludzi 
jest ustanawiany 
(Hbr 5,1) wyjaśnia 
znaczenie służby w 
Kościele; 

- wyjaśnia znaczenie 
celibatu. 

 

 

- wie, kim jest 
kapłan i ukazuje, 
jaką ma rolę do 
spełnienia w 
Kościele i świecie; 

- odwołując się do 
słów: Spomiędzy 
ludzi brany, dla 
ludzi jest 
ustanawiany (Hbr 
5,1) wyjaśnia 
znaczenie służby w 
Kościele; 

- wyjaśnia znaczenie 
celibatu. 

- w oparciu o 
nauczanie Kościoła 
wyjaśnia, kim jest 
kapłan i jaką ma 
rolę do spełnienia w 
Kościele i świecie; 

- odwołując się do 
słów: Spomiędzy 
ludzi brany, dla 
ludzi jest 
ustanawiany (Hbr 
5,1) wyjaśnia 
znaczenie służby w 
Kościele; 

- wyjaśnia znaczenie 
celibatu. 

- w oparciu o 
nauczanie Kościoła 
wyjaśnia, kim jest 
kapłan i jaką ma 
rolę do spełnienia w 
Kościele i świecie; 

- odwołując się do 
słów: Spomiędzy 
ludzi brany, dla 
ludzi jest 
ustanawiany (Hbr 
5,1) wyjaśnia 
znaczenie służby w 
Kościele; 

- wyjaśnia znaczenie 
celibatu. 

- w oparciu o 
nauczanie Kościoła 
wyjaśnia, kim jest 
kapłan i jaką ma 
rolę do spełnienia w 
Kościele i świecie; 

- odwołując się do 
słów: Spomiędzy 
ludzi brany, dla 
ludzi jest 
ustanawiany (Hbr 
5,1) wyjaśnia 
znaczenie służby w 
Kościele; 

- wyjaśnia znaczenie 
celibatu. 

- wyjaśnia, co 
znaczy, że wierzący 
w Chrystusa są 
ludem kapłańskim. 

- wymienia cechy 
człowieka 
dojrzałego; 

- wymienia skutki 
źle wykorzystanej 
wolności; 

- ukazuje związek 
między dojrzałością 
a 
odpowiedzialnością; 

- uzasadnia 
potrzebę 
formowania 

- wymienia cechy 
człowieka 
dojrzałego; 

- wymienia skutki 
źle wykorzystanej 
wolności 

- wyjaśnia, czym 
jest dojrzałość 
chrześcijańska; 

- ukazuje związek 
między dojrzałością 
a 
odpowiedzialnością; 

- charakteryzuje 
człowieka 
dojrzałego; 

- wyjaśnia, czym 
jest dojrzałość 
chrześcijańska; 

- wymienia i 
omawia skutki źle 
wykorzystanej 
wolności 

- ukazuje związek 
między dojrzałością 
a 

- charakteryzuje 
człowieka 
dojrzałego; 

- wyjaśnia, czym 
jest dojrzałość 
chrześcijańska; 

- wymienia i 
omawia skutki źle 
wykorzystanej 
wolności 

- ukazuje związek 
między dojrzałością 
a 

- charakteryzuje 
człowieka 
dojrzałego; 

- wyjaśnia, czym 
jest dojrzałość 
chrześcijańska; 

- wymienia i 
omawia skutki źle 
wykorzystanej 
wolności 

- ukazuje związek 
między dojrzałością 
a 
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swojego sumienia.  - uzasadnia 
potrzebę 
formowania 
swojego sumienia. 

odpowiedzialnością; 

- uzasadnia 
potrzebę 
formowania 
swojego sumienia. 

odpowiedzialnością; 

- uzasadnia 
potrzebę 
formowania 
swojego sumienia. 

odpowiedzialnością; 

- uzasadnia 
potrzebę 
formowania 
swojego sumienia; 

- interpretuje słowa 
Jana Pawła II: 
Musicie od siebie 
wymagać, nawet 
gdyby inni od was 
nie wymagali. 
Wskazuje na ich 
aktualność.  

- wie, na czym 
polega zasada 
małych kroków w 
dążeniu do celu; 

- uzasadnia, 
potrzebę pracy nad 
sobą. 

- omawia, na czym 
polega zasada 
małych kroków w 
dążeniu do celu; 

- uzasadnia, 
potrzebę pracy nad 
sobą. 

- charakteryzuje 
zasadę małych 
kroków w dążeniu 
do celu; 

- uzasadnia, 
potrzebę pracy nad 
sobą. 

- charakteryzuje 
zasadę małych 
kroków w dążeniu 
do celu; 

- uzasadnia, 
potrzebę pracy nad 
sobą;  

- wskazuje cechy 
charakteru 
niezbędne w 
realizacji 
wyznaczonych 
celów.  

- charakteryzuje 
zasadę małych 
kroków w dążeniu 
do celu; 

- uzasadnia, 
potrzebę pracy nad 
sobą i świadomego 
kształtowania 
swojej osobowości,  

- wskazuje i omawia 
cechy charakteru 
niezbędne w 
realizacji 
wyznaczonych 
celów.  

- odwołując się do 
Pisma świętego 
odpowiada na 
pytanie: W jaki 
sposób Pan Jezus i 
do czego zachęca 
nas Pan Jezus, 
nauczając o 
bezinteresowności?    

- wymienia i omawia 
cechy człowieka 
bezinteresownego. 

- odwołując się do 
Pisma świętego 
odpowiada na 
pytanie: W jaki 
sposób Pan Jezus i 
do czego zachęca 
nas Pan Jezus, 
nauczając o 
bezinteresowności?    

- wymienia i 
omawia cechy 
człowieka 
bezinteresownego. 

- odwołując się do 
Pisma świętego 
odpowiada na 
pytanie: W jaki 
sposób Pan Jezus i 
do czego zachęca 
nas Pan Jezus, 
nauczając o 
bezinteresowności?    

- wyjaśnia znaczenie 
miłości w życiu 
człowieka; 

- charakteryzuje 

 - odwołując się do 
Pisma świętego 
odpowiada na 
pytanie: W jaki 
sposób Pan Jezus i 
do czego zachęca 
nas Pan Jezus, 
nauczając o 
bezinteresowności?    

- wyjaśnia znaczenie 
miłości w życiu 
człowieka i podaje 
przykłady 

 - odwołując się do 
Pisma świętego 
odpowiada na 
pytanie: W jaki 
sposób Pan Jezus i 
do czego zachęca 
nas Pan Jezus, 
nauczając o 
bezinteresowności?    

- wyjaśnia znaczenie 
miłości w życiu 
człowieka i podaje 
przykłady 
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 człowieka 
bezinteresownego. 

praktykowania 
postaw 
chrześcijańskich 
opartych na 
bezinteresownej 
ofiarności; 

- charakteryzuje 
człowieka 
bezinteresownego. 

praktykowania 
postaw 
chrześcijańskich 
opartych na 
bezinteresownej 
ofiarności. 
Uzasadnia taką 
postawę; 

- charakteryzuje 
człowieka 
bezinteresownego. 

- wie, co Kościół 
mówi o odrębności i 
jedności kobiety i 
mężczyzny (Rdz 1, 
27); 

- omawia różnice 
między kobietą a 
mężczyzną;  

- wie, czego Kościół 
uczy o powołaniu 
mężczyzny i kobiety 
(KKK 2331); 

- wie, jak ważne jest 
uznanie i przyjęcie 
tożsamości płciowej 
przez kobietę i 
mężczyznę. 

- wie, co Kościół 
mówi o odrębności i 
jedności kobiety i 
mężczyzny (Rdz 1, 
27); 

- omawia różnice 
między kobietą a 
mężczyzną;  

- wie, czego Kościół 
uczy o powołaniu 
mężczyzny i kobiety 
(KKK 2331);  

- wie, jak ważne jest 
uznanie i przyjęcie 
tożsamości płciowej 
przez kobietę i 
mężczyznę. 

- wie, co Kościół 
mówi o odrębności i 
jedności kobiety i 
mężczyzny (Rdz 1, 
27); 

- omawia różnice 
między kobietą a 
mężczyzną;  

- wie, czego Kościół 
uczy o powołaniu 
mężczyzny i kobiety 
(KKK 2331); 

- wie, jak ważne jest 
uznanie i przyjęcie 
tożsamości płciowej 
przez kobietę i 
mężczyznę. 

- wie, co Kościół 
mówi o odrębności i 
jedności kobiety i 
mężczyzny (Rdz 1, 
27); 

- omawia różnice 
między kobietą a 
mężczyzną;  

- potrafi 
zinterpretować 
naukę Kościoła o 
powołaniu 
mężczyzny i kobiety 
(KKK 2331);  

- wie, jak ważne jest 
uznanie i przyjęcie 
tożsamości płciowej 
przez kobietę i 
mężczyznę. 

- wie, jakie prawdy 
antropologiczne 
wynikają z Rdz 1, 
27; 

- omawia różnice 
między kobietą a 
mężczyzną;  

- potrafi 
zinterpretować 
naukę Kościoła o 
powołaniu 
mężczyzny i kobiety 
(KKK 2331); 

- uzasadnia, jak 
ważne jest uznanie i 
przyjęcie 
tożsamości płciowej 
przez kobietę i 
mężczyznę. 

- wie, na czym 
polega godność 
kobiety i godność 
mężczyzny; 

- wie, czym jest 
cnota czystości; 

- zna naukę Kościoła 
na temat czystości; 

- interpretuje 
przykazanie Boże: 

- wie, na czym 
polega godność 
kobiety i godność 
mężczyzny; 

- wie, czym jest 
cnota czystości; 

- zna naukę Kościoła 
na temat czystości; 

- interpretuje 
przykazanie Boże: 

- uzasadnia, na 
czym polega 
godność kobiety i 
godność mężczyzny; 

- argumentuje 
potrzebę szacunku 
dla ciała ludzkiego; 

- wie, czym jest 
cnota czystości; 

- zna naukę Kościoła 

- uzasadnia, na 
czym polega 
godność kobiety i 
godność mężczyzny; 

- argumentuje 
potrzebę szacunku 
dla ciała ludzkiego; 

- wie, czym jest 
cnota czystości; 

- wyjaśnia naukę 

- wie, na czym 
polega godność 
kobiety i godność 
mężczyzny; 

- wie, czym jest 
cnota czystości; 

- wyjaśnia naukę 
Kościoła na temat 
czystości; 

- interpretuje 
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Nie cudzołóż. 

 

Nie cudzołóż. na temat czystości; 

- interpretuje 
przykazanie Boże: 
Nie cudzołóż; 

 

Kościoła na temat 
czystości; 

- interpretuje 
przykazanie Boże: 
Nie cudzołóż. 

przykazanie Boże: 
Nie cudzołóż. 

