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Lp. Temat Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca Pod-

stawa 

pro-

gra-

mowa 

1.  Emmanuel 

– Bóg 

z nami 

Uczeń: 

• wymienia sposoby objawiania się 

Boga człowiekowi z miłości od 
stworzenia do pełni w Jezusie 

Chrystusie; 

• charakteryzuje obraz Boga, który 

wyłania się z Objawienia Bożego; 

• wskazuje sposoby bycia z Bo-

giem, który jest z człowiekiem. 

• na podstawie przymiotów i imion 

Boga omawia obraz Boga 

(A.7.1); 

Uczeń: 

• wymienia przymioty i imiona 

Boga; 

•  wymienia sposoby objawiania 

się Boga człowiekowi z miłości 

od stworzenia do pełni w Jezu-

sie Chrystusie; 

• charakteryzuje obraz Boga, 

który wyłania się z Objawienia 

Bożego; 

• wskazuje sposoby bycia z Bo-

giem, który jest z człowiekiem. 

Uczeń: 

• wymienia przymioty 

i imiona Boga; 

•  wymienia sposoby obja-

wiania się Boga człowie-

kowi z miłości od stwo-

rzenia do pełni w Jezusie 

Chrystusie; 

 

Uczeń: 

• wymienia przymioty 

i imiona Boga; 

•  wymienia sposoby 

objawiania się Boga  

Uczeń: 

• wie, że Bóg najpeł-

niej objawił się w 
Chrystusie 

• rozumie znaczenie 

imienia Emmanuel 

A.7. 

2.  Prawo na-

turalne 

i objawione  

• definiuje prawo moralne i łaskę 

Bożą jako niezbędną pomoc do 

zbawienia; 

• wymienia formy Bożego prawa 

moralnego (naturalne, obja-

wione); 

• definiuje prawo naturalne; 

• rozpoznaje i klasyfikuje przy-

kłady prawa moralnego; 

• uzasadnia potrzebę respektowania 

obiektywnych norm moralnych. 

• definiuje prawo moralne i łaskę 

Bożą jako niezbędną pomoc do 

zbawienia; 

• wymienia formy Bożego prawa 

moralnego (naturalne, obja-

wione); 

• definiuje prawo naturalne; 

• wymienia cechy prawa natural-

nego. 

• wymienia formy Bożego 

prawa moralnego (natu-

ralne, objawione); 

• definiuje prawo natu-

ralne; 

• wymienia cechy prawa 

naturalnego. 

• definiuje prawo natu-

ralne oraz prawo ob-

jawione 

• wymienia cechy 

prawa naturalnego. 

• dostrzega różnicę po-

między prawem mo-

ralnym (objawio-
nym) a prawem natu-

ralnym 

 

A.26. 

A.27. 

C.3. 

3.  Wolność 

jako dąże-

nie do 

prawdy i 
dobra  

• definiuje chrześcijańską wizję wolno-
ści; 

• podaje przykłady skutków niewłaści-
wego korzystania z wolności; 

• wymienia cechy czynu (aktu) ludz-
kiego; 

• wymienia i definiuje tzw. grzechy cu-
dze; 

• definiuje uzależnienie i podaje spo-
soby jego pokonania  

• definiuje chrześcijańską wizję wol-
ności; 

• podaje przykłady skutków niewła-
ściwego korzystania z wolności; 

• wymienia cechy czynu (aktu) ludz-
kiego; 

• wymienia i definiuje tzw. grzechy 
cudze; 

• definiuje uzależnienie i podaje spo-
soby jego pokonania. 

 

• wyjaśnia na czym polega 
chrześcijańska wizja wol-
ności; 

• podaje przykłady skutków 
niewłaściwego korzystania 
z wolności; 

• wymienia cechy czynu 
(aktu) ludzkiego; 

• definiuje uzależnienie i po-
daje sposoby jego pokona-
nia. 

• podaje przykłady skut-
ków niewłaściwego ko-
rzystania z wolności; 

• definiuje uzależnienie i 
podaje sposoby jego 
pokonania. 

• podaje przykłady skut-
ków niewłaściwego ko-
rzystania z wolności; 

 

 

C.2. 



• wyjaśnia relacje pomiędzy wolnością 
a odpowiedzialnością; 

• argumentuje konieczność istnienia 
wolności w życiu człowieka; 

4.  Kryteria 

oceny mo-

ralnej  

• wskazuje na Boga jako na źródło 

ludzkiej moralności; 

• uzasadnia, dlaczego czyny ludz-

kie podlegają ocenie moralnej; 

• wymienia i charakteryzuje kryte-

ria oceny moralnej czynów ludz-

kich. 

• na wybranych przykładach tłuma-

czy, jak okoliczności zmieniają 

ocenę moralną czynu; 

 

• wskazuje na Boga jako na źró-

dło ludzkiej moralności; 

• uzasadnia, dlaczego czyny ludz-

kie podlegają ocenie moralnej; 

• wymienia i charakteryzuje kry-

teria oceny moralnej czynów 

ludzkich. 
 

• uzasadnia, dlaczego 

czyny ludzkie podlegają 

ocenie moralnej; 

• wymienia i charaktery-

zuje kryteria oceny mo-

ralnej czynów ludzkich. 

 

• wskazuje na Boga 

jako na źródło ludz-

kiej moralności; 

• wie, że ocenie moral-

nej nie podlegają 

uczucia (emocje) a 

jedynie czyny 

 

• na podstawie przy-

kładu podejmuje 

oceny moralnej da-

nego czynu 

C.3. 

5.  Zasady for-

macji su-

mienia 

• wymienia uniwersalne zasady 

formacji sumienia; 

• opisuje naturalne i nadprzyro-

dzone sposoby formowania su-

mienia; 

• wyjaśnia, na czym polega niebez-

pieczeństwo wynikające z braku 

formowania sumienia. 

• uzasadnia potrzebę nieustannej 

pracy nad własnym sumieniem; 

 

• wymienia uniwersalne zasady 

formacji sumienia; 

• opisuje naturalne i nadprzyro-

dzone sposoby formowania su-

mienia; 

• wyjaśnia, na czym polega nie-

bezpieczeństwo wynikające z 

braku formowania sumienia. 
 

• wymienia uniwersalne 

zasady formacji sumie-

nia; 

• wyjaśnia, na czym po-

lega niebezpieczeństwo 

wynikające z braku for-

mowania sumienia. 

 

• wyjaśnia, na czym 

polega niebezpie-

czeństwo wynikające 

z braku formowania 

sumienia. 

 

• rozumie potrzebę 

nieustannej pracy nad 

własnym sumieniem 

C.5. 

6.  Pojęcie 

grzechu 

i rodzaje 

grzechów 

• definiuje pojęcie grzechu; 

• opisuje naturę grzechu jako nie-

posłuszeństwa człowieka wobec 

Boga; 

• wymienia znane mu podziały 

grzechów osobistych i katalogi 

grzechów; 

• wylicza skutki grzechu śmiertel-

nego; 

• bezbłędnie recytuje z pamięci 

grzechy główne; 

• opisuje istotę grzechu pierworod-

nego; 

• w oparciu o treść prezentacji mul-

timedialnej wyjaśnia, na czym 

polega grzech cudzy. 

• definiuje pojęcie grzechu; 

• opisuje naturę grzechu jako nie-

posłuszeństwa człowieka wobec 

Boga; 

• wymienia znane mu podziały 

grzechów osobistych i katalogi 

grzechów; 

• wylicza skutki grzechu śmier-

telnego; 

• bezbłędnie recytuje z pamięci 

grzechy główne; 

• opisuje istotę grzechu pierwo-

rodnego; 

 

• definiuje pojęcie grze-

chu; 

• wymienia znane mu po-

działy grzechów osobi-

stych i katalogi grze-

chów; 

• wylicza skutki grzechu 

śmiertelnego; 

• bezbłędnie recytuje z pa-
mięci grzechy główne; 

• opisuje istotę grzechu 

pierworodnego; 

 

• definiuje pojęcie 

grzechu; 

• wylicza skutki grze-

chu śmiertelnego; 

• bezbłędnie recytuje 

z pamięci grzechy 

główne; 

• opisuje istotę grzechu 

pierworodnego; 
 

• wie, że grzech to nie-

posłuszeństwo czło-

wieka wobec Boga; 

• wylicza skutki grze-

chu śmiertelnego; 

• wymienia grzechy 

główne; 

. 

 

C.7. 



• samodzielnie formułuje propozy-

cje zachęty do systematycznego 

korzystania z sakramentu pokuty. 

7.  Grzech 

przeciwko 

Duchowi 

Świętemu  

• definiuje grzech przeciwko Du-

chowi Świętemu; 

• wymienia rodzaje grzechu prze-

ciwko Duchowi Świętemu; 

• opowiada swoimi słowami histo-

rię biblijną o przypisywaniu Jezu-

sowi działania demonicznego. 

• znajduje środki zaradcze wobec 

wybranych przykładów grzechu 

przeciwko Duchowi Świętemu. 

• definiuje grzech przeciwko Du-

chowi Świętemu; 

• wymienia rodzaje grzechu prze-

ciwko Duchowi Świętemu; 

• opowiada swoimi słowami hi-

storię biblijną o przypisywaniu 

Jezusowi działania demonicz-

nego. 

 

• wymienia rodzaje grze-

chu przeciwko Duchowi 

Świętemu; 

• opowiada swoimi sło-
wami historię biblijną o 

przypisywaniu Jezusowi 

działania demonicznego. 

 

• opowiada swoimi 

słowami historię bi-

blijną o przypisywa-

niu Jezusowi działa-
nia demonicznego. 

 

• wymienia przykład 

grzechu przeciwko 

Duchowi Świętemu; 

 

C.8. 

