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SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLASY VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

według podręcznika „Błogosławieni, którzy szukają Jezusa”  

zgodnego z programem nauczania „Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin” nr AZ-3-01/13 
 

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA 
W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań (ocenę wyższą otrzymać może uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane 

ocenom niższym). Oceniamy wiedzę i umiejętności ucznia oraz przejawy ich zastosowania w życiu codziennym, przede wszystkim w szkole. Gdy uczeń ubiega się o 

ocenę celującą, bierzemy pod uwagę również jego zaangażowanie religijno-społeczne poza szkołą. 
 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, (i) 

b) odmawia wszelkiej współpracy, (i) 

c) ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary. 
 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne: 

a) w zakresie wiadomości i umiejętności opanował treści najłatwiejsze, najczęściej stosowane, stanowiące podstawę do dalszej edukacji,  

b) wykazuje choćby minimalne zainteresowanie przedmiotem i gotowość współpracy z nauczycielem i w grupie. 
 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe: 
a) opanował treści najbardziej przystępne, najprostsze, najbardziej uniwersalne, niezbędne na danym etapie kształcenia i na wyższych etapach, 

b) uczestniczy w rozwiązywaniu problemów oraz umiejętnie słucha innych. 
 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające: 

a) opanował treści umiarkowanie przystępne oraz bardziej złożone, 
b) ukierunkowany jest na poszukiwanie prawdy i dobra oraz szanuje poglądy innych, 

c) aktywnie realizuje zadania wykonywane w grupie. 
 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania dopełniające: 
a) opanował treści obejmujące elementy trudne do opanowania, złożone i nietypowe, 

b) wykazuje własną inicjatywę w rozwiązywaniu problemów swojej społeczności 

c) wszechstronnie dba o rozwój swojej osobowości i podejmuje zadania apostolskie. 
 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  
a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,  

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiąza-

nia nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy,  

c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach kwalifikując się do finałów na szczeblu powiatowym, regionalnym, wojewódzkim albo krajowym lub posiada inne porów-
nywalne osiągnięcia. 
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PRZEDMIOT 

OCENY 

 

OCENA 
celująca 

 

bardzo dobra dobra dostateczna dopuszczająca niedostateczna 

1. Cytaty z Pi-

sma Świętego. 

Modlitwy, pieśni 

 dokładna znajomość cytatu 

wraz ze znajomością źródła 

(np. Ewangelia św. Mateusza) 

 dokładna znajomość cytatów 

z lekcji 

 przytoczenie sensu 

cytatu własnymi sło-

wami 

 niezbyt dokładna 

znajomość sensu 

cytatu 

 skojarzenia z treścią 

cytatu 

 brak jakiejkol-

wiek znajomo-

ści cytatów 

 

2. Zeszyt przed-

miotowy  

 wszystkie tematy 

 zapisy 

 prace domowe 

 staranne pismo 

 własne materiały 

 ilustracje itp. 

 starannie prowadzony 

 wszystkie tematy i notatki 

 prace domowe 

 zeszyt staranny 

 luki w zapisach (spo-

radyczne do 5 tema-

tów) 

 zeszyt czytelny 

 braki notatek, 

prac domowych 

(do 40% tema-

tów) 

 pismo niestaranne 

 liczne luki w zapisach 

(do 70% tematów) 

 brak zeszytu 

 

3. Prace domowe 
 staranne wykonanie 

 treści wskazujące na poszu-

kiwania w różnych materia-

łach 

 dużo własnej inwencji 

 twórcze 

 merytorycznie zgodne z 

omawianym na lekcji mate-

riałem 

 staranne 

 czytelne  

 rzeczowe 

 wskazują na zrozu-

mienie tematu  

 niezbyt twórcze 

 powiązane z te-

matem 

 niestaranne 

 widać próby wykonania 

pracy 

 na temat 

 praca nie na 

temat 

 brak rzeczowo-

ści w pracy 

 brak pracy 

 

4. Testy i spraw-

dziany 

 wszystkie polecenia wyko-

nane poprawnie 

 rozwiązane też zadanie do-

datkowe 

 75% spełnionych wymagań 

podstawowych (łatwe, prak-

tyczne, przydatne życiowo, 

niezbędne) 

 75% spełnionych wymagań 

rozszerzających (bardzo 

trudne i trudne, teoretyczne, 

naukowe) 

 75% zadań podsta-

wowych 

 50% wymagań 

 rozszerzających 

 75% wiedzy z 

zakresu wymagań 

podstawowych 

(bardzo łatwe i 

łatwe, niezbędne 

w dalszej eduka-

cji) 

 50% wiedzy  z zakresu 

wymagań podstawo-

wych 

  poniżej 30% 

odpowiedzi do-

tyczących wie-

dzy podstawo-

wej 

 

5. Odpowiedzi 

ustne 

 

 wiadomości zawarte w pod-

ręczniku i zeszycie uzupeł-

nione wiedzą spoza progra-

mu 

 wypowiedź pełnymi zda-

niami, bogaty język 

 używanie pojęć 

 wiadomości z podręcznika i 

zeszytu prezentowane w spo-

sób wskazujący na ich rozu-

mienie, informacje przekazy-

wane zrozumiałym językiem 

 odpowiedź pełna nie wyma-

gająca pytań dodatkowych 

 wyuczone na pamięć 

wiadomości 

 uczeń ma trudności w 

sformułowaniu myśli 

własnymi słowami 

 potrzebna pomoc 

nauczyciela 

 wybiórcza zna-

jomość pozna-

nych treści i pojęć 

 odpowiedź niesta-

ranna 

 częste pytania 

naprowadzajace 

 słabe wiązanie faktów i 

wiadomości 

 chaos myślowy i słowny 

 odpowiedź bełkotliwa, 

niewyraźna, pojedyncze 

wyrazy 

 dużo pytań pomocniczych 

 brak odpowie-

dzi lub odpo-

wiedzi świad-

czące o braku 

wiadomości 

rzeczowych 

 

6. Aktywność 
 uczeń wyróżnia się aktyw-

nością na lekcji  

 korzysta z materiałów zgro-

madzonych samodzielnie 

 uczeń zawsze przygotowany 

do lekcji 

 często zgłasza się do odpo-

wiedzi 

 wypowiada się poprawnie 

 stara się być przygo-

towany do lekcji chęt-

nie w niej uczestniczy 

 mało aktywny na 

lekcjach  

 niechętny udział w lek-

cji 

 lekceważący 

stosunek do 

przedmiotu i 

wiary 
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7. Inscenizacje, 

gazetka szkolna, 

praca na rzecz 

Kościoła i inne 

 wiele razy pomaga w róż-

nych pracach 

 pilnie i terminowo wykonuje 

powierzone zadania, dużo 

własnej inicjatywy 

 aktywnie uczestniczy w ży-

ciu małych grup formacyj-

nych (ministranci, oaza itp.) 

 reprezentuje szkołę (parafię) 

w konkursie przedmioto-

wym (olimpiadzie)  

 starannie wykonuje powie-

rzone przez katechetę zada-

nia 

 przejawia postawę apostol-

ską 

 niezbyt chętnie wy-

konuje zadania poza 

lekcjami, ale nie unika 

ich zupełnie  

 uczestniczy w reko-

lekcjach szkolnych 

   

 

 

 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA  

SEMESTR I 

 

DZIAŁ 

OCENA 

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 

I. 