- wyjaśnia, dlaczego 
sferę czystości 
seksualnej łączy się 
z miłością do Boga i 
człowieka; 

- zna idę Ruchu 
Czystych Sers. 

- wie, co to jest 
homoseksualizm; 

- określa typy 
homoseksualizmu; 

- wie, co Kościół 
mówi na temat 
homoseksualizmu. 

 

- definiuje pojęcie 
homoseksualizmu; 

- określa typy 
homoseksualizmu; 

- wyjaśnia 
stanowisko Kościoła 
wobec problemu 
homoseksualizmu.   

 

- definiuje pojęcie 
homoseksualizmu; 

- określa typy 
homoseksualizmu; 

- wyjaśnia 
stanowisko Kościoła 
wobec problemu 
homoseksualizmu: 
omawia teksty 
biblijne traktujące o 
problemie 
homoseksualizmu, 
zna uzasadnienie 
teologiczne (KKK) w 
tej kwestii. 

- definiuje pojęcie 
homoseksualizmu; 

- określa typy 
homoseksualizmu; 

- wyjaśnia 
stanowisko Kościoła 
wobec problemu 
homoseksualizmu: 
omawia teksty 
biblijne traktujące o 
problemie 
homoseksualizmu, 
zna uzasadnienie 
teologiczne (KKK) w 
tej kwestii; 

- uzasadnia 
potrzebę wsparcia 
duchowego i 
psychologicznego 
osób 
homoseksualnych.   

- definiuje pojęcie 
homoseksualizmu, 
wyjaśnia 
etymologię słowa; 

- określa typy 
homoseksualizmu; 

- wyjaśnia 
stanowisko Kościoła 
wobec problemu 
homoseksualizmu: 
omawia teksty 
biblijne traktujące o 
problemie 
homoseksualizmu, 
zna uzasadnienie 
teologiczne (KKK) w 
tej kwestii; 

- uzasadnia 
potrzebę wsparcia 
duchowego i 
psychologicznego 
osób 
homoseksualnych. 

- wskazuje na 
godność kobiety i jej 
powołanie w planie 
Boga; 

- wie, na czym 
polega 
równouprawnienie 
kobiet i mężczyzn, 
zna ideę ruchów 

- wskazuje na 
godność kobiety i 
jej powołanie w 
planie Boga; 

- wie, na czym 
polega 
równouprawnienie 
kobiet i mężczyzn, 
zna ideę ruchów 

- wyjaśnia, czym 
jest godność 
kobiety i jej 
powołanie w planie 
Boga; 

- wie, na czym 
polega 
równouprawnienie 
kobiet i mężczyzn, 

- wyjaśnia, czym 
jest godność 
kobiety i jej 
powołanie w planie 
Boga; 

- wyjaśnia, na czym 
polega 
równouprawnienie 
kobiet i mężczyzn, 

- wyjaśnia, czym 
jest godność 
kobiety i jej 
powołanie w planie 
Boga; 

- wyjaśnia, na czym 
polega 
równouprawnienie 
kobiet i mężczyzn, 
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feministycznych i 
konsekwencje z nich 
wynikające.  

feministycznych i 
konsekwencje z 
nich wynikające. 

zna ideę ruchów 
feministycznych i 
konsekwencje z 
nich wynikające. 

- interpretuje 
wybrane fragmenty 
adhortacji 
apostolskiej 
Familiaris consortio, 
Jana Pawła II. 

zna ideę ruchów 
feministycznych i 
konsekwencje z 
nich wynikające. 

- w oparciu o 
wybrane fragmenty 
adhortacji 
apostolskiej 
Familiaris consortio, 
Jana Pawła II 
uzasadnia, w jaki 
sposób kobieta 
może przeżyć swoją 
godność i 
powołanie we 
współczesnym 
świecie. 

zna ideę ruchów 
feministycznych i 
konsekwencje z 
nich wynikające. 

- w oparciu o 
wybrane fragmenty 
adhortacji 
apostolskiej 
Familiaris consortio, 
Jana Pawła II 
uzasadnia, w jaki 
sposób kobieta 
może przeżyć swoją 
godność i 
powołanie we 
współczesnym 
świecie. 

- definiuje pojęcie 
pornografii, zna 
rodzaje pornografii; 
- wie, że pornografia 
zagraża wolności 
człowieka, jest złem 
moralnym, 
grzechem; 

- wie, na czym 
polega uzależnienie 
od pornografii; 

- wskazuje sposoby 
zapobiegania 
sięgania po 
pornografię. 

- definiuje pojęcie 
pornografii, zna 
rodzaje pornografii; 
- wie, dlaczego 
pornografia zagraża 
wolności człowieka, 
jest złem 
moralnym, 
grzechem; 

- wyjaśnia, na czym 
polega uzależnienie 
od pornografii; 

- wskazuje sposoby 
zapobiegania 
sięgania po 
pornografię. 

- definiuje pojęcie 
pornografii, zna 
rodzaje pornografii; 
- wie, dlaczego 
pornografia zagraża 
wolności człowieka, 
jest złem 
moralnym, 
grzechem; 

- wyjaśnia, na czym 
polega uzależnienie 
od pornografii; 

- wskazuje sposoby 
zapobiegania 
sięgania po 
pornografię. 

- definiuje pojęcie 
pornografii, zna 
rodzaje pornografii; 
- uzasadnia, 
dlaczego 
pornografia zagraża 
wolności człowieka, 
jest złem 
moralnym, 
grzechem; 

- wyjaśnia, na czym 
polega uzależnienie 
od pornografii; 

- ukazuje rolę 
rodziny i środowisk 
ją wspierających, 
jako skuteczną 
formę ochrony 
dzieci i młodzieży 
przed pornografią. 

- definiuje pojęcie 
pornografii i zna 
rodzaje pornografii; 
- wie, że 
pornografia zagraża 
wolności człowieka, 
jest złem 
moralnym, 
grzechem; 

- wie, na czym 
polega uzależnienie 
od pornografii; 

- wyjaśnia, w jaki 
sposób Kodeks 
karny chroni przed 
pornografii; 

- ukazuje rolę 
rodziny i środowisk 
ją wspierających, 
jako skuteczną 
formę ochrony 
dzieci i młodzieży 
przed pornografią 

 
Rozdział II: Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela 
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Ocena 

dopuszczająca 
Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo 

dobra 

 

Ocena celująca 

Uczeń: 

 - określa, na czym 
polega istota miłości 
małżeńskiej wg św. 
Augustyna; 

- określa cechy 
miłości małżeńskiej; 

- wie, dlaczego bł. 
Maria i Alojzy 
Beltrame 
Quattrocchi są 
patronami 
małżeństw i rodzin 
chrześcijańskich. 

Uczeń: 

 - określa, na czym 
polega istota miłości 
małżeńskiej wg św. 
Augustyna; 

- określa cechy 
miłości małżeńskiej; 

- wie, dlaczego bł. 
Maria i Alojzy 
Beltrame 
Quattrocchi są 
patronami 
małżeństw i rodzin 
chrześcijańskich. 

Uczeń: 

 - określa, na czym 
polega istota miłości 
małżeńskiej wg św. 
Augustyna; 

- omawia cechy 
miłości małżeńskiej; 

- uzasadnia, 
dlaczego bł. Maria i 
Alojzy Beltrame 
Quattrocchi są 
patronami 
małżeństw i rodzin 
chrześcijańskich. 

Uczeń: 

 - określa, na czym 
polega istota miłości 
małżeńskiej wg św. 
Augustyna; 

- omawia cechy 
miłości małżeńskiej; 

- omawia przesłanie 
encykliki Humane 
vitae, Pawła VI; 

- uzasadnia, 
dlaczego bł. Maria i 
Alojzy Beltrame 
Quattrocchi są 
patronami 
małżeństw i rodzin 
chrześcijańskich. 

Uczeń: 

- określa, na czym 
polega istota miłości 
małżeńskiej wg św. 
Augustyna; 

- omawia cechy 
miłości małżeńskiej; 

- wyjaśnia przsłanie 
encykliki Humane 
viate, Pawła VI;  

- uzasadnia, 
dlaczego bł. Maria i 
Alojzy Beltra-me 
Quattrocchi są 
patronami 
małżeństw i rodzin 
chrześcijańskich. 

- uzasadnia 
celowość 
małżeństwa 
sakramentalnego 
dla chrześcijan. 

- zna naukę Kościoła 
(KPK 1055) na temat 
małżeństwa; 

- wymienia cele i 
zadania małżeństwa 
w świetle nauczania 
Kościoła;  

- uzasadnia potrzebę 
modlitwy dziewcząt 
o dobrego męża i 
chłopców o dobrą 
żonę; 

- wymienia czynniki 

- zna naukę Kościoła 
(KPK 1055) na temat 
małżeństwa; 

- wymienia cele i 
zadania małżeństwa 
w świetle nauczania 
Kościoła;  

- uzasadnia potrzebę 
modlitwy dziewcząt 
o dobrego męża i 
chłopców o dobrą 
żonę; 

- wymienia czynniki 

- wyjaśnia naukę 
Kościoła (KPK 1055) 
na temat 
małżeństwa; 

- wymienia i omawia 
cele i zadania 
małżeństwa w 
świetle nauczania 
Kościoła;  

- uzasadnia potrzebę 
modlitwy dziewcząt 
o dobrego męża i 
chłopców o dobrą 

- wyjaśnia naukę 
Kościoła (KPK 1055) 
na temat 
małżeństwa; 

- wymienia i omawia 
cele i zadania 
małżeństwa w 
świetle nauczania 
Kościoła;  

- uzasadnia potrzebę 
modlitwy dziewcząt 
o dobrego męża i 
chłopców o dobrą 

- w oparciu naukę 
Kościoła (KPK 1055) 
na temat 
małżeństwa 
wyjaśnia, że 
małżeństwo jest 
przymierzem.; 

- charakteryzuje cele 
i zadania 
małżeństwa w 
świetle nauczania 
Kościoła;  

- uzasadnia potrzebę 
modlitwy dziewcząt 
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warunkujące 
szczęście w 
małżeństwie 

  

warunkujące 
szczęście w 
małżeństwie. 

żonę; 

- wymienia i omawia 
czynniki 
warunkujące 
szczęście w 
małżeństwie. 

żonę; 

- wymienia i omawia 
czynniki 
warunkujące 
szczęście w 
małżeństwie. 

o dobrego męża i 
chłopców o dobrą 
żonę; 

- wymienia i omawia 
czynniki 
warunkujące 
szczęście w 
małżeństwie. 

- uzasadnia potrzebę 
odpowiedzialnego 
przygotowania się 
do zawarcia 
małżeństwa. 