8.  Chrześci-

jańska wi-

zja szczę-

ścia 

• wymienia 8 błogosławieństw; 

• podaje okoliczności wygłoszenia 

przez Jezusa 8 błogosławieństw; 

• podaje przykłady niewłaściwego 

rozumienia szczęścia przez czło-

wieka; 

• wyjaśnia, na czym polega kon-

sumpcyjna i faryzejska wizja 

szczęścia; 

• wymienia skutki dążenia do źle 

pojmowanego szczęścia. 

• analizuje tekst biblijny za pomocą 

antytezy. 

• wymienia 8 błogosławieństw; 

• podaje okoliczności wygłoszenia 

przez Jezusa 8 błogosławieństw; 

• podaje przykłady niewłaściwego 

rozumienia szczęścia przez czło-

wieka; 

• wyjaśnia, na czym polega kon-

sumpcyjna i faryzejska wizja 

szczęścia; 

• wymienia skutki dążenia do źle 

pojmowanego szczęścia. 

 

• wymienia  przynajmniej 

dwa z 8 błogosławieństw; 

• podaje okoliczności wy-

głoszenia przez Jezusa 8 

błogosławieństw; 

• podaje przykłady niewła-
ściwego rozumienia 

szczęścia przez czło-

wieka; 

• wyjaśnia, na czym polega 

konsumpcyjna i faryzej-

ska wizja szczęścia; 

 

• wie czego dotyczy 8 

błogosławieństw; 

• podaje okoliczności 

wygłoszenia przez Je-

zusa 8 błogosła-

wieństw; 

• wymienia skutki dąże-

nia do źle pojmowa-

nego szczęścia. 

 

• podaje przykłady nie-

właściwego rozumie-

nia szczęścia przez 

człowieka; 

 

C.1. 

9.  Cnoty Bo-

skie i kar-

dynalne 

• analizuje związki pomiędzy cno-

tami Boskimi a kardynalnymi; 

• hierarchizuje cnoty; 

• potrafi zmotywować innych do na-
bywania cnót. 

• wymienia cnoty Boskie i kardy-

nalne; 

• wyjaśnia znaczenie cnót Boskich 

i kardynalnych; 

• wymienia sposoby nabywania 

cnót. 

• wymienia cnoty Boskie i 

kardynalne; 

• wymienia sposoby naby-

wania cnót. 

• wymienia cnoty Bo-

skie i kardynalne; 

 

-rozumie znaczenie 

cnót Boskich i kardy-

nalnych w rozwoju du-

chowym 

C.6. 

10.  Chrześci-

jańskie ro-

zumienie 

władzy 

• tłumaczy, dlaczego władza pocho-

dzi od Boga; 

• na podstawie przykładów ocenia, 

czy władza sprawowana jest w 

sposób prawowity; 

• na podstawie fragmentów Pisma 

Świętego wykazuje chrześcijański 

charakter władzy; 

• interpretuje stosunek Jezusa do 

władzy; 

• wyjaśnia, czym jest władza; 

• wskazuje na Boga jako źródło 

władzy; 

• podaje przymioty chrześcijań-

skiego wymiaru władzy; 

• określa fundamenty władzy 

opartej na zasadach życia spo-

łecznego; 

• wymienia obowiązki chrześcijan 

wobec władzy państwowej i 
przełożonych. 

 

• na podstawie przykładów 

ocenia, czy władza spra-

wowana jest w sposób 

prawowity; 

• na podstawie fragmentów 

Pisma Świętego wykazuje 

chrześcijański charakter 

władzy; 

• interpretuje stosunek Je-

zusa do władzy; 

uzasadnia sytuację, w 
której ma prawo 

• tłumaczy, dlaczego 

władza pochodzi od 

Boga; 

• na podstawie przykła-

dów ocenia, czy wła-

dza sprawowana jest 

w sposób prawowity; 

 

• tłumaczy, w jaki spo-

sób Chrystus pojmo-

wał władzę 

 

C.13. 



• uzasadnia sytuację, w której ma 

prawo odmówić posłuszeństwa 

władzy. 

odmówić posłuszeństwa 

władzy. 

11.  Pojęcie do-

bra wspól-

nego 

• wyjaśnia, czym jest dobro 

wspólne; 

• definiuje działalność polityczno-

społeczną jako dążenie do dobra 
wspólnego; 

• definiuje zasadę solidarności i po-

mocniczości; 

• określa ich znaczenie w życiu i 

funkcjonowaniu społeczeństwa. 

• podejmuje dyskusję na temat do-

bra wspólnego oraz zasad pomoc-

niczości i solidarności; 

• wyjaśnia, czym jest dobro 

wspólne; 

• definiuje działalność polityczno-

społeczną jako dążenie do dobra 
wspólnego; 

• definiuje zasadę solidarności i 

pomocniczości; 

• określa ich znaczenie w życiu i 

funkcjonowaniu społeczeństwa. 

 

• wyjaśnia, czym jest dobro 

wspólne; 

• definiuje działalność poli-

tyczno-społeczną jako dą-
żenie do dobra wspól-

nego; 

• definiuje zasadę solidar-

ności i pomocniczości; 

 

• wyjaśnia, czym jest 

dobro wspólne; 

• definiuje zasadę soli-

darności i pomocni-
czości; 

. 

 

• tłumaczy potrzebę 

stosowania zasad soli-

darności i pomocni-

czości dla dobra 
wspólnego 

 

E.12. 

12.  Sprawiedli-

wość i soli-

darność 

społeczna 

• wymienia znaczenie sprawiedli-

wości w życiu człowieka oraz zna-

czenie dobra wspólnego i solidar-

ności społecznej; 

• podaje definicję cnoty sprawiedli-

wości z Katechizmu Kościoła Ka-

tolickiego; 

• umie określić, jakie sytuacje są 

przeciw sprawiedliwości oraz za-

burzają dobro wspólne; 

• wymienia sposoby realizowania w 

życiu codziennym sprawiedliwości 

i solidarności społecznej. 

• znajduje w Piśmie Świętym frag-

menty, które związane są z ideą 
sprawiedliwości i solidarności 

społecznej. 

• wymienia znaczenie sprawiedli-

wości w życiu człowieka oraz 

znaczenie dobra wspólnego i so-

lidarności społecznej; 

• podaje definicję cnoty sprawie-

dliwości z Katechizmu Kościoła 

Katolickiego; 

• umie określić, jakie sytuacje są 

przeciw sprawiedliwości oraz 

zaburzają dobro wspólne; 

• wymienia sposoby realizowania 

w życiu codziennym sprawiedli-

wości i solidarności społecznej. 

 

• wymienia znaczenie spra-

wiedliwości w życiu czło-

wieka oraz znaczenie do-

bra wspólnego i solidar-
ności społecznej; 

• umie określić, jakie sytu-

acje są przeciw sprawie-

dliwości oraz zaburzają 

dobro wspólne; 

• wymienia sposoby reali-

zowania w życiu codzien-

nym sprawiedliwości i 

solidarności społecznej. 

 

• jakie sytuacje są prze-

ciw sprawiedliwości 

oraz zaburzają dobro 

wspólne; 

• wymienia sposoby re-

alizowania w życiu 

codziennym sprawie-

dliwości i solidarności 

społecznej. 

 

• rozumie znaczenie 

słów sprawiedliwość 

solidarność społeczna 

 

C.16. 

13.  Chrystus 

zjedno-

czony z 

Bogiem 

Ojcem  

• znajduje w Piśmie Świętym teksty 

mówiące o niebie, wniebowstąpie-

niu oraz Trójcy Świętej; 

• wyjaśnia znaczenie wniebowstą-

pienia Jezusa; 

• interpretuje teksty biblijne doty-

czące wniebowstąpienia; 

• interpretuje obrazy o tematyce re-

ligijnej. 

• wyjaśnia, kim jest Trójca 

Święta; 

• definiuje, czym jest niebo; 

• opowiada o wniebowstąpieniu 

Jezusa; 

• wymienia sposoby działania 

Boga Trójjedynego. 

• wyjaśnia, kim jest Trójca 

Święta; 

• definiuje, czym jest niebo 

• wymienia sposoby działa-

nia Boga Trójjedynego. 

• wyjaśnia, kim jest 

Trójca Święta; 

• definiuje, czym jest 

niebo; 

 

• wyjaśnia, kim jest 

Trójca Święta; 

podaje przykład modli-

twy, w której czci się 

Trójcę Świętą 

A.18. 

A.22. 

14.  Chrystus 

obecny w 
• definiuje, czym jest Kościół; 

• wyjaśnia różnicę pomiędzy Ko-
ściołem i kościołem; 

• definiuje, czym jest Kościół; 

• wyjaśnia różnicę pomiędzy Ko-
ściołem i kościołem; 

• definiuje, czym jest Ko-

ściół; 

• wyjaśnia różnicę po-

między Kościołem 
i kościołem; 

• swoimi słowami defi-

niuje, czym jest Ko-
ściół; 

A.18. 

A.20. 
A.21 



swoim Ko-

ściele  
• wyjaśnia termin Ecclesia; 

• podaje właściwości wspólnoty 

wierzących; 

• określa sposób obecności Chry-

stusa w Kościele. 

• wyjaśnia termin Ecclesia; 

• podaje właściwości wspólnoty 

wierzących; 

• określa sposób obecności Chry-

stusa w Kościele. 

• wyjaśnia różnicę pomię-

dzy Kościołem i kościo-

łem; 

• wyjaśnia termin Ecclesia; 

• podaje właściwości 

wspólnoty wierzących; 
 

• wyjaśnia termin 

Ecclesia; 

 

 A.22. 