Otwarci 

na Bożą 

miłość 

 

 wymienia, co jest dla niego 

ważne 

 podaje prawdę, że Bóg kocha 

miłością bezwarunkową 

 wskazuje teksty biblijne mówią-

ce o powszechności grzechu 

 wskazuje na Jezusa jako Zbawi-

ciela, który wyzwala z niewoli 

grzechu 

 wymienia najważniejsze warto-

ści w życiu człowieka 

 podaje prawdę, że stan duszy 

człowieka wpływa na jego rela-

cje z otoczeniem  

 prezentuje treść perykopy o 

dwunastoletnim Jezusie w świą-

tyni 

 definiuje modlitwę jako spotka-

nie i dialog z Bogiem 

 podaje przykłady działania kocha-

jącego Boga w swoim życiu 

 interpretuje biblijną perykopę o 

zwiastowaniu 

 omawia prawdę, że grzech jest 

przeszkodą w poznaniu i akceptacji 

prawdy o sobie i o Bożej miłości 

 określa, jaki ideał siebie chciałby 

osiągnąć, który będzie podobał się 

Panu Bogu 

 podaje, w jaki sposób zaprasza 

Jezusa do swego życia 

 podaje przykłady gubienia i odnaj-

dywania Boga w życiu chrześcija-

nina 

 opowiada, w jaki sposób szuka 

Jezusa, identyfikując się z Maryją 

lub Józefem 

 

 wyjaśnia, na czym polega miłość 

bezwarunkowa 

  uzasadnia, że poszukiwanie Boga 

oznacza otwarcie się na Jego Miłość 

(jak Maryja) 

 interpretuje biblijną perykopę 

uzdrowieniu paralityka (Mt 9,1-8) 

 określa, w jaki sposób oddaje Jezu-

sowi swoje grzechy 

 interpretuje biblijną perykopę o Za-

cheuszu (Łk 19,1-10) 

  uzasadnia, że warto poszukiwać 

Jezusa pomimo swojej grzeszności 

 wymienia formy i rodzaje modlitw i 

podaje przykłady  

 charakteryzuje życie człowieka jako 

ciągłe poszukiwanie Boga 

 

 formułuje własną modlitwę 

dziękczynną za miłość oka-

zywaną przez Boga 

 podaje, w jaki sposób otwiera 

się na bezwarunkową miłość 

Boga i ją przyjmuje 

 uzasadnia, że o własnych 

siłach człowiek nie jest w sta-

nie wyzwolić się z grzechu i 

potrzebuje Bożej pomocy 

 charakteryzuje konsekwencje 

zaproszenia Jezusa do swego 

serca (życia) 

 podaje, w jaki sposób dba o 

dobre relacje z rodziną i w 

grupie koleżeńskiej 

 uzasadnia, dlaczego Boga 

(Jezusa) trzeba nieustannie 

szukać 

 daje świa-

dectwo, w 

jaki spo-

sób trosz-

czy się o 

„sprawy 

Boże” w 

swoim ży-

ciu 
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II. Przy-

jaźń 

 

 wyjaśnia pojęcia: czyste serce, 

pożądliwość 

 podaje przyczyny konfliktu 

króla Saula z Dawidem 

  wylicza cechy prawdziwej 

przyjaźni 

 wymienia cechy charakteryzu-

jące przyjacielskie relacje 

  podaje przykłady dobrych rela-

cji dorastających dzieci z rodzi-

cami 

 określa, co to jest wolontariat 

  wymienia rodzaje pracy wolon-

tariatu 

 definiuje, czym są uzależnienia 

  wylicza różne formy uzależnień 

(papierosy, alkohol, narkotyki, 

zakupy) 

  określa szkodliwość narkoty-

ków 

 wymienia pozytywne i nega-

tywne strony kontaktu przez In-

ternet 

 wskazuje, jak chronić swoją 

godność i prywatność w sieci 

 określa, jakiej postawy wobec 

życia oczekuje od nas Bóg 

  podaje prawdę, że problemy są 

nieodłączną częścią życia czło-

wieka 

 

 wskazuje (wymienia) różnice psy-

chiczne między mężczyzną i kobie-

tą 

 podaje przykłady sytuacji, kiedy 

przyjaźń jest poddana próbie 

 określa, w jaki sposób chce budo-

wać relacje przyjaźni 

 podaje przykłady działań (zacho-

wań) budujących wzajemne zaufa-

nie 

 wyraża szacunek wobec rodziców 

(opiekunów) 

 wskazuje sposoby włączenia się w 

wolontariat w swojej miejscowości 

lub okolicy 

 podaje, w jaki sposób szuka grupy, 

z którą chce pomagać innym 

 wyraża dezaprobatę wobec wszel-

kiego rodzaju uzależnień  

 podaje, w jaki sposób i kto może 

pomóc ludziom uzależnionym  

 podaje zasady właściwego korzy-

stania z Internetu 

 wskazuje pozytywne sposoby roz-

wiązywania problemów, które spo-

tyka w życiu 

  wskazuje, gdzie mogą szukać po-

mocy osoby mające myśli samobój-

cze 

 

 omawia prawdę, że człowiek prze-

żywa swoje życie i wyraża się jako 

mężczyzna lub kobieta 

 charakteryzuje życie zniewolone 

pożądliwością i postawę czystego 

serca 

 opowiada historię relacji Dawida z 

królem Saulem 

  charakteryzuje przyjaźń Dawida i 

Jonatana 

 uzasadnia konieczność okazywania 

czci rodzicom 

  uzasadnia, dlaczego warto słuchać 

rodziców 

 charakteryzuje owoce zaangażowania 

się w wolontariat 

 wyjaśnia, na czym polegają poszcze-

gólne uzależnienia 

  charakteryzuje skutki uzależnienia 

 podaje, w jaki sposób może wspierać 

kolegów, którzy mieli kontakt z nar-

kotykami  

 charakteryzuje różnice między świa-

tem wirtualnym a realnym 

 określa postawę zdrowego dystansu 

wobec świata wirtualnego 

 charakteryzuje życie ludzkie jako 

największy dar otrzymany od Boga 

  wyjaśnia, że samobójstwo nie jest 

rozwiązaniem problemu 

 

 właściwie ocenia różne opinie 

i zachowania dotyczące ludz-

kiej seksualności prezentowa-

ne w reklamach 

 określa działania, jakie po-

dejmuje w zakresie wycho-

wania siebie do czystości 

 wyjaśnia, na czym polegają 

dobre relacje rówieśnicze 

 określa, jakie działania ukie-

runkowane na dobro planuje 

podjąć z wspólnie rówieśni-

kami 

 formułuje prawa i obowiązki 

rodziców wobec dzieci oraz 

dzieci wobec rodziców 

 wyjaśnia słowa Jezusa „Wię-

cej szczęścia jest w dawaniu, 

aniżeli w braniu” 

 referuje, w jaki sposób uwraż-

liwia innych na problem nar-

komanii 

 argumentuje wartość bezpo-

średnich relacji osobowych 

 uzasadnia, dlaczego mamy się 

troszczyć o własne życie 

 określa, w jaki sposób szanuje 

swoje życie i troszczy się o 

swój rozwój 

 

 nawiązuje 

przyja-

cielskie 

relacje z 

innymi 

ludźmi: 

wolonta-

riuszami i 

potrzebu-

jącymi 

pomocy i 

referuje 

swe dzia-

łania wo-

bec klasy 

 