- definiuje pojęcie 
konkubinat; 

- wie, czym są 
wonne związki; 

- wskazuje na 
przyczyny i 
uwarunkowania 
istnienia związków 
nieformalnych i 
niesakramentalnych; 

- zna moralne 
konsekwencje życia 
w związkach 
niesakramentalnych 
i nieformalnych; 

- interpretuje 
przykazanie Boże - 
Nie cudzołóż. 

  

- definiuje pojęcie 
konkubinat; 

- wie, czym są 
wonne związki; 

- wskazuje na przy-
czyny i 
uwarunkowania 
istnienia związków 
nieformalnych i 
niesakramentalnych; 

- zna moralne 
konsekwencje życia 
w związkach 
niesakramentalnych 
i nieformalnych; 

- interpretuje 
przykazanie Boże - 
Nie cudzołóż. 

  

- definiuje i wyjaśnia 
pojęcie konkubinat; 

- wyjaśnia, czym są 
wonne związki; 

- wskazuje na przy-
czyny i 
uwarunkowania 
istnienia związków 
nieformalnych i 
niesakramentalnych; 

- wie, jakie jest 
stanowisko Kościoła 
w prawie 
konkubinatu; 

- zna moralne 
konsekwencje życia 
w związkach 
niesakramentalnych 
i nieformalnych; 

- interpretuje 
przykazanie Boże - 
Nie cudzołóż. 

  

- definiuje i wyjaśnia 
pojęcie konkubinat; 

- wyjaśnia, czym są 
wonne związki; 

- wie, jakie jest 
stanowisko Kościoła 
w prawie 
konkubinatu; 

- omawia moralne 
konsekwencje życia 
w związkach 
niesakramentalnych 
i nieformalnych; 

- interpretuje 
przykazanie Boże - 
Nie cudzołóż. 

- wyjaśnia, jaki jest 
status związków 
nieformalnych i 
niesakramentalnych. 

 

 

- definiuje i wyjaśnia 
pojęcie konkubinat; 

- wyjaśnia, czym są 
wonne związki; 

- omawia moralne 
konsekwencje życia 
w związkach 
niesakramentalnych 
i nieformalnych; 

- interpretuje 
przykazanie Boże - 
Nie cudzołóż; 

- wyjaśnia, jaki jest 
status związków 
nieformalnych i 
niesakramentalnych; 

- uzasadnia słowa 
Jana Pawła II: Nie 
żyje się, nie kocha, 
nie umiera na próbę. 

- zna naukę Kościoła 
na temat jedności i 
nierozerwalności 

- zna naukę Kościoła 
na temat jedności i 
nierozerwalności 

- zna i omawia 
naukę Kościoła na 
temat jedności i 
nierozerwalności 

- zna i omawia 
naukę Kościoła na 
temat jedności i 
nierozerwalności 

- zna i omawia 
naukę Kościoła na 
temat jedności i 
nierozerwalności 
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małżeństwa; 

- wyjaśnia znaczenie 
słów: Co więc Bóg 
złączył, niech 
człowiek nie 
rozdziela, Mt 19,6. 

- wie, na czym 
polega stwierdzenie 
nieważności 
małżeństwa; 

- wie, dlaczego 
rozwód jest 
wykroczeniem 
moralnym; 

- wskazuje na 
moralne, społeczne i 
egzystencjalne 
skutki rozwodu; 

 

małżeństwa; 

- wyjaśnia znaczenie 
słów: Co więc Bóg 
złączył, niech 
człowiek nie 
rozdziela, Mt 19,6. 

- wie, na czym 
polega stwierdzenie 
nieważności 
małżeństwa; 

- wie, dlaczego 
rozwód jest 
wykroczeniem 
moralnym; 

- wskazuje na 
moralne, społeczne i 
egzystencjalne 
skutki rozwodu; 

  

małżeństwa; 

- wyjaśnia znaczenie 
słów: Co więc Bóg 
złączył, niech 
człowiek nie 
rozdziela, Mt 19,6. 

- wie, na czym 
polega stwierdzenie 
nieważności 
małżeństwa; 

- wymienia 
statystyczne 
przyczyny 
rozwodów w Polsce; 

- wie, dlaczego 
rozwód jest 
wykroczeniem 
moralnym; 

- wskazuje na 
moralne, społeczne i 
egzystencjalne 
skutki rozwodu; 

- streszcza naukę 
Kościoła na temat 
postępowania w 
trudnych sytuacjach 
małżeńskich; 

- uzasadnia, że 
trzeba pielęgnować 
łaskę sakramentu 
małżeństwa. 

małżeństwa; 

- wyjaśnia znaczenie 
słów: Co więc Bóg 
złączył, niech 
człowiek nie 
rozdziela, Mt 19,6. 

- wie, na czym 
polega stwierdzenie 
nieważności 
małżeństwa; 

- wymienia 
statystyczne 
przyczyny 
rozwodów w Polsce; 

- wyjaśnia, dlaczego 
rozwód jest 
wykroczeniem 
moralnym; 

- wskazuje na 
moralne, społeczne i 
egzystencjalne 
skutki rozwodu; 

- wskazuje 
podobieństwa i 
różnice w prawie 
państwowym i 
kanonicznym w 
kwestii małżeństwa; 

- streszcza naukę 
Kościoła na temat 
postępowania w 
trudnych sytuacjach 
małżeńskich; 

- uzasadnia, że 
trzeba pielęgnować 
łaskę sakramentu 
małżeństwa. 

małżeństwa; 

- wyjaśnia znaczenie 
słów: Co więc Bóg 
złączył, niech 
człowiek nie 
rozdziela, Mt 19,6.  

- ukazuje znaczenie 
przymiotów 
małżeństwa w 
wymiarze rodziny i 
społeczeństwa; 

- wie, na czym 
polega stwierdzenie 
nieważności 
małżeństwa; 

- wyjaśnia, dlaczego 
rozwód jest 
wykroczeniem 
moralnym; 

- wskazuje na 
moralne, społeczne i 
egzystencjalne 
skutki rozwodu; 

- wie, jakie są 
wskazania Kościoła 
dla żyjących w 
separacji; 

- uzasadnia potrzebę 
dobrego 
przygotowania się 
do małżeństwa oraz 
uciekania się do 
modlitwy o 
rozeznanie w tej 
życiowej decyzji. 

- wymienia cechy 
miłości zawarte w 
Hymnie do miłości 

- wymienia i omawia 
cechy miłości w 
zawarte w Hymnie 

- recytuje i 
interpretuje Hymn 
do miłości św. Pawła 

- recytuje i 
interpretuje Hymn 
do miłości św. Pawła 

- recytuje i 
interpretuje Hymn 
do miłości św. Pawła 
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św. Pawła (1Kor 13). do miłości św. Pawła 
(1Kor 13). 

(1Kor 13); 

- charakteryzuje 
czynniki 
wyznaczające 
szczęście w 
małżeństwie. 

(1Kor 13); 

- charakteryzuje 
czynniki 
wyznaczające 
szczęście w 
małżeństwie. 

(1Kor 13); 

- charakteryzuje 
czynniki 
wyznaczające 
szczęście w 
małżeństwie. 

- wie, że 
małżonkowie 
chrześcijańscy 
powołani są do 
świętości; 

- zna fakty z życia 
św. Joanny Beretty 
Molli; 

- uzasadnia 
wzajemną troskę 
małżonków o swoje 
zbawienie i podaje 
przykłady 
praktykowania takiej 
postawy. 

- wie, że 
małżonkowie 
chrześcijańscy 
powołani są do 
świętości; 

- zna fakty z życia 
św. Joanny Beretty 
Molli; 

- uzasadnia 
wzajemną troskę 
małżonków o swoje 
zbawienie i podaje 
przykłady 
praktykowania takiej 
postawy. 

- uzasadnia, że 
małżonkowie 
chrześcijańscy 
powołani są do 
świętości; 

- zna fakty z życia 
św. Joanny Beretty 
Molli świadczące o 
pragnieniu 
świętości; 

- uzasadnia 
wzajemną troskę 
małżonków o swoje 
zbawienie i podaje 
przykłady 
praktykowania takiej 
postawy. 

- uzasadnia, że 
małżonkowie 
chrześcijańscy 
powołani są do 
świętości; 

- zna fakty z życia 
św. Joanny Beretty 
Molli świadczące o 
pragnieniu 
świętości; 

- uzasadnia 
wzajemną troskę 
małżonków o swoje 
zbawienie i podaje 
przykłady 
praktykowania 
takiej postawy. 

- odwołuje się do 
Pisma świętego i 
uzasadnia, że 
małżonkowie 
chrześcijańscy 
powołani są do 
świętości; 

- zna fakty z życia 
św. Joanny Beretty 
Molli świadczące o 
pragnieniu 
świętości; 

- uzasadnia 
wzajemną troskę 
małżonków o swoje 
zbawienie i podaje 
przykłady 
praktykowania takiej 
postawy. 

- wymienia 
zachowania 
potwierdzające, 
odpowiedzialność 
rodzicielską; 

- definiuje pojęcie 
odpowiedzialnego 
rodzicielstwa; 

- wymienia 
uwarunkowania 
decyzji małżonków 
w kwestii posiadania 
dzieci; 

- wie, jakie jest 
stanowisko Kościoła 
w kwestii 

- wymienia 
zachowania 
potwierdzające, że 
odpowiedzialność 
rodzicielską; 

- definiuje pojęcie 
odpowiedzialnego 
rodzicielstwa; 

- wymienia 
uwarunkowania 
decyzji małżonków 
w kwestii posiadania 
dzieci; 

- wie, jakie jest 
stanowisko Kościoła 
w kwestii 

- wyjaśnia, co znaczy 
być 
odpowiedzialnym 
mężem i 
odpowiedzialną 
żoną, wskazuje 
przykłady takich 
postaw; 

- definiuje pojęcie 
odpowiedzialnego 
rodzicielstwa; 

- wymienia i określa 
uwarunkowania 
decyzji małżonków 
w kwestii posiadania 
dzieci; 

- wyjaśnia, co znaczy 
być 
odpowiedzialnym 
mężem i 
odpowiedzialną 
żoną, wskazuje 
przykłady takich 
postaw; 

- definiuje i wyjaśnia 
pojęcie 
odpowiedzialnego 
rodzicielstwa; 

- wymienia i określa 
uwarunkowania 
decyzji małżonków 
w kwestii posiadania 

- wyjaśnia, co znaczy 
być 
odpowiedzialnym 
mężem i 
odpowiedzialną 
żoną, wskazuje i 
omawia przykłady 
takich postaw; 

- definiuje i wyjaśnia 
pojęcie 
odpowiedzialnego 
rodzicielstwa; 

- wymienia i określa 
uwarunkowania 
decyzji małżonków 
w kwestii posiadania 
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odpowiedzialnego 
rodzicielstwa.  