15.  Obecność 

Ducha 

Świętego w 

historii 

zbawienia i 

w Kościele 

• wymienia sytuacje ukazujące dzia-

łanie Ducha Świętego w życiu Je-

zusa; 

• podaje sposoby działania Ducha 

Świętego w sakramentach świę-

tych; 

• opowiada swoimi słowami o zesła-

niu Ducha Świętego. 

• wyszukuje informacje o działaniu 

Ducha Świętego w życiu wybra-

nych świętych; 

• wymienia sytuacje ukazujące 

działanie Ducha Świętego w ży-

ciu Jezusa; 

• podaje sposoby działania Ducha 

Świętego w sakramentach świę-

tych; 

• opowiada swoimi słowami o ze-

słaniu Ducha Świętego. 

 

• podaje sposoby działania 

Ducha Świętego w sakra-

mentach świętych; 

• opowiada swoimi sło-

wami o zesłaniu Ducha 

Świętego. 

 

• opowiada swoimi sło-

wami o zesłaniu Du-

cha Świętego. 

 

• Podaje przykłady 

działania Duch świę-

tego w życiu wspól-

noty wierzących 

 

 

 

 

 

 

 

A.19. 

16.  Cechy ludu 
Bożego 

• wymienia cechy ludu Bożego (ka-
płański, prorocki i królewski); 

• charakteryzuje potrójną misję 

Chrystusa. 

• podaje przykłady realizacji misji 

kapłańskiej, prorockiej i królew-

skiej w życiu Kościoła i chrześci-

janina; 

 

• wymienia cechy ludu Bożego 
(kapłański, prorocki i królew-

ski); 

• charakteryzuje potrójną misję 

Chrystusa. 

 

• charakteryzuje potrójną 
misję Chrystusa. 

 

-wie, że Kościół reali-
zuje misję kapłańską, 

prorocką i królewską 

na wzór Chrystusa 

-charakteryzuje wy-
braną misję w życiu 

Kościoła 

A.21. 

17.  Hierar-

chiczna 

wspólnota 

Kościoła 

• wyjaśnia, co to jest powołanie; 

• wymienia i charakteryzuje drogi 

realizacji powołania; 

• wymienia stopnie święceń kapłań-
skich i charakteryzuje je; 

• charakteryzuje zadania papieża, 

kapłanów, świeckich i osób konse-

krowanych w Kościele; 

• wyjaśnia, dlaczego w Kościele 

rzymskokatolickim kapłanami 

mogą być tylko mężczyźni. 

• wyjaśnia, co to jest powołanie; 

• wymienia i charakteryzuje drogi 

realizacji powołania; 

• wymienia stopnie święceń ka-
płańskich i charakteryzuje je; 

• charakteryzuje zadania papieża, 

kapłanów, świeckich i osób kon-

sekrowanych w Kościele; 

 

• wymienia stopnie świę-

ceń kapłańskich i charak-

teryzuje je; 

• charakteryzuje zadania 
papieża, kapłanów, 

świeckich i osób konse-

krowanych w Kościele; 

 

 

• wymienia stopnie 

święceń kapłańskich 

i charakteryzuje je; 
 

• wyjaśnia, na czym po-

lega hierarchia w Ko-

ściele 

 

A.22. 

C.9. 

18.  Kościół 

diecezjalny 
• definiuje, czym jest Kościół party-

kularny; 

• wyjaśnia, kto i w jaki sposób po-

maga biskupowi w kierowaniu 

diecezją; 

• definiuje, czym jest Kościół par-

tykularny; 

• wyjaśnia, kto i w jaki sposób po-

maga biskupowi w kierowaniu 

diecezją; 

• definiuje, czym jest Ko-

ściół partykularny; 

• wyjaśnia, kto i w jaki 

sposób pomaga bisku-

powi w kierowaniu diece-
zją; 

• rozumie pojęcia Ko-

ściół partykularny; 

diecezja, archidiecezja 

• wie do jakiej przyna-

leży diecezji i kto jest 

jej biskupem 

A.20. 

A.22. 

E.8. 



• wymienia najważniejsze instytucje 

diecezjalne i wyjaśnia ich rolę; 

• przedstawia najważniejsze fakty z 

historii swojej diecezji; 

• opowiada swoimi słowami o 

pierwszym polskim biskupstwie; 

• podaje liczbę polskich diecezji. 

 

• wymienia najważniejsze instytu-

cje diecezjalne i wyjaśnia ich 

rolę; 

• opowiada swoimi słowami o 

pierwszym polskim biskupstwie; 

• podaje liczbę polskich diecezji. 
 

• wymienia najważniejsze 

instytucje diecezjalne i 

wyjaśnia ich rolę; 

 

19.  Maryja w 

historii 

zbawienia 

• definiuje macierzyńską rolę Maryi 

wobec Kościoła i każdego wierzą-

cego; 

• wymienia cechy Maryi i wskazuje 

ich znaczenie dla historii zbawie-

nia. 

• na podstawie fragmentów z Pisma 

Świętego przedstawia rolę Maryi 

w dziele zbawienia. 

• definiuje macierzyńską rolę Ma-

ryi wobec Kościoła i każdego 

wierzącego; 

• wymienia cechy Maryi i wska-

zuje ich znaczenie dla historii 

zbawienia. 

 

• definiuje macierzyńską 

rolę Maryi wobec Ko-

ścioła i każdego wierzą-

cego; 

• wymienia cechy Maryi  

 

• wymienia cechy Ma-

ryi i wskazuje ich zna-

czenie dla historii zba-

wienia. 

 

• podaje przykłady po-

bożności maryjnej 

A.14,  

A.23,  

B.10,  

D.7. 

20.  Przykaza-

nia ko-
ścielne 

• wymienia i omawia przykazania 

kościelne; 

• wyjaśnia, że Kościół może zmie-

nić przykazania kościelne; 

• podaje daty ustanowienia przyka-

zań kościelnych. argumentuje, dla-

czego Kościół zmienił przykaza-

nia, wykazując ich aktualność. 

Wie 

• wymienia i omawia przykazania 

kościelne; 

• wyjaśnia, że Kościół może zmie-

nić przykazania kościelne; 

• podaje daty ustanowienia przy-

kazań kościelnych. 

• wymienia i omawia przy-

kazania kościelne; 
 

-wyjaśnia wybrane 

przykazania kościelne 

-wie co regulują przy-

kazania kościelne 

A.27. 

21.  Celebracja 

liturgii Ko-

ścioła 

• podaje definicję liturgii; 

• wyjaśnia, kto, jak, kiedy i gdzie 

celebruje liturgię; 

• wymienia i tłumaczy postawy, ge-

sty i symbole obecne w liturgii; 

• wymienia przyczyny trudności w 

przeżywaniu liturgii. 

• znajduje sposoby przezwyciężania 

trudności w przeżywaniu liturgii. 

• podaje definicję liturgii; 

• wyjaśnia, kto, jak, kiedy i gdzie 

celebruje liturgię; 

• wymienia i tłumaczy postawy, 

gesty i symbole obecne w litur-
gii; 

• wymienia przyczyny trudności w 

przeżywaniu liturgii. 

 

• podaje definicję liturgii; 

• wyjaśnia, kto, jak, kiedy i 

gdzie celebruje liturgię; 

• wymienia i tłumaczy po-

stawy, gesty i symbole 
obecne w liturgii; 

 

• podaje definicję litur-

gii; 

• wyjaśnia, kto, jak, 

kiedy i gdzie celebruje 

liturgię; 

•  

• podaje główną funk-

cję (cel) liturgii 

B.2. 

22.  Tradycje li-

turgiczne 
• przedstawia znaczenie różnorod-

ności liturgicznej w Kościele; 

• wyjaśnia pojęcia tradycji liturgicz-

nej i obrządku; 

• wymienia obecnie używane w Ko-

ściele tradycje liturgiczne; 

• charakteryzuje poszczególne ob-
rządki; 

• wyjaśnia pojęcia tradycji litur-

gicznej i obrządku; 

• wymienia obecnie używane w 

Kościele tradycje liturgiczne; 

• charakteryzuje poszczególne ob-

rządki; 

wyjaśnia specyfikę i znaczenie 
katolickich Kościołów wschod-

nich. 

• wymienia obecnie uży-

wane w Kościele tradycje 

liturgiczne; 

• charakteryzuje poszcze-

gólne obrządki; 

wyjaśnia specyfikę i zna-

czenie katolickich Ko-

ściołów wschodnich. 

• wie na czym polega 

różnica pomiędzy po-

jęciem tradycji litur-

gicznej a obrządkiem 

 

-podaje przykład ob-

rządku oraz tradycji 

liturgicznej 

 

A.20. 

A.21.  

B.2. 



• wyjaśnia specyfikę i znaczenie ka-

tolickich Kościołów wschodnich. 

23.  Układ roku 

liturgicz-

nego 

• wymienia okresy roku liturgicz-

nego; 

• wyjaśnia istotę roku liturgicznego; 

• wymienia najważniejsze uroczy-

stości i święta kościelne; 

• opisuje krótko historię powstawa-

nia układu roku liturgicznego; 

• wyjaśnia znaczenie kolorystyki 

szat liturgicznych. 

• potrafi określić okres liturgiczny 

na podstawie symboli obecnych 

w kościele. 

• wymienia okresy roku liturgicz-

nego; 

• wyjaśnia istotę roku liturgicz-

nego; 

• wymienia najważniejsze uroczy-
stości i święta kościelne; 

• opisuje krótko historię powsta-

wania układu roku liturgicznego; 

• wyjaśnia znaczenie kolorystyki 

szat liturgicznych. 

 

• wymienia okresy roku li-

turgicznego; 

• wymienia najważniejsze 

uroczystości i święta ko-

ścielne; 

• opisuje krótko historię 

powstawania układu roku 

liturgicznego; 

• wyjaśnia znaczenie kolo-

rystyki szat liturgicznych. 