III. Bóg 

Ojciec 

 

 definiuje pojęcie wiary 

  wymienia główne prawdy wia-

ry 

 definiuje pojęcie „Biblia” 

  wymienia inne nazwy Biblii 

 omawia budowę Pisma Święte-

go (księgi, rozdziały, wersety, 

wyjaśnienia pod tekstem) 

 omawia prawdę, że u podstaw wia-

ry jest przyjęcie Bożej miłości i od-

powiedź na nią 

 omawia własne sposoby umacnia-

nia swej wiary 

 wymienia autorów Biblii i etapy jej 

powstawania 

  określa, co to jest kanon Pisma 

 uzasadnia potrzebę coraz lepszego 

poznawania treści wiary 

  rozróżnia wiarę naturalną i religijną 

(nadprzyrodzoną) 

 wyjaśnia, na czym polega natchnie-

nie Biblii 

  wyjaśnia, że czytając Biblię, spotyka 

się z Bogiem 

 wyjaśnia, że wiara jest wej-

ściem w osobistą relację z 

Bogiem 

 charakteryzuje związek mię-

dzy Pismem Świętym a Tra-

dycją 

 podejmuje samodzielną lektu-

rę Pisma Świętego i dzieli się 

 referuje, 

jakie 

wskazów-

ki dla 

własnego 

życia od-

krywa w 

Piśmie 

Świętym 
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 potrafi odszukać wskazany 

fragment biblijny 

 podaje, w jakich językach napi-

sano Biblię 

 podaje definicję modlitwy 

  wymienia rodzaje modlitw 

 wymienia najważniejsze fakty z 

historii zbawienia 

 określa miejsce Abrahama w 

historii zbawienia 

 podaje, że wiara jest darem 

Boga i wymienia jej cechy 

 podaje, że Izaak był synem 

Abrahama 

  omawia tekst biblijny o ofierze 

Abrahama (Rdz 22,1-19) 

 omawia okoliczności zmiany 

imienia Jakuba na Izrael 

 omawia sytuację Izraelitów w 

Egipcie i rolę Mojżesza w ich 

wyjściu z niewoli 

 wymienia dokonania Jozuego 

 wskazuje proroka Daniela jako 

wzór wytrwałości w wierze 

 wskazuje proroka Eliasza jako 

obrońcę wiary narodu wybrane-

go w prawdziwego Boga (1 Krl 

18,20-40) 

  wskazuje, co pogłębia wiarę w 

Boga, a co ją niszczy 

 wymienia zadania Jeremiasza 

dane mu przez Boga 

 wymienia cechy dojrzałej wiary 

 

Świętego 

  określa, czym jest Tradycja Ko-

ścioła 

 wymienia niektóre gatunki literac-

kie, jakimi posługuje się Biblia  

 wymienia najbardziej znane tłuma-

czenia Biblii 

 podaje przykłady modlących się 

postaci biblijnych 

 potrafi wykorzystać Pismo Święte 

w modlitwie osobistej 

 określa kolejność najważniejszych 

wydarzeń z historii zbawienia, za-

znaczając je na osi czasu 

 omawia, że Bóg jest wierny swoim 

obietnicom i chce stale przebywać 

w naszym życiu 

 wymienia owoce heroicznej wiary 

Abrahama 

 podaje przykłady działań Boga, 

które pomagają człowiekowi prze-

mienić się na lepsze 

 określa sytuacje współczesnych 

zniewoleń człowieka 

 podaje cechy dobrego przewodnika 

(mentora) 

  podaje przykłady współczesnych 

postaci godnych naśladowania 

 wymienia owoce i trudności trwa-

nia w wierze na przykładzie proro-

ka Daniela i św. Piotra 

  podaje przykłady błędnych wyob-

rażeń o Bogu 

 określa praktyki przeciwne wierze 

w Boga (zabobon, bałwochwalstwo, 

wróżbiarstwo, magia) 

  wskazuje, co jest źródłem bałwo-

chwalstwa i czarów 

 charakteryzuje konsekwencję Jere-

 przyporządkowuje gatunki literackie 

do wybranych fragmentów Pisma 

Świętego 

 potrafi rozpoznać przekład Biblii 

zatwierdzony przez Kościół katolicki 

 wskazuje w Piśmie Świętym miejsca, 

gdzie występują poszczególne typy 

modlitw 

  charakteryzuje relacje Bóg-człowiek 

(na przykładzie postaci ze Starego 

Testamentu oraz współczesnych lu-

dzi) 

 charakteryzuje postać Abrahama i 

wyjaśnia, dlaczego nazywamy go 

„ojcem wierzących” 

 omawia, w jaki sposób pogłębia 

swoją wiarę 

 wyjaśnia sens próby wiary Abrahama 

  charakteryzuje postawę Abrahama 

wobec Boga w sytuacji próby 

 wskazuje problemy, które powierza 

Bogu w ufnej modlitwie 

 wyjaśnia biblijne znaczenie zmiany 

imienia 

  uzasadnia konieczność samodyscy-

pliny i pracy nad sobą 

 charakteryzuje postawę Mojżesza 

względem Boga i ludu izraelskiego 

  uzasadnia potrzebę nadziei i zaufa-

nia Bogu w przezwyciężaniu ducho-

wych zniewoleń (złe przyzwyczaje-

nia, nałogi) 

 charakteryzuje misję Jozuego 

  uzasadnia potrzebę posiadania do-

radcy w podejmowaniu dobrych de-

cyzji 

 opowiada, co pomogło prorokowi 

Danielowi trwać nieugięcie przy Bo-

gu, 

swym doświadczeniem wobec 

klasy 

 uzasadnia konieczność okre-

ślenia gatunków literackich 

dla właściwej interpretacji 

tekstów biblijnych 

 wyjaśnia, dlaczego tłumaczy 

się Biblię na języki narodowe 

 prezentuje, jak modli się tek-

stami z Pisma Świętego 

 samodzielnie układa modli-

twy i z zaangażowaniem mo-

dli się nimi 

 wyjaśnia, że wiara polega na 

wyjściu poza granicę tego, co 

jest dla człowieka logiczne i 

zrozumiałe 

 uzasadnia typiczne podobień-

stwo Izaaka do Jezusa 

 uzasadnia potrzebę Bożej 

pomocy i błogosławieństwa w 

chwilach zmagania ze sobą 

 potrafi odnieść doświadczenie 

wiary Mojżesza do swoich 

życiowych planów i oczeki-

wań  

 wskazuje, w jaki sposób na-

śladuje postawę Mojżesza we 

własnym życiu 

 wskazuje, w jakich sytuacjach 

stara się być dobrym przykła-

dem dla innych 

 uzasadnia potrzebę ciągłego 

wyjaśniania rodzących się 

wątpliwości religijnych 

 referuje, w jaki sposób szuka 

kompetentnych osób i odpo-

wiedzi na rodzące się w nim 

pytania 

 wyjaśnia, na czym polega 
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miasza w głoszeniu Bożego słowa 