 

odpowiedzialnego 
rodzicielstwa. 

- interpretuje 
stanowisko Kościoła 
w kwestii 
odpowiedzialnego 
rodzicielstwa. 

dzieci; 

- interpretuje 
stanowisko Kościoła 
w kwestii 
odpowiedzialnego 
rodzicielstwa. 

dzieci; 

- interpretuje 
stanowisko Kościoła 
w kwestii 
odpowiedzialnego 
rodzicielstwa; 

Uzasadnia, że 
miłości nie można 
oddzielić od życia. 

- interpretuje teksty 
Pisma Świętego 
odwołujące się do 
macierzyństwa 
Maryi; 

- wymienia czynniki 
wpływające na 
dojrzałe 
przygotowanie się 
do macierzyństwa; 

- wymienia 
współczesne 
zagrożenia dla 
kobiecości; 

- wie, czym jest 
macierzyństwo 
duchowe. 

- wie, że 
macierzyństwo jest 
powołaniem. 

 

- interpretuje teksty 
Pisma Świętego 
odwołujące się do 
macierzyństwa 
Maryi; 

- wymienia czynniki 
wpływające na 
dojrzałe 
przygotowanie się 
do macierzyństwa; 

- wymienia i omawia 
współczesne 
zagrożenia dla 
kobiecości; 

- wie, czym jest 
macierzyństwo 
duchowe. 

- wie, że 
macierzyństwo jest 
powoła-niem. 

- interpretuje teksty 
Pisma Świętego 
odwołujące się do 
macierzyństwa 
Maryi; 

- wymienia i omawia 
czynniki wpływające 
na dojrzałe 
przygotowanie się 
do macierzyństwa; 

- wymienia i omawia 
współczesne 
zagrożenia dla 
kobiecości; 

- wyjaśnia, czym jest 
macierzyństwo 
duchowe. 

- wie, że 
macierzyństwo jest 
powołaniem. 

- interpretuje teksty 
Pisma Świętego 
odwołujące się do 
macierzyństwa 
Maryi; 

- wymienia i omawia 
czynniki wpływające 
na dojrzałe 
przygotowanie się 
do macierzyństwa; 

- wymienia i omawia 
współczesne 
zagrożenia dla 
kobiecości; 

- wyjaśnia, czym jest 
macierzyństwo 
duchowe. 

- potrafi dowieść, że 
macierzyństwo jest 
powołaniem. 

- interpretuje teksty 
Pisma Świętego 
odwołujące się do 
macierzyństwa 
Maryi; 

- wymienia i omawia 
czynniki wpływające 
na dojrzałe 
przygotowanie się 
do macierzyństwa; 

- wymienia i omawia 
współczesne 
zagrożenia dla 
kobiecości; 

- wyjaśnia, czym jest 
macierzyństwo 
duchowe. 

- potrafi dowieść, że 
macierzyństwo jest 
podstawowym 
powołaniem 
kobiety.  

- interpretuje 
fragmenty książki 
Karola Wojtyły, 
Miłość i 
odpowiedzialność. 

- w oparciu o treść 
Litanii do św. Józefa 
wskazuje cechy 
dobrego ojca; 

- w oparciu o treść 
Litanii do św. Józefa 
wskazuje cechy 
dobrego ojca; 

- w oparciu o treść 
Litanii do św. Józefa 
wskazuje i omawia 
cechy dobrego ojca; 

- wskazuje i omawia 
na teksty biblijne 
ukazując Boga, jako 
Ojca; 

- wskazuje teksty 
biblijne ukazujące 
Boga, jako Ojca; 

- w oparciu o treść 
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- wymienia czynniki 
wpływające na 
dojrzałe 
przygotowanie się 
do ojcostwa; 

- wymienia zadania 
ojca w rodzinie; 

- wymienia 
współczesne 
zagrożenia dla 
męskości; 

- wie, czym jest 
ojcostwo duchowe. 

  

- wymienia czynniki 
wpływające na 
dojrzałe 
przygotowanie się 
do ojcostwa; 

- wymienia zadania 
ojca w rodzinie; 

- wymienia 
współczesne 
zagrożenia dla 
męskości; 

- wie, czym jest 
ojcostwo duchowe. 

- wie, że 
macierzyństwo i 
ojcostwo jest 
wzajemnie 
uzupełniającym się 
powołaniem. 

- wymienia i omawia 
czynniki wpływające 
na dojrzałe 
przygotowanie się 
do ojcostwa; 

- charakteryzuje 
zadania ojca w 
rodzinie; 

- omawia 
współczesne 
zagrożenia dla 
męskości; 

- wie, czym jest 
ojcostwo duchowe. 

- uzasadnia, że 
macierzyństwo i 
ojcostwo jest 
wzajemnie 
uzupełniającym się 
powoła-niem. 

- w oparciu o treść 
Litanii do św. Józefa 
wskazuje i omawia 
cechy dobrego ojca; 

- wymienia i omawia 
czynniki wpływające 
na dojrzałe 
przygotowanie się 
do ojcostwa; 

- wymienia zadania 
ojca w rodzinie; 

- wymienia 
współczesne 
zagrożenia dla 
męskości; 

- wie, czym jest 
ojcostwo duchowe. 

- uzasadnia, że 
macierzyństwo i 
ojcostwo jest 
wzajemnie 
uzupełniającym się 
powołaniem. 

Litanii do św. Józefa 
wskazuje i omawia 
cechy dobrego ojca; 

- wymienia czynniki 
wpływające na 
dojrzałe 
przygotowanie się 
do ojcostwa; 

- wymienia zadania 
ojca w rodzinie; 

- wymienia 
współczesne 
zagrożenia dla 
męskości; 

- wie, czym jest 
ojcostwo duchowe. 

- uzasadnia, że 
macierzyństwo i 
ojcostwo jest 
wzajemnie 
uzupełniającym się 
powołaniem; 

- charakteryzuje rolę 
mężczyzny, jako 
duchowego 
przywódcy rodziny 
według zamysłu 
Bożego. 

- analizuje teksty 
biblijne: Dz 21, 1-7 i 
Łk 1, 26-38; 

- wyjaśnia, że dawcą 
życia jest Pan Bóg; 

- uzasadnia 
konieczność 
szacunku wobec 
każdego rodzącego 
się życia; 

- zna fazy 
rozwojowe dziecka 

- analizuje teksty 
biblijne: Dz 21, 1-7 i 
Łk 1, 26-38; 

- wyjaśnia, że dawcą 
życia jest Pan Bóg; 

- zna fazy 
rozwojowe dziecka 
w łonie matki;  

- uzasadnia 
konieczność 
szacunku wobec 
każdego rodzącego 

- interpretuje teksty 
biblijne: Dz 21, 1-7 i 
Łk 1, 26-38; 

- wyjaśnia, że dawcą 
życia jest Pan Bóg; 

- uzasadnia 
konieczność 
szacunku wobec 
każdego rodzącego 
się życia; 

- zna fazy 
rozwojowe dziecka 

- interpretuje teksty 
biblijne: Dz 21, 1-7 i 
Łk 1, 26-38; 

- wyjaśnia, że dawcą 
życia jest Pan Bóg; 

- uzasadnia 
konieczność 
szacunku wobec 
każdego rodzącego 
się życia; 

- zna fazy 
rozwojowe dziecka 

- interpretuje teksty 
biblijne: Dz 21, 1-7 i 
Łk 1, 26-38; 

- wyjaśnia, że dawcą 
życia jest Pan Bóg; 

- w oparciu o 
nauczanie Kościoła 
(prymasa St. 
Wyszyńskiego i Jana 
Pawła II) uzasadnia 
konieczność 
szacunku wobec 
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w łonie matki; 

- definiuje pojęcie 
naturalne 
planowanie rodziny i 
wie, skąd czerpać 
wiedzę na ten 
temat; 

- wie, że Kościół 
promuje naturalne 
planowanie rodziny; 

- zna moralne i 
zdrowotne 
konsekwencje 
stosowania środków 
anty-koncepcyjnych. 

 

się życia; 

- definiuje pojęcie 
naturalne 
planowanie rodziny i 
wie, skąd czerpać 
wiedzę na ten 
temat; 

- wie, że Kościół 
promuje naturalne 
planowanie rodziny; 

- zna moralne i 
zdrowotne 
konsekwencje 
stosowania środków 
anty-koncepcyjnych. 

w łonie matki; 

- wie, że Kościół 
promuje naturalne 
planowanie rodziny; 

- definiuje pojęcie 
naturalne 
planowanie rodziny i 
wie, skąd czerpać 
wiedzę na ten 
temat; 

- zna moralne i 
zdrowotne 
konsekwencje 
stosowania środków 
antykoncepcyjnych. 

w łonie matki; 

- wie, że Kościół 
promuje naturalne 
planowanie rodziny; 

- definiuje i omawia 
pojęcie naturalne 
planowanie rodziny i 
wie, skąd czerpać 
wiedzę na ten 
temat; 

- uzasadnia, jakie 
konsekwencje 
wynikają ze 
stosowania środków 
antykoncepcyjnych. 

każdego rodzącego 
się życia; 

- zna fazy 
rozwojowe dziecka 
w łonie matki; 

- wie, że Kościół 
promuje naturalne 
planowanie rodziny; 

- definiuje i omawia 
pojęcie naturalne 
planowanie rodziny i 
wie, skąd czerpać 
wiedzę na ten 
temat; 

- uzasadnia, jakie 
konsekwencje 
wynikają ze 
stosowania środków 
antykoncepcyjnych. 