 

• wymienia okresy roku 

liturgicznego; 

• wymienia najważniej-

sze uroczystości i 

święta kościelne; 

•  

• wymienia okresy roku 

liturgicznego; 

• wyjaśnia znaczenie 

kolorystyki szat litur-

gicznych. 
 

B.3. 

24.  Euchary-

stia osobi-

stym spo-

tkaniem z 

Chrystu-
sem 

• argumentuje uczestnictwo w litur-

gii jako pogłębienie osobistej rela-

cji z Jezusem i Kościołem; 

• interpretuje znaczenie poszczegól-

nych elementów Mszy Świętej 
w przełożeniu na codzienne życie, 

• rozpoznaje na zdjęciach naczynia 

liturgiczne i określa ich przezna-

czenie; 

• porównuje Komunię sakramen-

talną i duchową 

• wymienia części Mszy Świętej; 

• wymienia nazwy naczyń litur-

gicznych; 

• wyjaśnia, że Eucharystia jest 
źródłem i szczytem życia Ko-

ścioła; 

• wymienia skutki Komunii sakra-

mentalnej i duchowej. 

• wymienia części Mszy 

Świętej; 

• wymienia nazwy naczyń 

liturgicznych; 

• wymienia skutki Komunii 

sakramentalnej i ducho-

wej. 

• wymienia części 

Mszy Świętej; 

 

• wie, że Eucharystia 

jest źródłem i szczy-

tem życia Kościoła; 

 

B.4. 

25.  Euchary-

stia źró-

dłem 

chrześci-

jańskiej 

miłości 

• wyjaśnia, że podczas każdej Eu-

charystii w sposób bezkrwawy do-

konuje się ofiara Jezusa na krzyżu; 

• tłumaczy powód śmierci Jezusa na 

krzyżu: miłość do grzeszników; 

• wymienia konkretne przejawy mi-

łości w codziennym życiu wypły-

wające z Eucharystii; 

• wymienia elementy liturgii Ko-

ścioła domowego i uzasadnia po-

trzebę jej sprawowania;  

• wymienia warunki godnego przy-

jęcia Komunii Świętej 

• argumentuje uczestnictwo w litur-

gii jako pogłębienie osobistej rela-

cji z Jezusem i Kościołem. 

• wyjaśnia, że podczas każdej Eu-

charystii w sposób bezkrwawy 

dokonuje się ofiara Jezusa na 

krzyżu; 

• tłumaczy powód śmierci Jezusa 

na krzyżu: miłość do grzeszni-
ków; 

• wymienia konkretne przejawy 

miłości w codziennym życiu wy-

pływające z Eucharystii; 

• wymienia elementy liturgii Ko-

ścioła domowego i uzasadnia po-

trzebę jej sprawowania;  

• wymienia warunki godnego 

przyjęcia Komunii Świętej 

 

• wyjaśnia, że podczas każ-

dej Eucharystii w sposób 

bezkrwawy dokonuje się 

ofiara Jezusa na krzyżu; 

• wymienia elementy litur-

gii Kościoła domowego i 
uzasadnia potrzebę jej 

sprawowania; 

•  wymienia warunki god-

nego przyjęcia Komunii 

Świętej. 

• wyjaśnia, że podczas 

każdej Eucharystii 

w sposób bezkrwawy 

dokonuje się ofiara Je-

zusa na krzyżu; 

• wymienia warunki 
godnego przyjęcia 

Komunii Świętej. 

• wie, że podczas każ-

dej Eucharystii w spo-

sób bezkrwawy doko-

nuje się ofiara Jezusa 

na krzyżu; 

• tłumaczy powód 
śmierci Jezusa na 

krzyżu: miłość do 

grzeszników; 

 

A.16. 

B.4. 

E.13. 

26.  Sakramen-

talia kato-
lickie 

• wyjaśnia, co to są sakramentalia; 

• wymienia rodzaje sakramentaliów; 

• wyjaśnia, co to są sakramentalia; 

• wymienia rodzaje sakramenta-

liów; 

• wyjaśnia, co to są sakra-
mentalia; 

• wyjaśnia, co to są sa-
kramentalia; 

• wymienia części po-
grzebu; 

B1. 

B.8. 
B.9. 



• wyjaśnia, kto może sprawować sa-

kramentalia; 

• wymienia części pogrzebu; 

• określa rolę sakramentaliów w ży-

ciu chrześcijanina. 

• porównuje sakramenty z sakra-
mentaliami; 

• wyjaśnia, kto może sprawować 

sakramentalia; 

• wymienia części pogrzebu; 

• określa rolę sakramentaliów w 

życiu chrześcijanina. 

 

• wymienia rodzaje sakra-

mentaliów; 

• wyjaśnia, kto może spra-

wować sakramentalia; 

 

• wymienia rodzaje sa-

kramentaliów; 

 

określa rolę sakramen-

taliów w życiu chrze-

ścijanina. 

27.  Modlitwa 

Pańska 

jako wzór 

modlitwy 

chrześci-

jańskiej 

• omawia strukturę Modlitwy Pań-

skiej i jej siedem próśb; 

• wyjaśnia sens modlitwy; 

• opowiada historię Modlitwy Pań-

skiej. 

• analizuje skutki życia Modlitwą 

Pańską na przykładzie papieża 

Jana Pawła II. 

• omawia strukturę Modlitwy Pań-

skiej i jej siedem próśb; 

• wyjaśnia sens modlitwy; 

• opowiada historię Modlitwy 

Pańskiej. 

 

• omawia strukturę Modli-

twy Pańskiej i jej siedem 

próśb; 

• opowiada historię Modli-

twy Pańskiej. 

 

• recytuje z pamięci 

Modlitwę Pańską; 

• opowiada historię 

Modlitwy Pańskiej. 

 

• recytuje z pamięci 

Modlitwę Pańską; 

•  

D.1. 

D.14. 

28.  Chary-

zmaty 

w Kościele 

i ich zna-
czenie 

• wyjaśnia znaczenie słów: chary-

zmat, charyzmatyk, łaska; 

• wymienia charyzmaty zwyczajne i 
nadzwyczajne; 

• przedstawia znaczenie charyzma-

tów w życiu człowieka; 

• podaje przykłady charyzmatyków 

z historii Kościoła; 

• wymienia cnoty niezbędne do roz-

wijania charyzmatów 

• znajduje fragmenty biblijne mó-

wiące o charyzmatach. 

• wyjaśnia znaczenie słów: chary-

zmat, charyzmatyk, łaska; 

• wymienia charyzmaty zwyczajne 
i nadzwyczajne; 

• przedstawia znaczenie chary-

zmatów w życiu człowieka; 

• podaje przykłady charyzmaty-

ków z historii Kościoła; 

• wymienia cnoty niezbędne do 

rozwijania charyzmatów 

 

• wyjaśnia znaczenie słów: 

charyzmat, charyzmatyk, 

łaska; 

• wymienia charyzmaty 

zwyczajne i nadzwy-

czajne; 

• przedstawia znaczenie 

charyzmatów w życiu 

człowieka; 

• podaje przykłady chary-

zmatyków z historii Ko-

ścioła; 

•  

• wyjaśnia znaczenie 

słów: charyzmat, cha-

ryzmatyk, łaska; 

• podaje przykład cha-

ryzmatyka z historii 

Kościoła; 

•  

• wyjaśnia znaczenie 

słów: charyzmat, cha-

ryzmatyk, łaska; 

 

C.8. 

E.10. 

29.  IV przyka-

zanie Boże 

– relacje z 
rodzicami i 

przełożo-

nymi 

• wymienia osoby, których doty-

czy IV przykazanie Boże; 

• wymienia obowiązki dzieci wo-

bec rodziców oraz rodziców wo-

bec dzieci i wiąże je z czcią, jaka 

należy się Bogu; 

• omawia obowiązki chrześcijan 

wobec przełożonych; 

• podaje przykłady grzechów 

przeciwko IV przykazaniu Bo-

żemu. 

• potrafi ukazać rówieśnikom war-

tość IV przykazania Bożego; 

• wymienia osoby, których doty-

czy IV przykazanie Boże; 

• wymienia obowiązki dzieci 

wobec rodziców oraz rodziców 

wobec dzieci i wiąże je z czcią, 

jaka należy się Bogu; 

• omawia obowiązki chrześcijan 

wobec przełożonych; 

• podaje przykłady grzechów 

przeciwko IV przykazaniu Bo-

żemu. 

 

• recytuje IV przykazanie 

Boże; 

• wymienia osoby, któ-

rych dotyczy IV przy-

kazanie Boże; 

• wymienia obowiązki 

dzieci wobec rodziców 

oraz rodziców wobec 

dzieci i wiąże je z czcią, 

jaka należy się Bogu; 

• podaje przykłady grze-

chów przeciwko 

IV przykazaniu Bo-

żemu. 

• recytuje IV przyka-

zanie Boże; 

• podaje przykłady 

grzechów przeciwko 

IV przykazaniu Bo-

żemu. 

 

• recytuje IV przyka-

zanie Boże; 

•  

C.13. 



30.  IV przyka-

zanie Boże 

a miłość do 

ojczyzny  

• recytuje z pamięci czwarte przy-

kazanie; 

• definiuje pojęcia: patriotyzm i 

nacjonalizm; 

• wymienia obowiązki chrześcija-

nina wobec przełożonych i pań-
stwa. 

• wyjaśnia różnicę między patrio-

tyzmem a nacjonalizmem; 

• recytuje z pamięci czwarte 

przykazanie; 

• definiuje pojęcia: patriotyzm i 

nacjonalizm; 

• wymienia obowiązki chrześci-

janina wobec przełożonych i 
państwa. 