mimo porażek ze strony narodu 

  podaje, w jaki sposób dba o rozwój 

swojej wiary 

 

  charakteryzuje podobieństwa (różni-

ce) w postawie wiary proroka Danie-

la, św. Piotra i własnej 

 charakteryzuje religijność narodu 

wybranego w czasach Eliasza 

  uzasadnia, że Bóg jest prawdziwym 

Bogiem, który działa i wyzwala 

człowieka 

 omawia wątpliwości Jeremiasza 

wobec powołania go przez Boga (Jer 

1,6-7) 

  opowiada dialog Jeremiasza z Bo-

giem (Jr 20) 

  uzasadnia, że człowiek wypowiada-

jąc przed Bogiem swoje wątpliwości, 

nawiązuje z Nim głębszą relację 

 omawia, w jaki sposób stara się pod-

trzymywać i pogłębiać bliską relację 

z Chrystusem 

niebezpieczeństwo praktyko-

wania magii i spirytyzmu 

  właściwie ocenia rzeczywi-

stość, nazywając zło złem, a 

dobro dobrem 

 wyjaśnia, że trudności w wie-

rze są elementem procesu 

rozwoju wiary i mogą stać się 

pomocą w pogłębieniu relacji 

z Bogiem 

  wyjaśnia proces rozwoju 

wiary 

 

VII. 

Wyda-

rzenia 

zbawcze 

 (tematy 

56-58) 

 określa różnicę między poję-

ciami święty i błogosławiony, 

kanonizacja i beatyfikacja 

 podaje datę świąt Bożego Naro-

dzenia i jej genezę 

  wskazuje teksty biblijne mó-

wiące o Bożym Narodzeniu 

 opowiada o pokłonie Mędrców 

(Mt 2,1-12) 

  wymienia znaki i osoby, które 

prowadzą go do Jezusa 

 wymienia współczesnych polskich 

świętych i błogosławionych 

 wyjaśnia, że świętość osiąga się 

przez naśladowanie Jezusa (Mk 

8,34-35) 

 wymienia znaki i obrzędy wigilijne 

 wymienia osoby, dla których może 

być „gwiazdą” prowadzącą do Je-

zusa 

 

 charakteryzuje życie wybranego 

świętego lub błogosławionego w 

kontekście jego pójścia za Jezusem 

  zna swojego patrona, patrona parafii 

i Polski 

 charakteryzuje chrześcijański wymiar 

świąt Bożego Narodzenia 

  wyjaśnia znaczenie znaków i obrzę-

dów wigilijnych 

 opisuje rolę gwiazdy w dotarciu Mę-

drców do Betlejem 

  wyjaśnia znaczenie napisu K+M+B 

robionego kredą na drzwiach domów 

(Christus mansionem benedicat) 

 podaje przykłady sytuacji, 

gdy stara się żyć duchem 

Ewangelii na co dzień 

 omawia, w jaki sposób reali-

zuje powszechne powołanie 

do świętości w swoim życiu 

 krytycznie ocenia przejawy 

komercjalizacji świąt Bożego 

Narodzenia 

 określa, w jaki sposób wyraża 

radość i dziękczynienie Bogu 

za przyjście Zbawiciela 

 opowiada o nowej tradycji 

Orszaków Trzech Króli 

 uzasadnia, że współczesne 

Betlejem to każda Msza Świę-

ta 

 w miarę 

możliwo-

ści anga-

żuje się w 

przygoto-

wanie Or-

szaku 

Trzech 

Króli i 

bierze w 

nim udział 
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SEMESTR II     

 

DZIAŁ 

OCENA 

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 

IV. Ko-

ściół do-

mowy 

 

 

 definiuje pojęcie Kościoła 

domowego 

 wymienia praktyki religij-

ne chrześcijanina 

  podaje przykłady modlitw 

z wczesnego dzieciństwa 

oraz teksty, którymi modli 

się obecnie 

 określa, że obowiązkiem 

rodziny jest zapewnienie 

troskliwej opieki, również 

duchowej, nad chorymi i 

starszymi jej członkami 

 wymienia okresy roku 

liturgicznego 

  wymienia święta nakazane 

przez Kościół i podaje ich 

daty 

 podaje, że świętowanie 

niedzieli jest religijnym ob-

owiązkiem chrześcijanina 

 wymienia okoliczności 

rodzinnych spotkań 

  podaje daty najważniej-

szych rodzinnych uroczy-

stości (rocznice, imieni-

ny…) 

 podaje treść i godzinę 

wspólnego odmawiania 

Apelu Jasnogórskiego 

 wymienia modlitwy, któ-

rych nauczył się w rodzinie 

 podaje przykłady świad-

czenia o Chrystusie w ra-

mach rodziny 

 wskazuje elementy Kościoła domo-

wego możliwe do realizacji we wła-

snej rodzinie 

 wymienia różnice w pojmowaniu Boga 

przez małe dziecko i gimnazjalistę 

  wskazuje różnice między wychowa-

niem religijnym a świeckim 

 określa wartość i sens cierpienia 

 wymienia posługi (pielęgnacyjne, 

medyczne i duchowe) świadczone 

wobec osób chorych i starszych 

  wymienia instytucje wspierające 

rodzinę w wypełnianiu jej obowiązku 

wobec osób chorych i starszych i wie, 

jak się z nimi skontaktować 

 wymienia święta, które nie posiadają 

stałej daty 

 uzasadnia przekonanie o potrzebie 

świętowania dni świątecznych 

 wymienia elementy chrześcijańskiego 

świętowania niedzieli 

 wymienia chrześcijańskie elementy 

świętowania (Msza Święta, wspólna 

modlitwa, obecność kapłana, roczni-

cowa pielgrzymka…) 