- definiuje pojęcie 
wychowywać;  

- wie, po czym 
poznać, że ktoś jest 
wychowany; 

- wymienia i omawia 
charakterystyczne 
style wychowania; 

- analizuje 
fragmenty z księgi 
Mądrości Syracha 
dotyczące 
wychowania; 

- wymienia zadania 
rodziców i 
wychowawców 
wobec dzieci i 
młodzieży; 

- wskazuje na 
trudności 
wychowawcze, z 

- definiuje pojęcie 
wychowywać;  

- wie, po czym 
poznać, że ktoś jest 
wychowany; 

- wymienia i omawia 
charakterystyczne 
style wychowania; 

- analizuje 
fragmenty z księgi 
Mądrości Syracha 
dotyczące 
wychowania; 

- wymienia zadania 
rodziców i 
wychowawców 
wobec dzieci i 
młodzieży; 

- wskazuje na 
trudności 
wychowawcze, z 

- definiuje i omawia 
pojęcie 
wychowywać;  

- wymienia i omawia 
charakterystyczne 
style wychowania; 

- interpretuje 
fragmenty z księgi 
Mądrości Syracha 
dotyczące 
wychowania; 

- wymienia i omawia 
zadania rodziców i 
wychowawców 
wobec dzieci i 
młodzieży; 

- wskazuje na 
trudności 
wychowawcze, z 
którymi spotykają 
się rodzicie i 

- definiuje i omawia 
pojęcie 
wychowywać;  

- wymienia i omawia 
charakterystyczne 
style wychowania; 

- analizuje 
fragmenty z księgi 
Mądrości Syracha 
dotyczące 
wychowania; 

- odwołując się do 
soborowej deklaracji 
O wychowaniu 
chrześcijańskim 
wymienia zadania 
rodziców i 
wychowawców;   

- wskazuje na 
trudności 
wychowawcze, z 

- definiuje i omawia 
pojęcie 
wychowywać;  

- wymienia i omawia 
charakterystyczne 
style wychowania; 

- analizuje 
fragmenty z księgi 
Mądrości Syracha 
dotyczące 
wychowania; 

- odwołując się do 
soborowej dekla-
racji O wychowaniu 
chrześcijańskim 
wymienia i omawia 
zadania rodziców i 
wychowawców;   

- wskazuje na 
trudności 
wychowawcze, z 
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którymi spotykają 
się rodzicie i 
wychowawcy. 

którymi spotykają 
się rodzicie i 
wychowawcy. 

wychowawcy. którymi spotykają 
się rodzicie i 
wychowawcy. 

którymi spotykają 
się rodzicie i 
wychowawcy; 

- uzasadnia, że 
rodzina jest 
podstawowym 
miejscem 
wychowania 
człowieka. 

- wie, co to jest czyn 
moralnie uznany za 
godziwy oraz czyn 
moralnie 
niedopuszczalny; 

- wie, że życie 
człowieka od 
momentu poczęcia 
aż do naturalnej 
śmierci podlega 
ochronie; 

- wie, na czym 
polega zapłodnienie 
pozaustrojowe, in 
vitro; 

- wie, jakie jest 
stanowisko Kościoła 
w kwestii 
zapłodnienia 
pozaustrojowego In 
vitro; 

- wie, czym jest 
naprotechnologia.  

- wie, co to jest czyn 
moralnie uznany za 
godziwy oraz czyn 
moralnie 
niedopuszczalny; 

- wie, że życie 
człowieka od 
momentu poczęcia 
aż do naturalnej 
śmierci podlega 
ochronie; 

- wie, na czym 
polega zapłodnienie 
pozaustrojowe, in 
vitro; 

- wie, jakie jest 
stanowisko Kościoła 
w kwestii 
zapłodnienia 
pozaustrojowego In 
vitro; 

- wie, czym jest na-
protechnologia. 

- wie, co to jest czyn 
moralnie uznany za 
godziwy oraz czyn 
moralnie 
niedopuszczalny; 

- wie, że życie 
człowieka od 
momentu poczęcia 
aż do naturalnej 
śmierci podlega 
ochronie; 

- wie, na czym 
polega zapłodnienie 
pozaustrojowe, in 
vitro; 

- wie, jakie jest 
stanowisko Kościoła 
w kwestii 
zapłodnienia 
pozaustrojowego In 
vitro; 

- wyjaśnia, czym jest 
naprotechnologia. 

- wyjaśnia, czym jest 
czyn moralnie 
uznany za godziwy 
oraz czyn moralnie 
niedopuszczalny; 

- omawia, na czym 
polega zapłodnienie 
pozaustrojowe, in 
vitro; 

- wyjaśnia 
stanowisko Kościoła 
w kwestii 
zapłodnienia 
pozaustrojowego In 
vitro; 

- wyjaśnia, czym jest 
naprotechnologia. 

- wyjaśnia, czym jest 
czyn moralnie 
uznany za godziwy 
oraz czyn moralnie 
niedopuszczalny; 

- omawia, na czym 
polega zapłodnienie 
pozaustrojowe, in 
vitro; 

- wyjaśnia, dlaczego 
Kościół jest 
przeciwny w kwestii 
zapłodnienia 
pozaustrojowego In 
vitro; 

- wyjaśnia, czym jest 
naprotechnologia; 

- charakteryzuje 
granice ludzkiej 
wolności w aspekcie 
nienaruszalności 
życia ludzkiego i 
jego niezbywalnych 
praw. 

- wymienia powody, 
dla których każdy 
człowiek zasługuje 
na miłość; 

- wyjaśnia pojęcie 
duchowa adopcja; 

- zna warunki 

- wymienia i omawia 
powody, dla których 
każdy człowiek 
zasługuje na miłość; 

- wyjaśnia pojęcie 
duchowa adopcja; 

- zna zasady 

- wymienia i omawia 
powody, dla których 
każdy człowiek 
zasługuje na miłość; 

- wyjaśnia pojęcie 
duchowa adopcja; 

- zna zasady 

- wymienia i omawia 
powody, dla których 
każdy człowiek 
zasługuje na miłość; 

- wyjaśnia pojęcie 
duchowa adopcja i 
charakteryzuje 
zasady jej 

- wymienia i omawia 
powody, dla których 
każdy człowiek 
zasługuje na miłość; 

- wyjaśnia pojęcie 
duchowa adopcja i 
charakteryzuje 
zasady jej 
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duchowej adopcji; 

- określa warunki 
niezbędne, aby móc 
adoptować 
dziecko/dzieci. 

 

 

 

funkcjonowania 
duchowej adopcji i 
wie, w jaki sposób 
może się w nią 
włączyć; 

- określa warunki 
niezbędne, aby móc 
adoptować 
dziecko/dzieci. 

funkcjonowania 
duchowej adopcji i 
wie, w jaki sposób 
może się w nią 
włączyć; 

- określa warunki 
niezbędne, aby móc 
adoptować 
dziecko/dzieci; 

- dowodzi, że 
adopcja dziecka 
wpisuje się w 
chrześcijańską 
wyobraźnię 
miłosierdzia.  

funkcjonowania; 

- określa warunki 
niezbędne, aby móc 
adoptować 
dziecko/dzieci; 

- interpretuje słowa 
Pana Jezusa: 
Cokolwiek 
uczyniliście jednemu 
z tych braci moich 
naj-mniejszych, 
Mnieście uczynili i 
uzasadnia ich 
aktualność w 
kontekście adopcji. 

funkcjonowania;   

- określa warunki 
niezbędne, aby móc 
adoptować 
dziecko/dzieci; 

- interpretuje słowa 
Pana Jezusa: 
Cokolwiek 
uczyniliście jednemu 
z tych braci moich 
najmniejszych, 
Mnieście uczynili i 
uzasadnia ich 
aktualność w 
kontekście adopcji. 

- wymienia rodzaje 
inżynierii 
genetycznej, terapii 
genowej oraz badań 
prenatalnych; 

- dokonuje moralnej 
oceny granic 
ingerencji 
medycznej w życie 
człowieka. 

- wymienia rodzaje 
inżynierii 
genetycznej, terapii 
genowej oraz badań 
prenatalnych; 

- dokonuje moralnej 
oceny granic 
ingerencji 
medycznej w życie 
człowieka. 

- wymienia rodzaje 
inżynierii 
genetycznej, terapii 
genowej oraz badań 
prenatalnych; 

- określa i uzasadnia 
prawa embrionu i 
obowiązki 
naukowców 
zajmujących się 
inżynierią 
genetyczną; 

- dokonuje moralnej 
oceny granic 
ingerencji 
medycznej w życie 
człowieka. 

- charakteryzuje 
rodzaje inżynierii 
genetycznej, terapii 
genowej oraz badań 
prenatalnych; 

- określa i uzasadnia 
prawa embrionu i 
obowiązki 
naukowców 
zajmujących się 
inżynierią 
genetyczną; 

- zna stanowisko 
Kościoła na temat 
etyczno-moralnych 
działań inżynierii 
genetycznej; 

- dokonuje moralnej 
oceny granic 
ingerencji 
medycznej w życie 
człowieka. 

- charakteryzuje 
rodzaje inżynierii 
genetycznej, terapii 
genowej oraz badań 
prenatalnych; 

- określa i uzasadnia 
prawa embrionu i 
obowiązki 
naukowców 
zajmujących się 
inżynierią 
genetyczną; 

- zna stanowisko 
Kościoła na temat 
etyczno-moralnych 
działań inżynierii 
genetycznej; 

- dokonuje moralnej 
oceny granic 
ingerencji 
medycznej w życie 
człowieka. 

- wie, że życie 
ludzkie zaczyna się 
w chwili poczęcia, 
zna fazy rozwoju 

- wie, że życie 
ludzkie zaczyna się 
w chwili poczęcia, 
zna fazy rozwoju 

- wie, że życie 
ludzkie zaczyna się 
w chwili poczęcia, 
zna fazy rozwoju 

- wyjaśnia, że życie 
ludzkie zaczyna się 
w chwili poczęcia, 
zna fazy rozwoju 

- wyjaśnia, że życie 
ludzkie zaczyna się 
w chwili poczęcia, 
zna fazy rozwoju 
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dziecka w okresie 
prenetalnym; 

- interpretuje V 
przykazanie Boże – 
Nie zabijaj; 

- omawia teksty 
biblijne: Rdz 1,27-
28; Kpl 18,21; Hi 
10,8-12; Ps 139, 13-
16; Jr 1,5; Iż 44,2 i Łk 
1, 31.41.44; 

- wymienia skutki 
aborcji. 

dziecka w okresie 
prenetalnym; 

- interpretuje V 
przykazanie Boże – 
Nie zabijaj; 

- omawia teksty 
biblijne: Rdz 1,27-
28; Kpl 18,21; Hi 
10,8-12; Ps 139, 13-
16; Jr 1,5; Iż 44,2 i Łk 
1, 31.41.44; 

- wymienia skutki 
aborcji; 

- wskazuje na formy 
pomocy kobiecie, 
która nie chce 
urodzić dziecka. 

dziecka w okresie 
prenetalnym; 

- interpretuje V 
przykazanie Boże – 
Nie zabijaj; 

- omawia teksty 
biblijne: Rdz 1,27-
28; Kpl 18,21; Hi 
10,8-12; Ps 139, 13-
16; Jr 1,5; Iż 44,2 i Łk 
1, 31.41.44; 

- wymienia skutki 
aborcji oraz 
wyjaśnia, czym jest 
syndrom 
postaborcyjny; 

- wskazuje na for-my 
pomocy kobiecie, 
która nie chce 
urodzić dziecka. 

dziecka w okresie 
prenetalnym; 

- interpretuje V 
przykazanie Boże – 
Nie zabijaj i 
wskazuje na Pana 
Boga, jako dawcę 
życia; 

- omawia teksty 
biblijne: Rdz 1,27-
28; Kpl 18,21; Hi 
10,8-12; Ps 139, 13-
16; Jr 1,5; Iż 44,2 i Łk 
1, 31.41.44; 

- wymienia i omawia 
skutki aborcji oraz 
wyjaśnia, czym jest 
syndrom 
postaborcyjny; 

- wskazuje na for-my 
pomocy kobiecie, 
która nie chce 
urodzić dziecka. 

dziecka w okresie 
prenetalnym; 

- interpretuje V 
przykazanie Boże – 
Nie zabijaj i 
wskazuje na Pana 
Boga, jak dawcę 
życia; 

- interpretuje teksty 
biblijne: Rdz 1,27-
28; Kpl 18,21; Hi 
10,8-12; Ps 139, 13-
16; Jr 1,5; Iż 44,2 i Łk 
1, 31.41.44; 

- wymienia skutki 
aborcji oraz 
wyjaśnia, czym jest 
syndrom 
postaborcyjny; 

- omawia główne 
przesłanie encykliki 
św. Jana Pawła II, 
Evangelium vitae. 