 

• recytuje z pamięci 

czwarte przykazanie; 

• definiuje pojęcia: pa-

triotyzm i nacjonalizm; 

 

• recytuje z pamięci 

czwarte przykaza-

nie; 

• wymienia obowiązki 

chrześcijanina wo-

bec przełożonych i 
państwa. 

 

• rozumie, że czwarte 

przykazanie dotyczy 

także naszej relacji 

do ojczyzny  

C.13. 

C.16. 

31.  V przyka-

zanie Boże 

o godności 

i życiu 

człowieka 

• wyjaśnia, co to znaczy godność 

ludzka; 

• wyjaśnia potrzebę ochrony każ-

dego ludzkiego życia; 

• wymienia sposoby poszanowa-

nia życia i godności drugiego 

człowieka; 

• podaje przykłady zaangażowania 

w obronę życia; 

• wyjaśnia, na czym polega dzieło 

duchowej adopcji dziecka poczę-

tego. 

• umie uzasadnić wartość ludz-

kiego życia; 

• wyjaśnia, co to znaczy godność 

ludzka; 

• wyjaśnia potrzebę ochrony 

każdego ludzkiego życia; 

• wymienia sposoby poszanowa-

nia życia i godności drugiego 

człowieka; 

• podaje przykłady zaangażowa-

nia w obronę życia; 

• wyjaśnia, na czym polega 

dzieło duchowej adopcji 

dziecka poczętego. 

 

• wyjaśnia, co to znaczy 

godność ludzka; 

• wyjaśnia potrzebę 

ochrony każdego ludz-

kiego życia; 

• wymienia sposoby po-

szanowania życia i god-

ności drugiego czło-

wieka; 
 

• wyjaśnia potrzebę 

ochrony każdego 

ludzkiego życia; 

• wymienia sposoby 

poszanowania życia 

i godności drugiego 

człowieka; 

 

• wymienia sposoby 

poszanowania życia 

i godności drugiego 

człowieka; 

 

C.14. 

32.  V przyka-

zanie Boże 

a grzechy 

przeciwko 

życiu 

• recytuje bezbłędnie z pamięci 

treść piątego przykazania Deka-

logu; 

• wyjaśnia, że życie ludzkie jest 

święte; 

• wymienia wykroczenia prze-

ciwko życiu i zdrowiu; 

• definiuje pojęcia: aborcja, euta-

nazja; 

• argumentuje potrzebę troski 

o życie i zdrowie ludzkie; 

• wymienia sposoby troski o zdro-

wie i życie ludzkie. 

• recytuje bezbłędnie z pamięci 

treść piątego przykazania De-

kalogu; 

• wyjaśnia, że życie ludzkie jest 

święte; 

• wymienia wykroczenia prze-

ciwko życiu i zdrowiu; 

• definiuje pojęcia: aborcja, eu-

tanazja; 

 

• recytuje bezbłędnie 

z pamięci treść piątego 

przykazania Dekalogu; 

• wymienia wykroczenia 

przeciwko życiu i zdro-

wiu; 

• definiuje pojęcia: abor-
cja, eutanazja; 

 

• recytuje bezbłędnie 

z pamięci treść pią-

tego przykazania 

Dekalogu; 

• wymienia wykro-

czenia przeciwko 

życiu i zdrowiu; 
 

• recytuje bezbłędnie 

z pamięci treść pią-

tego przykazania 

Dekalogu; 

 

C.14. 

33.  VI i IX 

przykaza-

nie Boże o 

czystości i 

małżeń-

stwie 

• wyjaśnia, że małżeństwo jest ro-

dzajem powołania; 

• wymienia elementy przysięgi 

małżeńskiej i wyjaśnia je; 

• podaje przykłady postaw zagra-
żających jedności małżeńskiej. 

• argumentuje za wartością mał-

żeństwa sakramentalnego; 

• wyjaśnia, że małżeństwo jest 

rodzajem powołania; 

• wymienia elementy przysięgi 

małżeńskiej i wyjaśnia je; 

• podaje przykłady postaw za-
grażających jedności małżeń-

skiej. 

 

• wyjaśnia, że małżeń-

stwo jest rodzajem po-

wołania; 

• wymienia elementy 

przysięgi małżeńskiej  

• podaje przykłady po-

staw zagrażających jed-

ności małżeńskiej. 

• wyjaśnia, że mał-

żeństwo jest rodza-

jem powołania; 

• podaje przykłady 

postaw zagrażają-
cych jedności mał-

żeńskiej. 

 

• wie, że małżeństwo 

jest rodzajem powo-

łania; 

 

B.7. 

C.9. 

C.15. 



 

34.  Aktywny 

homosek-

sualizm 

jako pro-

blem mo-

ralny 

• przedstawia sens seksualności w 

świetle doktryny chrześcijań-

skiej; 

• wyjaśnia, dlaczego akty homo-

seksualne są grzeszne; 

• opisuje, na czym polega czystość 
w relacjach i jej wartość. 

• potrafi wytłumaczyć, z czego 

wynika nauczanie Kościoła na 

temat homoseksualizmu; 

• przedstawia sens seksualności 

w świetle doktryny chrześci-

jańskiej; 

• wyjaśnia, dlaczego akty homo-

seksualne są grzeszne; 

• opisuje, na czym polega czy-
stość w relacjach i jej wartość. 

 

• przedstawia sens seksu-

alności w świetle dok-

tryny chrześcijańskiej; 

• wyjaśnia, dlaczego akty 

homoseksualne są 

grzeszne; 
 

• wyjaśnia, dlaczego 

akty homoseksualne 

są grzeszne; 

 

• rozumie jakie zna-

czenie ma seksual-

nośćw świetle dok-

tryny chrześcijań-

skiej; 

 

C.15. 

35.  VII i X 

przykaza-

nie Boże 

wobec cu-

dzej wła-

sności 

• wymienia rodzaje własności; 

• przedstawia reguły postępowania 

wobec cudzej własności, także 

intelektualnej; 

• wyjaśnia, jakie dobro jest chro-

nione przez VII i X przykazanie; 

• wymienia rodzaje kradzieży. 

• potrafi argumentować w dysku-
sji nad zagadnieniami moral-

nymi związanymi z własnością 

i kradzieżą. 

• wymienia rodzaje własności; 

• przedstawia reguły postępowa-

nia wobec cudzej własności, 

także intelektualnej; 

• wyjaśnia, jakie dobro jest chro-

nione przez VII i X przykaza-

nie; 

• wymienia rodzaje kradzieży. 
 

• wymienia rodzaje wła-

sności; 

• przedstawia reguły po-

stępowania wobec cu-

dzej własności, także 

intelektualnej; 

• wyjaśnia, jakie dobro 

jest chronione przez VII 
i X przykazanie; 

 

• wymienia rodzaje 

własności; 

• przedstawia reguły 

postępowania wobec 

cudzej własności, 

także intelektualnej; 

 

• wyjaśnia, jakie do-

bro jest chronione 

przez VII i X przy-

kazanie; 

 

C.16. 

36.  VIII przy-

kazanie 

Boże we-

zwaniem 

do życia w 

prawdzie 

• recytuje z pamięci VIII przyka-

zanie Boże; 

• podaje definicje prawdy i krzy-

woprzysięstwa; 

• opisuje egzystencjalną wartość 

kierowania się prawdą; 

• wymienia wykroczenia przeciw 

prawdzie. 

• rozpoznaje wykroczenia przeciw 

prawdzie w przykładach sytuacji 

z życia codziennego; 

• recytuje z pamięci VIII przyka-

zanie Boże; 

• podaje definicje prawdy i krzy-

woprzysięstwa; 

• opisuje egzystencjalną wartość 

kierowania się prawdą; 

• wymienia wykroczenia prze-

ciw prawdzie. 

 

• recytuje z pamięci VIII 

przykazanie Boże; 

• podaje definicje prawdy 

i krzywoprzysięstwa; 

• wymienia wykroczenia 

przeciw prawdzie. 

 

• recytuje z pamięci 

VIII przykazanie 

Boże; 

• podaje definicje 

prawdy i krzywo-

przysięstwa; 

 

• recytuje z pamięci 

VIII przykazanie 

Boże; 

 

C.17. 

37.  Miłosier-

dzie – 

przymiot i 

dar Boga 

• definiuje miłosierdzie jako przy-

miot i dar Boga; 

• wymienia sposoby, którymi Bóg 

okazuje miłosierdzie człowie-

kowi; 

• przedstawia formy kultu Bożego 

miłosierdzia; 

• wymienia uczynki miłosierdzia 

co do duszy i co do ciała. 

• definiuje miłosierdzie jako 

przymiot i dar Boga; 

• przedstawia formy kultu Bo-

żego miłosierdzia; 

• wymienia uczynki miłosierdzia 

co do duszy i co do ciała. 

• definiuje miłosierdzie 

jako przymiot i dar 

Boga; 

• wymienia sposoby, któ-

rymi Bóg okazuje miło-

sierdzie człowiekowi; 

• przedstawia formy kultu 

Bożego miłosierdzia; 

 

• wymienia sposoby, 

którymi Bóg oka-

zuje miłosierdzie 

człowiekowi; 

• przedstawia formy 

kultu Bożego miło-

sierdzia; 

 

-potrafi odmówić Ko-

ronkę do miłosierdzia 

Bożego przy użyciu ró-

żańca. 

A.25. 



38.  Chrześcija-

nin we-

zwany do 

miłosier-

dzia 

• definiuje pojęcia: miłosierdzie, 

wyobraźnia miłosierdzia; 

• wymienia sposoby okazywania 

miłosierdzia potrzebującym; 

• wymienia z pamięci uczynki mi-

łosierdzia co do duszy i co do 
ciała; 

• wyjaśnia, czym jest przebacze-

nie; 

• wyjaśnia, czym się zajmuje or-

ganizacja Caritas; 

• wymienia sposoby zaangażowa-

nia się w działalność charyta-

tywną w swoim najbliższym oto-

czeniu. 