 mówi (śpiewa) z pamięci Apel Jasno-

górski 

 podaje różne określenia modlitwy 

 wymienia możliwości rodzinnego 

świadczenia o Chrystusie wobec in-

nych ludzi 

 daje świadectwo uczestnictwa w 

Mszach Świętych zamawianych przez 

rodzinę, przyjaciół, sąsiadów, klasę… 

 charakteryzuje rodzinę chrześcijańską 

jako Kościół domowy 

 omawia przeszkody, utrudniające 

religijne wychowanie 

  charakteryzuje zmiany w modlitwie 

młodego człowieka 

 charakteryzuje sposób życia człowie-

ka o religijnym wychowaniu 

 uzasadnia obowiązek opieki nad cho-

rymi i starszymi członkami rodziny 

  układa modlitwę w intencji chorych 

 charakteryzuje poszczególne okresy 

liturgiczne w oparciu o KKK 

  interpretuje schemat roku liturgicz-

nego 

  przyporządkowuje poszczególnym 

okresom roku liturgicznego właściwe 

im obrzędy liturgiczne i paraliturgicz-

ne 

 uzasadnia przekonanie o potrzebie 

zachowania tradycji związanych z po-

szczególnymi okresami roku litur-

gicznego 

 na podstawie wybranych tekstów 

biblijnych wyjaśnia, że niedziela jest 

dla chrześcijanina dniem świętym 

  uzasadnia, że robienie zakupów w 

niedzielę jest naruszeniem Bożego 

przykazania 

 uzasadnia potrzebę wspólnego świę-

towania 

  układa plan świętowania rodzinnej 

uroczystości, uwzględniając jej chrze-

ścijański charakter 

 opisuje zadania poszczegól-

nych członków rodziny w re-

alizowaniu idei Kościoła 

domowego 

 charakteryzuje rozwój obrazu 

Boga od dzieciństwa do lat 

młodzieńczych 

 uzasadnia wartość i potrzebę 

chrześcijańskiego wychowa-

nia 

 potrafi wykonać podstawowe 

czynności pielęgnacyjne, 

udzielić pierwszej pomocy, 

wezwać pogotowie i kapłana 

 omawia, w jaki sposób trosz-

czy się o sferę duchową osób 

chorych i starszych w swojej 

rodzinie 

 interpretuje wybrane teksty 

liturgiczne związane z po-

szczególnymi okresami i 

świętami 

 krytycznie ocenia przypadki 

naruszania prawa do nie-

dzielnego odpoczynku 

 podaje, w jaki sposób dba o 

chrześcijański wymiar świę-

towania niedzieli 

 w ufnej modlitwie powierza 

Bogu swoich bliskich, szcze-

gólnie w dni, które są dla 

nich ważne 

 uzasadnia wartość modlitew-

nej jedności w godzinie Ape-

lu 

 referuje, 

w jaki 

sposób 

podejmuje 

starania, 

by reali-

zować w 

swej ro-

dzinie 

ideę Ko-

ścioła 

domowe-

go opo-

wiada, jak 

angażuje 

się w 

działal-

ność grup 

religij-

nych na 

terenie 

swojej pa-

rafii oraz 

zachęca 

do tego 

rodziców i 

rodzeń-

stwo 

 aktywnie 

włącza się 

w przygo-

towanie 

uroczysto-

ści i oka-

zjonal-
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 podaje, z jakich okazji 

ludzie przychodzą do ko-

ścioła 

  wymienia ważne wyda-

rzenia, które przeżywał w 

kościele 

 

  omawia historię cudownego obrazu 

Matki Bożej Częstochowskiej 

  wyjaśnia znaczenie jasnogórskiego 

sanktuarium dla Polaków 

 potrafi odnaleźć na odbiorniku radio-

wym stacje transmitujące Apel Jasno-

górski 

 podaje przykłady rodzin, których 

świętość budowała się na wspólnej 

modlitwie  

 na podstawie tekstów biblijnych i 

nauczania Kościoła uzasadnia ko-

nieczność apostolskiego zaangażowa-

nia chrześcijańskich rodzin 

 interpretuje teksty biblijne, mówiące 

o Kościele jako „domu duchowym” 

  charakteryzuje rolę Kościoła i zna-

czenie kościoła materialnego w życiu 

swojej rodziny 

 

 podaje, w jaki sposób zachę-

ca bliskich do wspólnego 

odmawiania Apelu 

 omawia propozycje zorgani-

zowania wspólnej modlitwy 

w swojej rodzinie 

 uzasadnia potrzebę więzi z 

kościołem parafialnym oraz 

troski o jego stan materialny i 

wystrój 

 

nych im-

prez na 

terenie 

kościoła 

(dekora-

cje, żłó-

bek, Grób 

Pański, 

ołtarze na 

Boże Cia-

ło, festyny 

itp.) 

 

V. Oj-

czyzna 

 

 określa, czym jest i jak się 

wyraża patriotyzm 

  wymienia najważniejsze 

wydarzenia z historii Pol-

ski, z których możemy być 

dumni 

 podaje datę chrztu Mieszka 

I oraz imię jego żony 

 wymienia pierwsze biskup-

stwa na ziemiach polskich 

  prezentuje życie i działal-

ność misyjną św. Wojcie-

cha 

 podaje fakty z życia św. 

Stanisława i datę jego 

śmierci 

  relacjonuje wpływ mę-

czeńskiej śmierci św. Sta-

nisława na późniejsze 

zjednoczenie kraju 

 podaje przykłady naszych narodo-

wych bohaterów 

 przedstawia motywy osobiste i poli-

tyczne przyjęcia chrztu przez Mieszka 

I 

 podaje datę liturgicznej uroczystości 

św. Wojciecha 

 prezentuje postawę patriotyzmu i 

szacunku dla historii ojczystej 

 podaje datę liturgicznego wspomnie-

nia św. Stanisława 

 omawia, w jaki sposób stara się na-

śladować męstwo i bezkompromiso-

wość św. Stanisława w walce ze złem 

 wymienia zasługi św. Jadwigi dla 

chrześcijaństwa 

 podaje datę jej wspomnienia litur-

gicznego 

 podaje, w jaki sposób wyraża troskę o 

 charakteryzuje wartości, dla których 

Polacy oddawali życie 

  uzasadnia religijną wartość miłości 

Ojczyzny 

 wyjaśnia znaczenie chrztu Polski dla 

dalszych jej dziejów 

  uzasadnia doniosłość zjazdu gnieź-

nieńskiego 

 charakteryzuje konflikt pomiędzy 

biskupem Stanisławem a królem Bo-

lesławem Śmiałym 

  wyjaśnia rozbieżności w historycz-

nych ocenach tego konfliktu 

 charakteryzuje rolę królowej Jadwigi 

w krzewieniu wiary chrześcijańskiej 

 ukazuje wartość tolerancji religijnej 

  wyjaśnia, dlaczego Polskę w XVI-

XVIII w. nazywano „azylem herety-

ków” 

 podaje, w jaki sposób 

wzmacnia poczucie polskości 

w codziennym życiu 

 uzasadnia znaczenie obcho-

dów Tysiąclecia Chrztu Pol-

ski i zjazdu w Gnieźnie dla 

budowania zjednoczonej Eu-

ropy 

 uzasadnia, dlaczego św. Sta-

nisław należy do głównych 

patronów Polski  

 podaje przykłady sytuacji, w 

których staje w obronie po-

krzywdzonych 

 podaje, w jaki sposób wyraża 

odpowiedzialność za szerze-

nie wiary 

 charakteryzuje działania 

głównych postaci szerzących 

ideę tolerancji 

 samo-

dzielnie 

poszukuje 

źródeł dla 

lepszego 

zrozumie-

nia wyda-

rzeń 

sprzed ty-

siąca lat 

oraz ich 

znaczenia 

dla współ-

czesności 

i referuje 

owoce 

swych po-

szukiwań 

 włącza się 

w przygo-
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 podaje fakty z życia św. 