- definiuje pojęcie 
eutanazja; 

- wymienia rodzaje 
eutanazji; 

- wie, co to jest 
uporczywa terapia; 

- wskazuje na 
moralne i etyczne 
skutki eutanazji. 

- definiuje pojęcie 
eutanazja; 

- wymienia rodzaje 
eutanazji; 

- wie, co to jest 
uporczywa terapia; 

- wskazuje na 
moralne i etyczne 
skutki eutanazji. 

- definiuje pojęcie 
eutanazja; 

- wymienia i omawia 
rodzaje eutanazji; 

- wie, na czym 
polega uporczywa 
terapia; 

- wskazuje na 
moralne i etyczne 
skutki eutanazji. 

- definiuje pojęcie 
eutanazja; 

- wymienia i omawia 
rodzaje eutanazji; 

- wie, na czym 
polega uporczywa 
terapia; 

- wskazuje na 
moralne i etyczne 
skutki eutanazji; 

- w oparciu o 
nauczanie Kościoła 
uzasadnia, że każdy 
człowiek ma prawo 
do godnej śmierci. 

- definiuje pojęcie 
eutanazja; 

- wymienia i omawia 
rodzaje eutanazji; 

- wie, na czym 
polega uporczywa 
terapia; 

- w kontekście nauki 
Kościoła na temat 
eutanazji wymienia i 
omawia moralne i 
etyczne skutki 
eutanazji; 

- dowodzi, że 
eutanazja stanowi 
poważne zagrożenia 
dla rozwoju 
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społeczeństw i jest 
formą cywilizacji 
śmierci. 

- definiuje 
klonowanie; 

- zna historię i 
techniki klonowania; 

- wymienia skutki 
moralno-etyczne i 
biologiczne 
klonowania. 

 

- definiuje 
klonowanie; 

- zna historię i 
techniki klonowania; 

- wymienia skutki 
moralno-etyczne i 
biologiczne 
klonowania. 

- definiuje 
klonowanie; 

- zna historię i 
techniki klonowania; 

- wymienia skutki 
moralno-etyczne i 
biologiczne 
klonowania; 

- dowodzi, że dawcą 
życia jest Pan Bóg. 

- definiuje 
klonowanie; 

- omawia historię i 
techniki klonowania; 

- wymienia i omawia 
skutki moralno-
etyczne i biologiczne 
klonowania; 

- dowodzi, że życie 
ludzkie jest 
niepowtarzalnym 
darem od Pana Boga 
i uzasadnia obawy 
przeciwników 
manipulacji 
genetycznych. 

- definiuje 
klonowanie; 

- omawia historię i 
techniki klonowania; 

- wymienia i omawia 
skutki moralno-
etyczne i biologiczne 
klonowania; 

- dowodzi, że życie 
ludzkie jest 
niepowtarzalnym 
darem od Pana Boga 
i uzasadnia obawy 
przeciwników 
manipulacji 
genetycznych 

- wyjaśnia, gdzie leży 
dopuszczalna 
granica manipulacji 
genetycznej. 

 
Rozdział III: Bądźcie poddani sobie, kierując się nawzajem bojaźnią Chrystusa  

 
Ocena 

dopuszczająca 
Ocena 

dostateczna 
Ocena dobra Ocena bardzo 

dobra 

 

Ocena celująca 

Uczeń: 

- wyjaśnia, co 
znaczy, że Bóg 
nakazuje czcić 
swoich rodziców; 

- w oparciu o 
analizę tekstu 
biblijnego Syr 3, 2-
16 określa 
wskazania dla dzieci 

Uczeń: 

 - wyjaśnia, co 
znaczy, że Bóg 
nakazuje czcić 
swoich rodziców; 

- w oparciu o 
analizę tekstu 
biblijnego Syr 3, 2-
16 określa 
wskazania dla 
dzieci wobec 

Uczeń: 

- wyjaśnia, co 
znaczy, że Bóg 
nakazuje czcić 
swoich rodziców; 

- w oparciu o 
analizę tekstu 
biblijnego Syr 3, 2-
16 określa 
wskazania dla 
dzieci wobec 

Uczeń: 

- w oparciu o 
analizę tekstu 
biblijnego Syr 3, 2-
16 określa 
wskazania dla 
dzieci wobec 
rodziców; 

- interpretuje IV 
przykazanie Boże 
wykorzystując KKK 

Uczeń: 

- w oparciu o analizę 
tekstu biblijnego Syr 3, 
2-16 określa wskazania 
dla dzieci wobec 
rodziców; 

- interpretuje IV 
przykazanie Boże 
wykorzystując KKK 
2199; 



83 
 

wobec rodziców; 

 

 

rodziców; 

- uzasadnia, że 
rodzicom, 
opiekunom i 
wychowawcom 
należy się 
szacunek. 

rodziców; 

- interpretuje IV 
przykazanie Boże 
wykorzystując KKK 
2199; 

- uzasadnia, że 
rodzicom, 
opiekunom i 
wychowawcom 
należy się 
szacunek. 

2199; 

- uzasadnia, że 
rodzicom, 
opiekunom i 
wychowawcom 
należy się 
szacunek. 

  

- uzasadnia, że 
rodzicom, opiekunom i 
wychowawcom należy 
się szacunek; 

- wyjaśnia, na czym 
polega 
współodpowiedzialność 
za rodzinę. 

- charakteryzuje 
związki zachodzące 
w rodzinie i 
wskazuje te, które 
warunkują jej 
szczęście; 

- rozumie znaczenie 
słów: komunia 
osób, rodzina 
Kościołem 
domowym; 

- określa rolę 
rodziny w przekazie 
wiary; 

- wymienia formy 
życia religijnego 
praktykowane w 
rodzinie. 

- charakteryzuje 
związki zachodzące 
w rodzinie i 
wskazuje te, które 
warunkują jej 
szczęście; 

- wyjaśnia 
znaczenie słów: 
komunia osób, 
rodzina Kościołem 
domowym; 

- określa rolę 
rodziny w 
przekazie wiary; 

- wymienia i 
omawia formy 
życia religijnego 
praktykowane w 
rodzinie 
chrześcijańskiej.  

- charakteryzuje 
związki 
zachodzące w 
rodzinie i 
wskazuje te, które 
warunkują jej 
szczęście, a 
następnie 
wartościuje je; 

- wyjaśnia 
znaczenie słów: 
komunia osób, 
rodzina Kościołem 
domowym; 

- omawia rolę 
rodziny w 
przekazie wiary; 

- charakteryzuje 
rodzinę 
chrześcijańską. 

- charakteryzuje 
związki zachodzące 
w rodzinie i 
wskazuje te, które 
warunkują jej 
szczęście, a 
następnie 
wartościuje je; 

- uzasadnia, że 
rodzina może być 
krzewicielką wiary, 
Kościołem 
domowym i 
komunią osób;   

- omawia rolę 
rodziny w 
przekazie wiary; 

- charakteryzuje 
rodzinę 
chrześcijańską. 

- charakteryzuje związki 
zachodzące w rodzinie i 
wskazuje te, które 
warunkują jej szczęście; 

- wyjaśnia znaczenie 
słów: komunia osób, 
rodzina Kościołem 
domowym; 

- omawia rolę rodziny 
w przekazie wiary; 

- charakteryzuje 
rodzinę chrześcijańską; 

- charakteryzuje 
stosunek państwa do 
rodzin chrześcijańskich. 

- określa cechy 
modlitwy rodzinnej; 

- omawia różne, 
znane mu, formy 
religijności 
podejmowane w 
rodzinie; 

- uzasadnia 
potrzebę modlitwy 

- określa cechy 
modlitwy rodzinnej 
i ukazuje jej; 

- omawia różne, 
znane mu, formy 
życia religijnego 
podejmowane w 
rodzinie; 

- wymienia 

- wyjaśnia, na 
czym polega 
udział rodziny w 
życiu 
sakramentalnym; 

- ukazuje cel 
modlitwy 
rodzinnej; 

- wymienia 

- charakteryzuje 
modlitwę rodzinną 
i wskazuje na jej 
cel; 

- omawia różne, 
znane mu, formy 
życia religijnego 
podejmowane w 
rodzinie; 

- charakteryzuje 
modlitwę rodzinną i 
wskazuje na jej cel; 

- omawia różne, znane 
mu, formy życia 
religijnego 
podejmowane w 
rodzinie; 

- wymienia trudności, 
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za siebie nawzajem, 
za żywych i 
umarłych. 

trudności, które 
utrudniają wspólną 
rodzinną 
modlitwę; 

- podaje rady, jak 
można modlić się 
razem z 
najbliższymi; 

- uzasadnia 
potrzebę modlitwy 
za siebie 
nawzajem, za 
żywych i umarłych. 

trudności, które 
utrudniają 
wspólną rodzinną 
modlitwę; 

- podaje rady, jak 
można modlić się 
razem z 
najbliższymi; 

- uzasadnia 
potrzebę 
modlitwy za siebie 
nawzajem, za 
żywych i 
umarłych. 

- wymienia i 
omawia trudności, 
które utrudniają 
wspólną rodzinną 
modlitwę; 

- podaje sposoby 
przełamywania 
barier i trudności 
związanych z 
podjęciem 
modlitwy 
rodzinnej; 

- uzasadnia 
potrzebę modlitwy 
za siebie 
nawzajem, za 
żywych i umarłych. 

które utrudniają 
wspólną rodzinną 
modlitwę; 

- podaje rady, jak 
można modlić się 
razem z najbliższymi. 