• ocenia aktualność uczynków mi-

łosierdzia co do duszy i co ciała; 
 

• definiuje pojęcia: miłosierdzie, 

wyobraźnia miłosierdzia; 

• wymienia sposoby okazywania 

miłosierdzia potrzebującym; 

• wymienia z pamięci uczynki 

miłosierdzia co do duszy i co 
do ciała; 

• wyjaśnia, czym jest przebacze-

nie; 

• wyjaśnia, czym się zajmuje or-

ganizacja Caritas; 

• wymienia sposoby zaangażo-

wania się w działalność chary-

tatywną w swoim najbliższym 

otoczeniu. 

 

• definiuje pojęcia: miło-

sierdzie, wyobraźnia 

miłosierdzia; 

• wymienia sposoby oka-

zywania miłosierdzia 

potrzebującym; 

• wymienia z pamięci 

uczynki miłosierdzia co 

do duszy i co do ciała; 

• wyjaśnia, czym jest 

przebaczenie; 

• wyjaśnia, czym się zaj-

muje organizacja Cari-

tas; 

 

• definiuje pojęcia: 

miłosierdzie, wyob-

raźnia miłosierdzia; 

• wymienia sposoby 

okazywania miło-

sierdzia potrzebują-
cym; 

• wyjaśnia, czym jest 

przebaczenie; 

• wyjaśnia, czym się 

zajmuje organizacja 

Caritas; 

 

• definiuje pojęcia: 

miłosierdzie, wyob-

raźnia miłosierdzia; 

• wymienia sposoby 

okazywania miło-

sierdzia potrzebują-
cym; 

• wyjaśnia, czym się 

zajmuje organizacja 

Caritas; 

 

A.25. 

39.  Świadko-

wie miło-

sierdzia 

• definiuje pojęcia: miłosierdzie, 

świadek miłosierdzia; 

• wymienia wybrane wydarzenia z 

życia Jezusa potwierdzające 

Jego postawę miłosierdzia; 

• wylicza postaci historyczne za-

sługujące na miano świadka mi-

łosierdzia. 

• na podstawie treści podręcznika i 

dostępnych źródeł przybliża naj-

ważniejsze fakty z życia św. 
Matki Teresy z Kalkuty, św. Al-

berta Adama Chmielowskiego, 

św. Jana Marii Vianney’a, 

bł. Honorata Koźmińskiego; 

 

• definiuje pojęcia: miłosierdzie, 

świadek miłosierdzia; 

• wymienia wybrane wydarzenia 

z życia Jezusa potwierdzające 

Jego postawę miłosierdzia; 

• wylicza postaci historyczne za-

sługujące na miano świadka 

miłosierdzia. 

 

• definiuje pojęcia: miło-

sierdzie, świadek miło-

sierdzia; 

• wymienia wybrane wy-

darzenia z życia Jezusa 

potwierdzające Jego po-

stawę miłosierdzia; 

 

• definiuje pojęcia: 

miłosierdzie, świa-

dek miłosierdzia; 

 

• określa jakie cechy 

powinien mieć czło-

wiek, którego 

można nazwać 

świadkiem miłosier-

dzia 

A.25. 

40.  Prawo 

Boże 

a prawo 

stanowione  

• wymienia formy prawa moralnego 

(naturalne, objawione, cywilne 

i kościelne); 

• podaje przykłady przepisów prawa 

naturalnego, objawionego, cywil-

nego, kościelnego; 

• wyjaśnia, na czym polega wyż-
szość prawa Bożego nad prawem 

stanowionym; 

• wyjaśnia, co to jest dyspensa. 

• wymienia formy prawa moral-

nego (naturalne, objawione, cy-

wilne i kościelne); 

• podaje przykłady przepisów 

prawa naturalnego, objawionego, 

cywilnego, kościelnego; 

• wyjaśnia, na czym polega wyż-
szość prawa Bożego nad prawem 

stanowionym; 

• wyjaśnia, co to jest dyspensa. 

• wymienia formy prawa 

moralnego (naturalne, ob-

jawione, cywilne i ko-

ścielne); 

• podaje przykłady przepi-

sów prawa naturalnego, 

objawionego, cywilnego, 
kościelnego; 

• wyjaśnia, co to jest dys-

pensa. 

• wymienia formy 

prawa moralnego (na-

turalne, objawione, 

cywilne i kościelne); 

• podaje przykłady 

przepisów prawa na-

turalnego, objawio-
nego, cywilnego, ko-

ścielnego; 

 

• podaje przykłady 

przepisów prawa na-

turalnego, objawio-

nego, cywilnego, ko-

ścielnego; 

 

A.26. 

A.27. 



• podejmuje próbę teoretycznego 

rozwiązania konkretnej sytuacji 

sprzeczności pomiędzy prawem 

Bożym i prawem ludzkim; 

 

  

41.  Troska o 

potrzebują 
cych 

• wyjaśnia istotę pomocy; 

• wyjaśnia znaczenie obowiązku po-
mocy każdemu człowiekowi; 

• wyjaśnia, czym zajmuje się Cari-

tas. 

• wykorzystując nauczanie Kościoła 

argumentuje konieczność udziela-

nia pomocy. 

• wyjaśnia istotę pomocy; 

• wyjaśnia znaczenie obowiązku 
pomocy każdemu człowiekowi; 

• wyjaśnia, czym zajmuje się Cari-

tas. 

 

• wyjaśnia istotę pomocy; 

• wyjaśnia, czym zajmuje 
się Caritas. 

 

• wyjaśnia znaczenie 

obowiązku pomocy 
każdemu człowie-

kowi; 

 

• wyjaśnia, czym zaj-

muje się Caritas. 
 

E.12. 

42.  Świadec-

two życia 

w prawdzie 

• wyjaśnia, że każdy chrześcijanin 

powołany jest do świętości; 

• wyjaśnia, na czym polega świę-

tość; 

• wyjaśnia, że świętość objawia się 

w codziennym życiu; 

• wyjaśnia pojęcia proces beatyfika-

cyjny i proces kanonizacyjny; 

• wymienia kilka osób wyniesio-

nych na ołtarze. 

• samodzielnie znajduje informacje 

o wybranych świętych; 

• wyjaśnia, że każdy chrześcijanin 

powołany jest do świętości; 

• wyjaśnia, na czym polega świę-

tość; 

• wyjaśnia, że świętość objawia 

się w codziennym życiu; 

• wyjaśnia pojęcia proces beatyfi-

kacyjny i proces kanonizacyjny; 

• wymienia kilka osób wyniesio-

nych na ołtarze. 

 

• wyjaśnia, że każdy chrze-

ścijanin powołany jest do 

świętości; 

• wyjaśnia, na czym polega 

świętość; 

• wyjaśnia pojęcia proces 
beatyfikacyjny i proces 

kanonizacyjny; 

• wymienia kilka osób wy-

niesionych na ołtarze. 

 

• wyjaśnia, że każdy 

chrześcijanin powo-

łany jest do świętości; 

• wyjaśnia, na czym po-

lega świętość; 

• wyjaśnia, że świętość 
objawia się w co-

dziennym życiu; 

 

• wyjaśnia, że każdy 

chrześcijanin powo-

łany jest do świętości; 

• wyjaśnia, na czym po-

lega świętość; 

 

B.11. 

C.9. 

C.17. 

43.  Kościół 

wobec 

oświecenia 

i rewolucji 

francuskiej 

• określa ramy czasowe epoki 

oświecenia; 

• wymienia i charakteryzuje podsta-

wowe nurty filozofii oświecenio-

wej; 

• wymienia przyczyny i skutki re-

wolucji francuskiej; 

• wymienia przedstawicieli oświece-

nia w Polsce i Europie; 

• opisuje przyczyny i skutki rewolu-

cji francuskiej; 

• opisuje sytuację Kościoła w epoce 

oświecenia. 

• określa wyzwania społeczne w Eu-

ropie XIX wieku i udzieloną na 

nie odpowiedź Kościoła. 

• określa ramy czasowe epoki 

oświecenia; 

• wymienia i charakteryzuje pod-

stawowe nurty filozofii oświece-

niowej; 

• wymienia przyczyny i skutki re-

wolucji francuskiej; 

• wymienia przedstawicieli oświe-

cenia w Polsce i Europie; 

• opisuje przyczyny i skutki rewo-

lucji francuskiej; 

• opisuje sytuację Kościoła w 

epoce oświecenia. 

 

• określa ramy czasowe 

epoki oświecenia; 

• wymienia i charaktery-

zuje podstawowe nurty fi-

lozofii oświeceniowej; 

• wymienia przyczyny 

i skutki rewolucji francu-

skiej; 

• opisuje przyczyny 

i skutki rewolucji francu-

skiej; 

• opisuje sytuację Kościoła 

w epoce oświecenia. 

 

• określa ramy czasowe 

epoki oświecenia; 

• wymienia i charakte-

ryzuje podstawowe 

nurty filozofii oświe-

ceniowej; 

• opisuje sytuację Ko-

ścioła w epoce oświe-

cenia. 

 

• określa ramy czasowe 

epoki oświecenia; 

• wymienia i charakte-

ryzuje podstawowe 

nurty filozofii oświe-

ceniowej; 
 

E.4. 

C.16. 

44.  Sobór Wa-
tykański I i 

II  

• podaje, kiedy odbyły się Sobory 
Watykańskie I i II; 

• podaje, kiedy odbyły się Sobory 
Watykańskie I i II; 

• podaje, kiedy odbyły się 
Sobory Watykańskie I 

i II; 

• podaje, kiedy odbyły 
się Sobory Watykań-

skie I i II; 

• potrafi wymienić dwa 
ostatnie sobory 

E.4. 
E.5.. 