Jadwigi Królowej 

 podaje przykłady nietole-

rancji religijnej w szesna-

stowiecznej Europie 

  wymienia różne wyznania 

w ówczesnej Polsce 

 wymienia przyczyny i 

skutki zawarcia unii w 

Brześciu w 1516 r. 

 omawia przyczyny i prze-

bieg powstania machabej-

skiego, 

  podaje przykłady męczeń-

stwa za wiarę i Ojczyznę 

  wymienia bohaterów, 

którzy uratowali Polskę i 

jej wiarę 

 podaje fakty i wydarzenia 

potwierdzające obecność 

Kościoła w życiu narodu 

 wymienia najważniejsze 

fakty z życia bł. Jana Paw-

ła II i ks. Jerzego Popie-

łuszki, 

 wymienia chrześcijańskie 

tradycje dotyczące życia 

rodzinnego i społeczno-

narodowego 

 

rozwój swojej wiary 

 wymienia dokumenty dotyczące tole-

rancji religijnej w Polsce 

 wyraża szacunek względem ludzi 

innych wyznań 

  przejawia postawę tolerancji wobec 

wyznawców innej wiary 

 podaje główne fakty z życia św. An-

drzeja Boboli 

  wymienia przyczyny prześladowania 

Kościoła unickiego 

 podaje fakty z działalności Kościoła 

w czasach niewoli narodowej 

  wymienia nazwiska księży zaanga-

żowanych w walki narodowo-

wyzwoleńcze oraz w działalność spo-

łeczno-kulturalną 

 wyraża szacunek wobec tych, którzy 

poświęcili życie, abyśmy mogli żyć w 

wolnym kraju 

  wyraża szacunek dla ludzi walczą-

cych w obronie swej wiary i ojczyzny 

 określa rolę, jaką Kościół odegrał w 

najnowszych dziejach Polski 

 wyraża szacunek dla ofiary z życia 

złożonej za Chrystusa i rodaków 

 określa formy kultu bł. Jana Pawła II i 

ks. Jerzego Popiełuszki 

 podaje, w jaki sposób korzysta z ich 

orędownictwa u Boga i stara się na-

śladować ich cnoty 

 podaje przykłady pielęgnowania 

chrześcijańskich tradycji przez Pola-

ków w różnych okolicznościach dzie-

jowych 

  omawia znaczenie zwyczajów, ob-

rzędów 

 

 

  opisuje przejawy tolerancji religijnej 

w Polsce na przestrzeni wieków 

 charakteryzuje podobieństwa i różni-

ce między Kościołem rzymskokato-

lickim a greckokatolickim 

 określa stosunek duchowieństwa pol-

skiego do walk narodowowyzwoleń-

czych 

  charakteryzuje działalność społecz-

no-kulturalną Kościoła w czasach 

niewoli narodowej 

 charakteryzuje postawę kard. Wy-

szyńskiego wobec Ojczyzny 

  opisuje przykłady obecności Kościo-

ła w dziejach narodu polskiego 

 charakteryzuje zasługi bł. Jana Pawła 

II i ks. Jerzego Popiełuszki wobec Oj-

czyzny 

  charakteryzuje wartość kultu pol-

skich świętych dla kształtowania oso-

bistych i narodowych postaw Pola-

ków 

 uzasadnia, że przywiązanie do chrze-

ścijańskich tradycji pozwoliło Pola-

kom przetrwać najtrudniejsze do-

świadczenia dziejowe 

 

 określa, w jaki sposób anga-

żuje się w poznawanie i po-

głębianie swojej wiary 

 opisuje prześladowanie uni-

tów na przestrzeni wieków 

(akcje rusyfikacyjne, dekrety 

carskie z 1839 r. i 1874 r., 

więzienie kapłanów, przymus 

do przechodzenia na prawo-

sławie) 

 podaje, w jaki sposób trosz-

czy się o jedność w swoim 

środowisku 

 układa modlitwę, w której 

dziękuje Bogu za dar wolno-

ści i przynależność do Ko-

ścioła 

  uzasadnia wartość męczeń-

stwa za wiarę 

  wyjaśnia, dlaczego bohate-

rowie mogą uratować naród i 

jego wiarę 

 uzasadnia, że chrześcijanin w 

każdym czasie jest wezwany 

do dawania świadectwa 

 uzasadnia potrzebę duchowej 

więzi ze świętymi 

 podaje, w jaki sposób dba o 

zachowanie w swojej rodzi-

nie i klasie chrześcijańskich 

tradycji 

 

towanie 

religijnej 

oprawy 

ważnych 

wydarzeń 

rodzin-

nych, 

szkolnych, 

patrio-

tycznych 

 podaje, w 

jaki spo-

sób anga-

żuje się w 

szerzenie 

kultu pol-

skich 

świętych 
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VI. Moja 

codzien-

ność 

 

 definiuje pojęcie uczciwo-

ści 

  podaje, że uczciwość jest 

warunkiem spokojnego 

sumienia 

 definiuje pojęcia: obmowa, 

oszczerstwo, krzywoprzy-

sięstwo, wiarołomstwo 

 określa, czym są uczucia 

  wymienia najważniejsze 

uczucia 

 podaje przykłady sytuacji, 

w których należy wypo-

wiedzieć słowa krytyki 

 podaje przykłady autoryte-

tów związanych z pełnie-

niem jakiejś funkcji czy 

roli społecznej 

 wymienia przyczyny kon-

fliktów i sposoby zapobie-

gania im na podstawie Jk 

3,13-18 

  wymienia najczęstsze 

przyczyny konfliktów wy-

stępujących w środowisku 

szkolnym i rodzinnym 

 określa istotę prawdziwej 

wolności 

 definiuje pojęcia: toleran-

cja, akceptacja, miłość 

chrześcijańska 

 podaje treść Bożych przy-

kazań odnoszących się do 

sfery seksualnej człowieka 

 wymienia możliwości za-

gospodarowania wolnego 

czasu 

 