- w kontekście prawdy, 
że rodzina jest Bogiem 
silna, interpretuje 
słowa: Jeżeli Bóg z 
nami, któż przeciwko 
nam (Rz 8,32). 

- wie, czym jest 
empatia i 
asertywność; 

- wymienia warunki 
aktywnego 
słuchania; 

- charakteryzuje 
dialog w relacjach 
międzyludzkich; 

- wie, że 
chrześcijanin 
powinien 
podejmować dialog 
z Panem Bogiem. 

 

- definiuje pojęcia: 
empatia i 
asertywność; 

- wymienia i 
omawia warunki 
aktywnego 
słuchania; 

- charakteryzuje 
dialog w relacjach 
międzyludzkich; 

- wie, że 
chrześcijanin 
powinien 
podejmować 
dialog z Panem 
Bogiem. 

 

 

 

 

 

- charakteryzuje 
pojęcia: empatia i 
asertywność w 
kontekście relacji 
międzyludzkich; 

- wymienia i 
omawia warunki 
aktywnego 
słuchania; 

- charakteryzuje 
dialog w relacjach 
międzyludzkich; 

- uzasadnia 
konieczność 
budowania 
właściwych relacji 
w rodzinie.   

- wskazuje na 
potrzebę 
budowania 
dialogu z Panem 
Bogiem.  

- charakteryzuje 
pojęcia: empatia i 
asertywność w 
kontekście relacji 
międzyludzkich; 

- wymienia i 
omawia warunki 
aktywnego 
słuchania; 

- charakteryzuje 
dialog, jako 
dojrzałą formę 
komunikacji 
międzyludzkiej; 

- wskazuje na 
potrzebę 
budowania dialogu 
z Panem Bogiem. 

- charakteryzuje 
pojęcia: empatia i 
asertywność w 
kontekście relacji 
międzyludzkich; 

- wymienia i omawia 
warunki aktywnego 
słuchania; 

- charakteryzuje dialog, 
jako dojrzałą formę 
komunikacji 
międzyludzkiej; 

- wskazuje na potrzebę 
budowania dialogu z 
Panem Bogiem. 

- wymienia sposoby - wymienia - wymienia i - wymienia i - wymienia i omawia 
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przezwyciężania 
konfliktów w 
rodzinie; 

- wymienia skutki 
sakramentu 
pojednania w życiu 
konkretnego 
człowieka i rodziny; 

- wie, na czym 
polega 
przebaczenie. 

 

 

sposoby 
przezwyciężania 
konfliktów w 
rodzinie; 

- wymienia skutki 
sakramentu 
pojednania w życiu 
konkretnego 
człowieka i 
rodziny; 

- w świetle słów 
św. Pawła: Miłość 
nie pamięta złego, 
nie cieszy się z 
niesprawiedliwości 
- wie, na czym 
polega 
przebaczenie. 

omawia sposoby 
przezwyciężania 
konfliktów w 
rodzinie; 

- wymienia skutki 
sakramentu 
pojednania w 
życiu konkretnego 
człowieka i 
rodziny; 

- w świetle słów 
św. Pawła: Miłość 
nie pamięta złego, 
nie cieszy się z nie-
sprawiedliwości - 
wie, na czym 
polega 
przebaczenie. 

omawia sposoby 
przezwyciężania 
konfliktów w 
rodzinie; 

- wymienia skutki 
sakramentu 
pojednania w życiu 
konkretnego 
człowieka i 
rodziny; 

- w świetle słów 
św. Pawła: Miłość 
nie pamięta złego, 
nie cieszy się z 
niesprawiedliwości 
- wie, na czym 
polega 
przebaczenie. 

- wskazuje 
dokumenty 
Kościoła mówiące 
o przebaczeniu i 
pojednaniu, 
omawia ich 
przesłanie. 

 

sposoby 
przezwyciężania 
konfliktów w rodzinie; 

- wymienia skutki 
sakramentu pojednania 
w życiu konkretnego 
człowieka i rodziny; 

- w świetle słów św. 
Pawła: Miłość nie 
pamięta złego, nie 
cieszy się z 
niesprawiedliwości - 
wie, na czym polega 
przebaczenie; 

- odwołując się do 
wybranych 
dokumentów Urzędu 
Nauczycielskiego 
Kościoła ukazuje 
wartość przebaczenia. 

- wymienia i 
omawia fakty z 
życia świętej 
Rodziny. 

 

- charakteryzuje 
atmosferę 
rodzinną w domu 
Jezusa z Nazaretu; 

- odwołując się do 
Pisma Świętego 
omawia służebny 
charakter 
macierzyństwa 
Maryi i ojcostwa 
św. Józefa. 

- odwołując się do 
Pisma Świętego 
omawia służebny 
charakter 
macierzyństwa 
Maryi i ojcostwa 
św. Józefa; 

- uzasadnia myśl 
Jana Pawła II: 
Przyszłość 
ludzkości idzie 
przez rodzinę (FC 
86). 

- odwołując się do 
Pisma Świętego 
omawia służebny 
charakter 
macierzyństwa Maryi i 
ojcostwa św. Józefa; 

- uzasadnia myśl Jana 
Pawła II: Przyszłość 
ludzkości idzie przez 
rodzinę (FC 86); 

- wyjaśnia, co znaczy 
kontemplować oblicze 
Świętej Rodziny z 
Nazaretu. 
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Rozdział IV: Napominajcie siebie samych przez pieśni pełne Ducha, pod wpływem łaski, 
śpiewając Bogu w waszych sercach 

 
Ocena 

dopuszczająca 
Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo 

dobra 

 

Ocena celująca 

Uczeń: 

- wyjaśnia istotę 
sakramentu 
małżeństwa;  

- zna treść przysięgi 
małżeńskiej, omawia 
jej elementy; 

- wie, co to jest łaska 
sakramentalna; 

- wyjaśnia, kto jest 
szafarzem sakramentu 
małżeństwa; 

- wymienia obyczaje 
związane z 
zawieraniem 
małżeństwa. 

  

Uczeń: 

- wyjaśnia istotę 
sakramentu 
małżeństwa;  

- zna treść przysięgi 
małżeńskiej, 
omawia jej 
elementy; 

- wie, co to jest 
łaska 
sakramentalna; 

- wymienia 
obyczaje związane 
z zawieraniem 
małżeństwa; 

- wymienia 
konsekwencje 
sakramentu 
małżeństwa. 

  

Uczeń: 

- wyjaśnia istotę 
sakramentu 
małżeństwa;  

- zna treść przysięgi 
małżeńskiej, 
omawia jej 
elementy; 

- wie, co to jest 
łaska 
sakramentalna; 

- wyjaśnia, co 
znaczy małżeństwo 
konkordatowe; 

- wyjaśnia, kto jest 
szafarzem 
sakramentu 
małżeństwa; 

-charakteryzuje 
znaki 
sakramentalne; 

- wymienia i 
omawia 
konsekwencje 
sakramentu 
małżeństwa; 

- wymienia 
obyczaje związane 
z zawieraniem 
małżeństwa. 

  

Uczeń: 

- wyjaśnia istotę 
sakramentu 
małżeństwa;  

- zna treść przysięgi 
małżeńskiej, 
omawia jej 
elementy; 

- wie, co to jest 
łaska 
sakramentalna; 

- wyjaśnia, kto jest 
szafarzem 
sakramentu 
małżeństwa; 

- charakteryzuje 
znaki 
sakramentalne; 

- wymienia i 
omawia 
konsekwencje 
sakramentu 
małżeństwa; 

- wyjaśnia, co 
znaczy małżeństwo 
konkordatowe; 

- wymienia 
obyczaje związane 
z zawieraniem 
małżeństwa. 

  

Uczeń: 

- wyjaśnia istotę 
sakramentu 
małżeństwa, 
wskazuje podstawy 
biblijne 
sakramentu;  

- zna treść przysięgi 
małżeńskiej, 
omawia jej 
elementy; 

- wie, co to jest 
łaska 
sakramentalna; 

- wyjaśnia, kto jest 
szafarzem 
sakramentu 
małżeństwa; 

- charakteryzuje 
znaki 
sakramentalne (zna 
najważniejsze 
wątki dramatu K. 
Wojtyły, Przed 
sklepem jubilera); 

- wyjaśnia, co 
znaczy małżeństwo 
konkordatowe; 

- wymienia 
obyczaje związane 
z zawieraniem 
małżeństwa; 
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- w oparciu Dz 2, 42-47 
i Dz 4, 32-35 
charakteryzuje 
wspólnoty pierwszych 
chrześcijan; 

- zna założenia 
Domowego Kościoła, 
Ruchu Światło Życie; 

- wymienia priorytety 
życia rodzinnego. 

- w oparciu Dz 2, 
42-47 i Dz 4, 32-35 
charakteryzuje 
wspólnoty 
pierwszych 
chrześcijan; 

- zna założenia 
Domowego 
Kościoła, Ruchu 
Światło Życie; 

- wymienia i 
omawia priorytety 
życia rodzinnego. 

- w oparciu Dz 2, 
42-47 i Dz 4, 32-35 
charakteryzuje 
wspólnoty 
pierwszych 
chrześcijan; 

- zna założenia 
Domowego 
Kościoła, Ruchu 
Światło Życie; 

- wymienia 
priorytety życia 
rodzinnego; 

- ukazuje rolę 
wspólnot 
religijnych w życiu 
małżeństwa i 
rodziny. 

- w oparciu Dz 2, 
42-47 i Dz 4, 32-35 
oraz Quo vadis, 
Henryka 
Sienkiewicza ( lub 
film Quo vadis) 
charakteryzuje 
wspólnoty 
pierwszych 
chrześcijan; 

- zna założenia 
Domowego 
Kościoła, Ruchu 
Światło Życie; 

- wymienia 
priorytety życia 
rodzinnego; 

- ukazuje rolę 
wspólnot 
religijnych w życiu 
małżeństwa i 
rodziny. 

- w oparciu Dz 2, 
42-47 i Dz 4, 32-35 
charakteryzuje 
wspólnoty 
pierwszych 
chrześcijan; 

- charakteryzuje 
postać ks. 
Franciszka 
Blachnickiego – 
założyciela ruchu 
Światło-Życie; 

- uzasadnia 
znaczenie 
Domowego 
Kościoła, Ruchu 
Światło Życie dla 
społeczeństwa i 
całego Kościoła; 

 

- wymienia 
priorytety życia 
rodzinnego. 

- wymienia formy 
życia rodzinnego, 
które ją cementują; 

- wymienia i omawia 
charakterystyczne 
ślady obecności Boga 
w rodzinie 
chrześcijańskiej; 

- wie, co to jest liturgia 
domowa; 

- wyjaśnia znaczenie 
modlitwy w życiu 
chrześcijanina. 