• wyjaśnia ich znaczenie; 

• wymienia tytuły i główną myśl 

wybranych dokumentów obu so-

borów; 

• wskazuje sposoby troski o Ko-

ściół. 

• potrafi zachęcić innych do pozna-

wania Kościoła. 

• wyjaśnia ich znaczenie; 

• wymienia tytuły i główną myśl 

wybranych dokumentów obu so-

borów; 

• wskazuje sposoby troski o Ko-

ściół. 
 

• wyjaśnia ich znaczenie; 

• wskazuje sposoby troski 

o Kościół. 

 

• wyjaśnia ich znacze-

nie; 

 

• wyjaśnia słowo sobór 

 

45.  Posobo 

rowe nau-

czanie pa-

pieskie  

• wymienia imiona papieży od 1963 

roku; 

• syntetycznie opisuje życiorysy pa-

pieży od Pawła VI do Franciszka; 

• wymienia najważniejsze posobo-

rowe dokumenty papieskie. 

• wskazuje źródła, z których można 

poznać lepiej nauczanie papieskie. 

• wymienia imiona papieży od 

1963 roku; 

• syntetycznie opisuje życiorysy 

papieży od Pawła VI do Fran-

ciszka; 

• wymienia najważniejsze posobo-

rowe dokumenty papieskie. 

 

• wymienia imiona papieży 

od 1963 roku; 

• wymienia najważniejsze 

posoborowe dokumenty 

papieskie. 

 

• wymienia imiona pa-

pieży od 1963 roku; 

 

• wymienia przynajm-

niej dwa imiona pa-

pieży od 1963 roku; 

 

E.5. 

46.  Współcze-

sne życie 

zakonne 

• definiuje powołanie; 

• wyjaśnia, na czym polega życie 
zakonne; 

• potrafi wymienić i scharakteryzo-

wać śluby zakonne; 

• wymienia zadania, które realizują 

osoby zakonne. 

• opisuje charyzmat wybranego za-

konu 

• definiuje powołanie; 

• wyjaśnia, na czym polega życie 
zakonne; 

• potrafi wymienić i scharaktery-

zować śluby zakonne; 

• wymienia zadania, które reali-

zują osoby zakonne. 

 

• definiuje powołanie; 

• wyjaśnia, na czym polega 
życie zakonne; 

• potrafi wymienić i scha-

rakteryzować śluby za-

konne; 

 

• definiuje powołanie; 

• wyjaśnia, na czym po-
lega życie zakonne; 

 

• wyjaśnia, na czym po-

lega życie zakonne; 

 

C.9. 

E.5. 

47.  Wkład Ko-

ścioła w 

Polsce w 

rozwój kul-

tury  

• definiuje pojęcie kultury; 

• wymienia zgromadzenia zakonne 

powstałe w Polsce na przełomie 

XIX i XX wieku i podaje nazwi-

ska ich założycieli; 

• wymienia najważniejsze fakty z 

dziejów Katolickiego Uniwersy-

tetu Lubelskiego; 

• wskazuje filozofów chrześcijań-

skich XX wieku; 

• wymienia nazwiska wybranych pi-

sarzy katolickich z XIX i XX 

wieku i podaje tytuły ich najważ-

niejszych dzieł; 

• przybliża działalność Caritas od 

chwili jej powstania do czasów 
współczesnych; 

• definiuje pojęcie kultury; 

• wymienia zgromadzenia za-

konne powstałe w Polsce na 

przełomie XIX i XX wieku i po-

daje nazwiska ich założycieli; 

• wymienia najważniejsze fakty z 

dziejów Katolickiego Uniwersy-

tetu Lubelskiego; 

• wskazuje filozofów chrześcijań-

skich XX wieku; 

• przybliża działalność Caritas od 

chwili jej powstania do czasów 

współczesnych; 

• charakteryzuje działalność zako-

nów powstających w Polsce na 

przełomie XIX i XX wieku. 

• definiuje pojęcie kultury; 

• wymienia zgromadzenia 

zakonne powstałe w Pol-

sce na przełomie XIX i 

XX wieku i podaje na-
zwiska ich założycieli; 

• wymienia najważniejsze 

fakty z dziejów Katolic-

kiego Uniwersytetu Lu-

belskiego; 

• przybliża działalność Ca-

ritas od chwili jej powsta-

nia do czasów współcze-

snych; 

• charakteryzuje działal-

ność zakonów powstają-
cych w Polsce na przeło-

mie XIX i XX wieku. 

• definiuje pojęcie kul-

tury; 

• wymienia zgromadze-

nia zakonne powstałe 

w Polsce na przełomie 
XIX i XX wieku i po-

daje nazwiska ich za-

łożycieli; 

 

• definiuje pojęcie kul-

tury; 

• przybliża działalność 

Caritas od chwili jej 

powstania do czasów 
współczesnych; 

 

E.6. 

E.11. 

F.2. 



• charakteryzuje działalność zako-

nów powstających w Polsce na 

przełomie XIX i XX wieku. 

48.  Kościół w 

Polsce w 

obronie 

wiary i pol-
skości  

• wyjaśnia, czym jest prześladowa-

nie; 

• wymienia kraje, w których dziś 

chrześcijanie są prześladowani; 

• wylicza i omawia przyczyny prze-

śladowań chrześcijan; 

• wymienia znanych mu polskich 

męczenników za wiarę. 

• proponuje formy pomocy prześla-

dowanym za wiarę; 

 

• . wyjaśnia, czym jest prześlado-

wanie; 

• wymienia kraje, w których dziś 

chrześcijanie są prześladowani; 

• wylicza i omawia przyczyny 

prześladowań chrześcijan; 

• wymienia znanych mu polskich 

męczenników za wiarę. 

 

• wyjaśnia, czym jest prze-

śladowanie; 

• wymienia kraje, w któ-

rych dziś chrześcijanie są 
prześladowani; 

• wylicza i omawia przy-

czyny prześladowań 

chrześcijan; 

 

• wyjaśnia, czym jest 

prześladowanie; 

• wymienia kraje, 

w których dziś chrze-
ścijanie są prześlado-

wani; 

 

• wyjaśnia, czym jest 

prześladowanie; 

 

E.7. 

49.  Jezus – 

prawdziwy 

Bóg i czło-

wiek 

• wymienia źródła historyczne 

świadczące o istnieniu Jezusa; 

• wymienia argumenty za człowie-

czeństwem i bóstwem Jezusa. 

• wyjaśnia, w jaki sposób Jezus jest 
jednocześnie Bogiem i człowie-

kiem; 

 

• wymienia źródła historyczne 

świadczące o istnieniu Jezusa; 

• wymienia argumenty za człowie-

czeństwem i bóstwem Jezusa. 

 

• wymienia  przynajmniej 

dwa źródła historyczne 

świadczące o istnieniu Je-

zusa; 

• wymienia argumenty za 
człowieczeństwem i bó-

stwem Jezusa. 

 

• wymienia przynajm-

niej dwa źródła histo-

ryczne świadczące 

o istnieniu Jezusa; 

 

• wie o istnieniu  źródeł 

historycznych świad-

czące o istnieniu Je-

zusa; 

 

A.13. 

50.  Narodzenie 

i życie 

ukryte Je-

zusa 

• wymienia imiona znanych proro-

ków Starego Testamentu zapowia-

dających przyjście Jezusa na 

świat; 

• wyjaśnia pojęcie: życie ukryte Je-

zusa; 

• wymienia i opisuje znane mu fakty 

związane z okresem życia ukry-

tego Jezusa; 

• wymienia tradycje i zwyczaje 

związane ze świętowaniem Bo-

żego Narodzenia; 

• wyjaśnia, w czym tkwi istota świąt 

Bożego Narodzenia. 

• interpretuje treść wybranych pro-

roctw mesjańskich Starego Te-

stamentu; 

 

• wymienia imiona znanych proro-

ków Starego Testamentu zapo-

wiadających przyjście Jezusa na 

świat; 

• wyjaśnia pojęcie: życie ukryte 

Jezusa; 

• wymienia i opisuje znane mu 

fakty związane z okresem życia 

ukrytego Jezusa; 

• wymienia tradycje i zwyczaje 

związane ze świętowaniem Bo-

żego Narodzenia; 

• wyjaśnia, w czym tkwi istota 

świąt Bożego Narodzenia. 

 

• wymienia imiona zna-

nych proroków Starego 

Testamentu zapowiadają-

cych przyjście Jezusa na 

świat; 

• wymienia tradycje i zwy-

czaje związane ze święto-

waniem Bożego Narodze-

nia; 

• wyjaśnia, w czym tkwi 

istota świąt Bożego Naro-

dzenia. 

 

• wymienia tradycje 

i zwyczaje związane 

ze świętowaniem Bo-

żego Narodzenia; 

• wyjaśnia, w czym 

tkwi istota świąt Bo-

żego Narodzenia. 

 

 

• wymienia tradycje 

i zwyczaje związane 

ze świętowaniem Bo-

żego Narodzenia; 

 

A.13. 

A.15. 

B.3. 

51.  Publiczna 

działalność 

Jezusa 

• wyjaśnia podstawowe przesłanie 

nauki Jezusa; 

• wyjaśnia podstawowe przesłanie 

nauki Jezusa; 

• wyjaśnia podstawowe 

przesłanie nauki Jezusa; 

• wymienia formy i spo-
soby nauczania Jezusa; 

• wyjaśnia podstawowe 

przesłanie nauki Je-

zusa; 

• podaje przykłady zna-

nych mu przypowieści 

Jezusa; 

A.15. 

C.17. 