 wymienia, co można stracić przez 

nieuczciwość 

 kieruje się uczciwością w relacjach z 

innymi 

 podaje przykłady sytuacji, w których 

trzeba bronić prawdy i o nią walczyć, 

oraz ludzi, którzy zapłacili za taką po-

stawę cenę wolności, a nawet życia 

 określa, w jaki sposób stara się po-

znać świat własnych uczuć oraz jak 

pracuje nad ich rozwojem 

 określa, czym różni się krytyka od 

krytykanctwa 

 wymienia uznawane przez siebie 

autorytety 

  wskazuje, dla kogo (i w jakich dzie-

dzinach) sam może być autorytetem 

 podaje przykłady pozytywnego roz-

wiązywania konfliktów 

 podaje przykłady nadużywania wol-

ności  

 podaje przykłady zwyciężania zła 

dobrem w codziennym życiu 

 wymienia najczęstsze problemy mło-

dych ludzi związane z przeżywaniem 

własnej seksualności 

 wymienia cechy prawidłowego i nie-

prawidłowego wypoczynku 

 wyjaśnia, że człowiek uczciwy cieszy 

się dobrą opinią i budzi zaufanie u in-

nych 

 wskazuje okoliczności, gdzie ceniona 

jest uczciwość 

  uzasadnia, dlaczego warto być ucz-

ciwym 

 charakteryzuje relacje międzyludzkie 

(w rodzinie, szkole, grupie koleżeń-

skiej) oparte na prawdzie 

  uzasadnia religijną i społeczną war-

tość mówienia prawdy i dotrzymywa-

nia danego słowa 

 charakteryzuje zmienność nastroju i 

uczuć jako prawidłowość związaną z 

wiekiem dojrzewania 

  uzasadnia potrzebę uświadamiania 

sobie i rozpoznawania przeżywanych 

aktualnie uczuć 

 uzasadnia potrzebę krytycznych wy-

powiedzi 

 charakteryzuje sposób wyrażania 

krytycznych uwag  

 uzasadnia konieczność uznawania 

określonych autorytetów 

  charakteryzuje powody krytyki i 

odrzucania autorytetów 

 wyjaśnia, na czym polega umiejęt-

ność słuchania innych 

 uzasadnia, że do właściwego korzy-

stania z wolności potrzebna jest od-

powiedzialność 

  wyjaśnia, czym samowola różni się 

od wolności  

 omawia granice tolerancji w świetle 

Chrystusowej nauki o zgorszeniu i we-

zwań do miłości również nieprzyjaciół 

 podaje przykłady sytuacji, gdy sprze-

ciwia się nietolerancji oraz tolerancji 

źle rozumianej  

 uzasadnia, dlaczego człowiek 

uczciwy zasługuje na szacu-

nek 

 analizuje wpływ nieuczciwo-

ści na życie religijne czło-

wieka 

 analizuje wpływ krzywo-

przysięstwa i wiarołomstwa 

na życie religijne człowieka 

 uzasadnia przekonanie, że 

Bóg jest po stronie tych, któ-

rzy mówią prawdę i nią żyją 

 wyjaśnia, w jaki sposób 

przeżywane emocje mogą 

wpływać na nasze relacje i 

podejmowane przez nas de-

cyzje 

  wskazuje sposoby radzenia 

sobie z problemem zmienno-

ści uczuć, by nie utrudniały 

one relacji z innymi ludźmi 

 zwracając innym uwagę, czyni 

to taktownie, z zachowaniem 

szacunku dla rozmówcy 

  z uwagą wysłuchuje i 

przyjmuje od innych słowa 

krytyki 

 formułuje kryteria uznania 

kogoś za autorytet 

 podaje, w jaki sposób stara 

się być autorytetem dla in-

nych 

 podaje przykłady sytuacji, 

gdy odpowiedzialnie korzy-

sta z wolności 

 dokonuje krytycznej oceny 

źle rozumianej tolerancji (ak-

ceptowanie zła, hołdowanie 

ludzkiej słabości czy skłon-

nościom do złego) 

 opisuje 

sytuacje, 

w których 

stara się 

pokojowo 

rozwią-

zywać 

konflikty 

rodzinne i 

koleżeń-

skie  

 opowiada, 

w jaki 

sposób 

inspiruje 

rodzinę i 

kolegów 

do efek-

tywnego 

zagospo-

darowania 

wolnych 

chwil 
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 uzasadnia potrzebę panowania umy-

słu i woli nad budzącymi się uczu-

ciami i zmysłami, 

  wyjaśnia, że nie wszystko, co przy-

jemne, jest dobre 

 wyjaśnia znaczenie czasu wolnego i 

dobrej jego organizacji dla ludzkiego 

rozwoju 

 

 uzasadnia, że wymagania 

chrześcijańskiej etyki seksu-

alnej mają na celu prawidło-

wy rozwój człowieka, szcze-

gólnie w sferze emocjonalnej 

i duchowej 

 określa, w jaki sposób po-

dejmuje pracę nad sobą w 

dziedzinie opanowania pożą-

dliwości i kontroli swoich 

pragnień 

 podaje, w jaki sposób dba o 

dobrą organizację czasu wol-

nego w ciągu dnia 

VII. 

Wyda-

rzenia 

zbawcze 

(tematy 

59-61) 

 omawia, co to jest pokusa 

  podaje kryteria ważności 

sakramentu pokuty i po-

jednania oraz akty peniten-

ta 

 określa, na czym polegał 

grzech pierworodny i wy-

mienia jego skutki 

 definiuje pojęcie ewangeli-

zacja 

 

 wymienia okresy i dni pokuty w ciągu 

roku liturgicznego i omawia sposoby 

ich przeżywania 

 wymienia znaki i symbole liturgii 

paschalnej 

  wyjaśnia, że przez mękę, śmierć i 

zmartwychwstanie Pan Jezus pokonał 

grzech, szatana i śmierć 

 określa istotę nowej ewangelizacji 

jako pogłębienie i umocnienie oso-

bowej relacji z Jezusem 

  podaje prawdę, że pierwszym „od-

biorcą” nowej ewangelizacji jest ro-

dzina 

 

 interpretuje perykopę o kuszeniu Pana 

Jezusa (Łk 4,1-13) 

  wyjaśnia, na czym polega właściwie 

przeprowadzony rachunek sumienia 

według kryteriów jakościowych i ilo-

ściowych 

  wyjaśnia, na czym polega dobre 

przygotowanie do spowiedzi 

 określa, w jaki sposób wynagradza za 

swoje grzechy Bogu i bliźniemu 

 uzasadnia, że przez swoje zmar-

twychwstanie Chrystus pokonał 

grzech pierworodny, ale w naszym 

życiu pozostały jego skutki 

  charakteryzuje skutki grzechu pier-

worodnego w swoim życiu 

 wyjaśnia, że od czasów Pięćdziesiąt-

nicy Duch Święty umacnia Kościół w 

dziele ewangelizacji 

  omawia sposoby ewangelizacji w 

rodzinie (wspólna modlitwa, rozwa-

żanie Bożego słowa, rozmowa na te-

mat związku życia z wiarą, udział ro-

dziny w praktykach religijnych) 

 podaje, w jaki sposób przy-

gotowuje się do spowiedzi 

rekolekcyjnej 

 wyjaśnia, na czym polega 

post ścisły oraz kiedy i kogo 

obowiązuje 

 wyjaśnia znaczenie znaków i 

symboli liturgii paschalnej 

  omawia chrześcijańskie 

świętowanie Wielkanocy 

 określa, w jaki sposób wyra-

ża wiarę w zmartwychwsta-

nie Chrystusa 

 wyjaśnia, dlaczego odpowie-

dzialni za ewangelizację są 

wszyscy członkowie rodziny, 

a szczególnie rodzice 

 podaje przykłady okoliczno-

ści, gdy rozmawia o spra-

wach wiary w swojej rodzi-

nie 

 

 

Ks. P. Mąkosa 
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SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLASY VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

według podręcznika „Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi”  

zgodnego z programem nauczania „Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin” nr AZ-3-01/13 
 