- wymienia formy 
życia rodzinnego, 
które ją cementują; 

- wymienia i 
omawia 
charakterystyczne 
ślady obecności 
Boga w rodzinie 
chrześcijańskiej; 

- wie, co to jest 
liturgia domowa; 

- wyjaśnia 
znaczenie modlitwy 
w życiu 
chrześcijanina. 

- wymienia i 
omawia formy 
życia rodzinnego, 
które ją cementują; 

- wymienia i 
omawia 
charakterystyczne 
ślady obecności 
Boga w rodzinie 
chrześcijańskiej 
oraz wie, co to jest 
liturgia domowa; 

- ukazuje wartość 
modlitwy w życiu 
chrześcijanina. 

- wymienia i 
omawia formy 
życia rodzinnego, 
które ją cementują; 

- wymienia i 
omawia 
charakterystyczne 
ślady obecności 
Boga w rodzinie 
chrześcijańskiej 
oraz wie, co to jest 
liturgia domowa; 

- ukazuje wartość 
modlitwy w życiu 
chrześcijanina; 

- uzasadnia 

- wymienia i 
omawia zasady 
życia rodzinnego, 
które ją cementują; 

- wymienia i 
omawia 
charakterystyczne 
ślady obecności 
Boga w rodzinie 
chrześcijańskiej; 

- wie, co to jest 
liturgia domowa; 

- wskazuje na 
wartość modlitwy 
w życiu 
chrześcijanina; 



88 
 

potrzebę 
pielęgnowania 
tradycji i obyczajów 
chrześcijańskich w 
rodzinie. 

- uzasadnia, że 
rodzina 
chrześcijańska 
winna dawać 
świadectwo swojej 
przynależności do 
Chrystusa i 
Kościoła. 

- interpretuje III 
przykazanie Boże: 
Pamiętaj, abyś dzień 
święty święcił; 

- wyjaśnia, z jakiego 
powodu chrześcijanie 
w niedzielę obchodzą 
dzień Pański; 

- wymienia trudności, 
na jakie napotyka 
współczesny katolik w 
związku z 
obowiązkiem 
świętowania dnia 
Pańskiego. 

- interpretuje III 
przykazanie Boże: 
Pamiętaj, abyś 
dzień święty 
święcił; 

- wymienia 
powody, dla 
których rodzina 
katolicka powinna 
uczestniczyć we 
mszy św.; 

- wymienia 
trudności, na jakie 
napotyka 
współczesny 
katolik w związku z 
obowiązkiem 
świętowania dnia 
Pańskiego. 

- interpretuje III 
przykazanie Boże: 
Pamiętaj, abyś 
dzień święty 
święcił; 

- wymienia 
powody, dla 
których rodzina 
katolicka powinna 
uczestniczyć we 
mszy św.; 

- wymienia i 
omawia trudności, 
na jakie napotyka 
współczesny 
katolik w związku z 
obowiązkiem 
świętowania dnia 
Pańskiego. 

- interpretuje III 
przykazanie Boże: 
Pamiętaj, abyś 
dzień święty 
święcił; 

- odwołując się do 
nauki Kościoła w 
kwestii 
świętowania 
niedzieli wyjaśnia, z 
jakiego powodu 
chrześcijanie w 
niedzielę obchodzą 
dzień Pański;  

 - wymienia i 
omawia trudności, 
na jakie napotyka 
współczesny 
katolik w związku z 
obowiązkiem 
świętowania dnia 
Pańskiego. 

- interpretuje III 
przykazanie Boże: 
Pamiętaj, abyś 
dzień święty 
święcił; 

- odwołując się do 
nauki Kościoła w 
kwestii 
świętowania 
niedzieli wyjaśnia, z 
jakiego powodu 
chrześcijanie w 
niedzielę obchodzą 
dzień Pański; 

- wymienia 
trudności, na jakie 
napotyka 
współczesny 
katolik w związku z 
obowiązkiem 
świętowania dnia 
Pańskiego; 

- uzasadnia zdanie: 
Niedziela jest 
dniem szczególnej 
troski o rodzinę. 

- definiuje sakrament 
chrztu i wyjaśnia jego 
istotę (KKK 1213); 

- wymienia i omawia 
elementy celebracji 
chrztu św.; 

- wymienia warunki 

- definiuje 
sakrament chrztu i 
wyjaśnia jego 
istotę (KKK 1213); 

- wymienia i 
omawia elementy 
celebracji chrztu 

- definiuje 
sakrament chrztu i 
wyjaśnia jego 
istotę (KKK 1213); 

- wymienia i 
omawia elementy 
celebracji chrztu 

- definiuje 
sakrament chrztu i 
wyjaśnia jego 
istotę (KKK 1213); 

- wymienia i 
omawia elementy 
celebracji chrztu 

- definiuje 
sakrament chrztu i 
wyjaśnia jego istotę 
(KKK 1213); 

- wskazuje na 
różnice między 
chrztem Janowym, 
a chrztem 
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konieczne do 
udzielenia chrztu;  

- wyjaśnia, dlaczego o 
chrzcie dziecka 
decydują jego rodzice. 

św.; 

- wymienia warunki 
konieczne do 
udzielenia chrztu;  

- wyjaśnia, 
dlaczego o chrzcie 
dziecka decydują 
jego rodzice. 

św.; 

- wymienia warunki 
konieczne do 
udzielenia chrztu;  

- wyjaśnia, 
dlaczego o chrzcie 
dziecka decydują 
jego rodzice; 

- wymienia i 
omawia obowiązki 
rodziców 
chrzestnych. 

św.; 

- wymienia warunki 
konieczne do 
udzielenia chrztu;  

- omawia, jak 
udziela się chrztu 
dziecku będącego 
w stanie zagrożenia 
życia; 

- wyjaśnia, 
dlaczego o chrzcie 
dziecka decydują 
jego rodzice; 

- wymienia i 
omawia obowiązki 
rodziców 
chrzestnych. 

Chrystusowym; 

- wymienia i 
omawia elementy 
celebracji chrztu 
św.; 

- wymienia warunki 
konieczne do 
udzielenia chrztu;  

- wyjaśnia, 
dlaczego o chrzcie 
dziecka decydują 
jego rodzice; 

- wymienia i 
omawia obowiązki 
rodziców 
chrzestnych. 

- definiuje sakrament 
namaszczenia chorych 
i wyjaśnia jego istotę; 

- omawia skutki 
sakramentu 
namaszczenia 
chorych; 

- wyjaśnia, kto i w 
jakich sytuacjach może 
przyjąć sakrament 
namaszczenia chorych. 

- definiuje 
sakrament 
namaszczenia 
chorych i wyjaśnia 
jego istotę; 

- omawia skutki 
sakramentu 
namaszczenia 
chorych; 

- wyjaśnia, kto i w 
jakich sytuacjach 
może przyjąć 
sakrament 
namaszczenia 
chorych. 

- Interpretuje tekst 
biblijny: Jk 5,14-16; 

- definiuje 
sakrament 
namaszczenia 
chorych i wyjaśnia 
jego istotę; 

- omawia skutki 
sakramentu 
namaszczenia 
chorych; 

- wyjaśnia, kto i w 
jakich sytuacjach 
może przyjąć 
sakrament 
namaszczenia 
chorych. 

- interpretuje tekst 
biblijny: Jk 5,14-16 i 
na jego podstawie 
wyjaśnia, kto i w 
jakich sytuacjach 
może przyjąć 
sakrament 
namaszczenia 
chorych. 

- definiuje 
sakrament 
namaszczenia 
chorych i wyjaśnia 
jego istotę; 

- omawia skutki 
sakramentu 
namaszczenia 
chorych. 

  

- interpretuje tekst 
biblijny: Jk 5,14-16 i 
na jego podstawie 
wyjaśnia, kto i w 
jakich sytuacjach 
może przyjąć 
sakrament 
namaszczenia 
chorych; 

- definiuje 
sakrament 
namaszczenia 
chorych i wyjaśnia 
jego istotę; 

- omawia skutki 
sakramentu 
namaszczenia 
chorych; 

- argumentuje, 
dlaczego w Koście 
troska o chorych 
jest tak ważna. 

- wie, że dzięki - wie, że dzięki - - wie, że dzięki - odwołując się do - odwołując się do 
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Chrystusowi, wierzący 
człowiek, choćby i 
umarł żyć będzie (J 
11,25); 

- wyjaśnia charakter 
chrześcijańskiego 
pogrzebu; 

- omawia obrzędy 
pogrzebu 
chrześcijańskiego; 

- podaje przykłady, w 
jaki sposób godnie 
przeżyć żałobę po 
zmarłym 

- uzasadnia potrzebę 
modlitwy za zmarłych. 

Chrystusowi, 
wierzący człowiek, 
choćby i umarł żyć 
będzie (J 11,25); 

- wyjaśnia 
charakter 
chrześcijańskiego 
pogrzebu; 

- omawia obrzędy 
pogrzebu 
chrześcijańskiego; 

- podaje przykłady, 
w jaki sposób 
godnie przeżyć 
żałobę po zmarłym; 

- uzasadnia 
potrzebę modlitwy 
za zmarłych. 

Chrystusowi, 
wierzący człowiek, 
choćby i umarł żyć 
będzie (J 11,25); 

- wyjaśnia 
charakter 
chrześcijańskiego 
pogrzebu; 

- omawia obrzędy 
pogrzebu 
chrześcijańskiego; 

- podaje przykłady, 
w jaki sposób 
godnie przeżyć 
żałobę po zmarłym; 

- uzasadnia 
potrzebę modlitwy 
za zmarłych. 

 

Pisma Świętego i 
nauczania Kościoła 
wyjaśnia prawdę 
wiary w życie 
wieczne; 

- wyjaśnia 
charakter 
chrześcijańskiego 
pogrzebu; 

- omawia obrzędy 
pogrzebu 
chrześcijańskiego; 

- podaje przykłady, 
w jaki sposób 
godnie przeżyć 
żałobę po zmarłym; 

- omawia, w czym 
wyraża się pamięć 
o bliskiej osobie; 

- uzasadnia 
potrzebę modlitwy 
za zmarłych. 

Pisma Świętego i 
nauczania Kościoła 
wyjaśnia prawdę 
wiary w życie 
wieczne;  

- wyjaśnia charak-
ter 
chrześcijańskiego 
pogrzebu; 

- omawia obrzędy 
pogrzebu 
chrześcijańskiego; 

- podaje przykłady, 
w jaki sposób 
godnie przeżyć 
żałobę po zmarłym; 

- omawia, w czym 
wyraża się pamięć 
o bliskiej osobie; 

- uzasadnia 
potrzebę modlitwy 
za zmarłych. 

 

 