• przedstawia społeczny, kulturowy 

i religijny kontekst publicznej 

działalności Chrystusa; 

• wymienia formy i sposoby naucza-

nia Jezusa; 

• wyjaśnia, komu nie podobało się 
nauczanie Jezusa; 

• podaje przykłady znanych mu 

przypowieści Jezusa; 

• wyjaśnia, dlaczego Jezus nauczał 

w przypowieściach. 

• interpretuje wybrane przypowieści 

Jezusa. 

• przedstawia społeczny, kultu-

rowy i religijny kontekst pu-

blicznej działalności Chrystusa; 

• wymienia formy i sposoby nau-

czania Jezusa; 

• wyjaśnia, komu nie podobało się 
nauczanie Jezusa; 

• podaje przykłady znanych mu 

przypowieści Jezusa; 

• wyjaśnia, dlaczego Jezus nauczał 

w przypowieściach. 

 

• wyjaśnia, komu nie podo-

bało się nauczanie Jezusa; 

• podaje przykłady znanych 

mu przypowieści Jezusa; 

• wyjaśnia, dlaczego Jezus 

nauczał w przypowie-
ściach. 

 

• podaje przykłady zna-

nych mu przypowieści 

Jezusa; 

• wyjaśnia, dlaczego Je-

zus nauczał w przypo-

wieściach. 
 

• wyjaśnia, dlaczego Je-

zus nauczał w przypo-

wieściach. 

 

52.  Męka i 

śmierć 

Chrystusa 

w świetle 

wiary 

• wyjaśnia istotę i skutki grzechu 

pierworodnego, szczególnie w re-

lacji do Pana Boga; 

• wymienia wydarzenia Wielkiego 

Tygodnia, omawiając przebieg 
męki i śmierci Jezusa; 

• wyjaśnia, że odkupieńcza śmierć 

Chrystusa jest odpowiedzią Boga 

na grzech człowieka; 

• wyjaśnia znaczenie krzyża noszo-

nego na szyi, wieszanego w do-

mach i miejscach publicznych. 

• dokonuje egzystencjalnej analizy 

wybranych fragmentów Pisma 

Świętego. 

• wyjaśnia istotę i skutki grzechu 

pierworodnego, szczególnie w 

relacji do Pana Boga; 

• wymienia wydarzenia Wielkiego 

Tygodnia, omawiając przebieg 
męki i śmierci Jezusa; 

• wyjaśnia, że odkupieńcza śmierć 

Chrystusa jest odpowiedzią 

Boga na grzech człowieka; 

• wyjaśnia znaczenie krzyża no-

szonego na szyi, wieszanego 

w domach i miejscach publicz-

nych. 

 

• wymienia wydarzenia 

Wielkiego Tygodnia, 

omawiając przebieg męki 

i śmierci Jezusa; 

• wyjaśnia, że odkupieńcza 
śmierć Chrystusa jest od-

powiedzią Boga na 

grzech człowieka; 

• wyjaśnia znaczenie 

krzyża noszonego na szyi, 

wieszanego w domach i 

miejscach publicznych. 

 

• wymienia wydarzenia 

Wielkiego Tygodnia, 

omawiając przebieg 

męki i śmierci Jezusa; 

• wyjaśnia, że odku-
pieńcza śmierć Chry-

stusa jest odpowiedzią 

Boga na grzech czło-

wieka; 

 

• wymienia wydarzenia 

Wielkiego Tygodnia, 

omawiając przebieg 

męki i śmierci Jezusa; 

 

A.12. 

A.16. 

53.  Pobożność 

i religij-
ność lu-

dowa 

• wymienia formy pobożności ludo-

wej; 

• wyjaśnia pojęcia: sanktuarium, 

pielgrzymka, kapliczka, nabożeń-

stwo, litania, relikwie, jasełka, do-

żynki; 

• wymienia praktyki i nabożeństwa, 

które zrodziły się z pobożności lu-

dowej; 

• wyjaśnia, że pobożność wiernych i 

religijność ludowa są drogą prze-

kazu tradycji; 

• omawia sposoby obecności Maryi 
w pobożności ludowej i polskiej 

tradycji katolickiej. 

• wymienia formy pobożności lu-

dowej; 

• wyjaśnia pojęcia: sanktuarium, 

pielgrzymka, kapliczka, nabo-

żeństwo, litania, relikwie, ja-

sełka, dożynki; 

• wymienia praktyki i nabożeń-

stwa, które zrodziły się z poboż-

ności ludowej; 

• wyjaśnia, że pobożność wier-

nych i religijność ludowa są 

drogą przekazu tradycji; 

• omawia sposoby obecności Ma-
ryi w pobożności ludowej i pol-

skiej tradycji katolickiej. 

 

• wymienia formy poboż-

ności ludowej; 

• wyjaśnia pojęcia: sank-

tuarium, pielgrzymka, ka-

pliczka, nabożeństwo, li-

tania, relikwie, jasełka, 

dożynki; 

• wymienia praktyki i na-

bożeństwa, które zrodziły 

się z pobożności ludowej; 

 

• wyjaśnia pojęcia: 

sanktuarium, piel-
grzymka, kapliczka, 

nabożeństwo, litania, 

relikwie, jasełka, do-

żynki; 

• wyjaśnia, że poboż-

ność wiernych i reli-

gijność ludowa są 

drogą przekazu trady-

cji; 

 

• wymienia formy po-

bożności ludowej; 
 

B.8. 

B.10. 



• ocenia wartość i zagrożenia pły-

nące z pobożności ludowej; 

54.  Maryja w 

polskiej 

tradycji ka-

tolickiej 

• wyjaśnia pojęcia: pielgrzymka, 

sanktuarium maryjne; 

• wymienia znane mu nabożeństwa 

ku czci Matki Bożej; 

• wymienia obchodzone w Polsce 
święta i uroczystości maryjne; 

• wymienia sanktuaria maryjne na 

terenie swojej diecezji; 

• bezbłędnie recytuje z pamięci mo-

dlitwę Anioł Pański. 

• proponuje sposoby pielęgnowania 

pobożności maryjnej wśród mło-

dzieży. 

• wyjaśnia pojęcia: pielgrzymka, 

sanktuarium maryjne; 

• wymienia znane mu nabożeń-

stwa ku czci Matki Bożej; 

• wymienia obchodzone w Polsce 
święta i uroczystości maryjne; 

• wymienia sanktuaria maryjne na 

terenie swojej diecezji; 

• bezbłędnie recytuje z pamięci 

modlitwę Anioł Pański. 

 

• wyjaśnia pojęcia: piel-

grzymka, sanktuarium 

maryjne; 

• wymienia znane mu na-

bożeństwa ku czci Matki 
Bożej; 

• wymienia obchodzone w 

Polsce święta i uroczysto-

ści maryjne; 

 

• wyjaśnia pojęcia: piel-

grzymka, sanktuarium 

maryjne; 

• wymienia znane mu 

nabożeństwa ku czci 
Matki Bożej; 

 

• bezbłędnie recytuje 

z pamięci modlitwę 

Anioł Pański. 

 

B.10. 

55.  Rytm życia 

modlitew-

nego 

• omawia rytm modlitwy w roku li-

turgicznym, tygodniu i dniu chrze-

ścijanina; 

• wyjaśnia, czym modlitwa uwiel-
bienia różni się od pozostałych ro-

dzajów modlitwy; 

• wyjaśnia, na czym polega adora-

cja; 

• wymienia i opisuje wybrane ro-

dzaje duchowości chrześcijańskiej. 

• układa modlitwę uwielbienia; 

 

• omawia rytm modlitwy w roku 

liturgicznym, tygodniu i dniu 

chrześcijanina; 

• wyjaśnia, czym modlitwa uwiel-
bienia różni się od pozostałych 

rodzajów modlitwy; 

• wyjaśnia, na czym polega adora-

cja; 

• wymienia i opisuje wybrane ro-

dzaje duchowości chrześcijań-

skiej. 

 

• omawia rytm modlitwy w 

roku liturgicznym, tygo-

dniu i dniu chrześcija-

nina; 

• wyjaśnia, czym modlitwa 

uwielbienia różni się od 

pozostałych rodzajów 

modlitwy; 

• wyjaśnia, na czym polega 

adoracja; 

 

• wyjaśnia, czym mo-

dlitwa uwielbienia 

różni się od pozosta-

łych rodzajów modli-
twy; 

• wyjaśnia, na czym po-

lega adoracja; 

• wymienia i opisuje 

wybrane rodzaje du-

chowości chrześcijań-

skiej. 

 

• wyjaśnia, na czym po-

lega adoracja; 

• wymienia i opisuje 

wybrane rodzaje du-
chowości chrześcijań-

skiej. 

 

D.10. 

D.11. 

56.  Świadec-

two życia 

chrześci-

jańskiego 
jako waru-

nek głosze-

nia Ewan-

gelii 

•wyjaśnia, na czym polega świa-

dectwo życia chrześcijańskiego; 

•wymienia etapy ewangelizacji i 

charakteryzuje każdy z nich; 

•wymienia owoce Ducha Świętego. 

-uzasadnia obowiązek dawania 

świadectwa przez uczniów Chry-

stusa. 

• wyjaśnia, na czym polega świa-

dectwo życia chrześcijańskiego; 

•wymienia etapy ewangelizacji i 

charakteryzuje każdy z nich; 
•wymienia owoce Ducha Świę-

tego. 

 

 

-wyjaśnia, na czym polega 

świadectwo życia chrze-

ścijańskiego; 

•wymienia owoce Ducha 
Świętego. 

 

-wyjaśnia, na czym po-

lega świadectwo życia 

chrześcijańskiego; 

 

•wymienia przynajm-

niej 3 owoce Ducha 

Świętego. 

 

F.1. 

 

 