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA 
W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań (ocenę wyższą otrzymać może uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane 

ocenom niższym). Oceniamy wiedzę i umiejętności ucznia oraz przejawy ich zastosowania w życiu codziennym, przede wszystkim w szkole. Gdy uczeń ubiega się o 

ocenę celującą, bierzemy pod uwagę również jego zaangażowanie religijno-społeczne poza szkołą. 
 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, (i) 

b) odmawia wszelkiej współpracy, (i) 

c) ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary. 
 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne: 

c) w zakresie wiadomości i umiejętności opanował treści najłatwiejsze, najczęściej stosowane, stanowiące podstawę do dalszej edukacji,  

d) wykazuje choćby minimalne zainteresowanie przedmiotem i gotowość współpracy z nauczycielem i w grupie. 
 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe: 
c) opanował treści najbardziej przystępne, najprostsze, najbardziej uniwersalne, niezbędne na danym etapie kształcenia i na wyższych etapach, 

d) uczestniczy w rozwiązywaniu problemów oraz umiejętnie słucha innych. 
 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające: 

d) opanował treści umiarkowanie przystępne oraz bardziej złożone, 
e) ukierunkowany jest na poszukiwanie prawdy i dobra oraz szanuje poglądy innych, 

f) aktywnie realizuje zadania wykonywane w grupie. 
 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania dopełniające: 
d) opanował treści obejmujące elementy trudne do opanowania, złożone i nietypowe, 

e) wykazuje własną inicjatywę w rozwiązywaniu problemów swojej społeczności 

f) wszechstronnie dba o rozwój swojej osobowości i podejmuje zadania apostolskie. 
 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  
a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,  

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiąza-

nia nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy,  

c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach kwalifikując się do finałów na szczeblu powiatowym, regionalnym, wojewódzkim albo krajowym lub posiada inne porów-
nywalne osiągnięcia. 
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PRZEDMIOT 

OCENY 

 

OCENA 
celująca 

 

bardzo dobra dobra dostateczna dopuszczająca niedostateczna 

1. Cytaty z Pi-

sma Świętego. 

Modlitwy, pieśni 

 dokładna znajomość cytatu 

wraz ze znajomością źródła 

(np. Ewangelia św. Mateusza) 

 dokładna znajomość cytatów 

z lekcji 

 przytoczenie sensu 

cytatu własnymi sło-

wami 

 niezbyt dokładna 

znajomość sensu 

cytatu 

 skojarzenia z treścią 

cytatu 

 brak jakiejkol-

wiek znajomo-

ści cytatów 

 

2. Zeszyt przed-

miotowy  

 wszystkie tematy 

 zapisy 

 prace domowe 

 staranne pismo 

 własne materiały 

 ilustracje itp. 

 starannie prowadzony 

 wszystkie tematy i notatki 

 prace domowe 

 zeszyt staranny 

 luki w zapisach (spo-

radyczne do 5 tema-

tów) 

 zeszyt czytelny 

 braki notatek, 

prac domowych 

(do 40% tema-

tów) 

 pismo niestaranne 

 liczne luki w zapisach 

(do 70% tematów) 

 brak zeszytu 

 

3. Prace domowe 
 staranne wykonanie 

 treści wskazujące na poszu-

kiwania w różnych materia-

łach 

 dużo własnej inwencji 

 twórcze 

 merytorycznie zgodne z 

omawianym na lekcji mate-

riałem 

 staranne 

 czytelne  

 rzeczowe 

 wskazują na zrozu-

mienie tematu  

 niezbyt twórcze 

 powiązane z te-

matem 

 niestaranne 

 widać próby wykonania 

pracy 

 na temat 

 praca nie na 

temat 

 brak rzeczowo-

ści w pracy 

 brak pracy 

 

4. Testy i spraw-

dziany 

 wszystkie polecenia wyko-

nane poprawnie 

 rozwiązane też zadanie do-

datkowe 

 75% spełnionych wymagań 

podstawowych (łatwe, prak-

tyczne, przydatne życiowo, 

niezbędne) 

 75% spełnionych wymagań 

rozszerzających (bardzo 

trudne i trudne, teoretyczne, 

naukowe) 

 75% zadań podsta-

wowych 

 50% wymagań 

 rozszerzających 

 75% wiedzy z 

zakresu wymagań 

podstawowych 

(bardzo łatwe i 

łatwe, niezbędne 

w dalszej eduka-

cji) 

 50% wiedzy  z zakresu 

wymagań podstawo-

wych 

  poniżej 30% 

odpowiedzi do-

tyczących wie-

dzy podstawo-

wej 

 

5. Odpowiedzi 

ustne 

 

 wiadomości zawarte w pod-

ręczniku i zeszycie uzupeł-

nione wiedzą spoza progra-

mu 

 wypowiedź pełnymi zda-

niami, bogaty język 

 używanie pojęć 

 wiadomości z podręcznika i 

zeszytu prezentowane w spo-

sób wskazujący na ich rozu-

mienie, informacje przekazy-

wane zrozumiałym językiem 

 odpowiedź pełna nie wyma-

gająca pytań dodatkowych 

 wyuczone na pamięć 

wiadomości 

 uczeń ma trudności w 

sformułowaniu myśli 

własnymi słowami 

 potrzebna pomoc 

nauczyciela 

 wybiórcza zna-

jomość pozna-

nych treści i pojęć 

 odpowiedź niesta-

ranna 

 częste pytania 

naprowadzające 

 słabe wiązanie faktów i 

wiadomości 

 chaos myślowy i słowny 

 odpowiedź bełkotliwa, 

niewyraźna, pojedyncze 

wyrazy 

 dużo pytań pomocniczych 

 brak odpowie-

dzi lub odpo-

wiedzi świad-

czące o braku 

wiadomości 

rzeczowych 

 

6. Aktywność 
 uczeń wyróżnia się aktyw-

nością na lekcji  

 korzysta z materiałów zgro-

madzonych samodzielnie 

 uczeń zawsze przygotowany 

do lekcji 

 często zgłasza się do odpo-

wiedzi 

 wypowiada się poprawnie 

 stara się być przygo-

towany do lekcji chęt-

nie w niej uczestniczy 

 mało aktywny na 

lekcjach  

 niechętny udział w lek-

cji 

 lekceważący 

stosunek do 

przedmiotu i 

wiary 
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7. Inscenizacje, 

gazetka szkolna, 

praca na rzecz 

Kościoła i inne 

 wiele razy pomaga w róż-

nych pracach 

 pilnie i terminowo wykonuje 

powierzone zadania, dużo 

własnej inicjatywy 

 aktywnie uczestniczy w ży-

ciu małych grup formacyj-

nych (ministranci, oaza itp.) 

 reprezentuje szkołę (parafię) 

w konkursie przedmioto-

wym (olimpiadzie)  

 starannie wykonuje powie-

rzone przez katechetę zada-

nia 

 przejawia postawę apostol-

ską 

 niezbyt chętnie wy-

konuje zadania poza 

lekcjami, ale nie unika 

ich zupełnie  

 uczestniczy w reko-

lekcjach szkolnych 

   

 

 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA  

SEMESTR I 

 

DZIAŁ 

OCENA 

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 

I. Przy-

jęcie 

Jezusa 

 

 określa własne 

rozumienie szczę-

ścia 

 podaje przykłady 

przeżywania przez 

ludzi cierpienia i 

szczęścia 

 podaje prawdę, że 

Jezus czeka na 

grzesznika nie ja-

ko sędzia, lecz ja-

ko Ten, kto kocha 

 wie, że wiara jest 

darem od Boga, 

niezasłużonym 

przez człowieka, 

 zna prawdę, że 

Jezus wysłuchuje 

naszych próśb ze 

względu na naszą 

wiarę 

 podaje prawdę, że miłość 

Boga jest skierowana indy-

widualnie do każdego czło-

wieka  

 wskazuje, w jaki sposób 

powierza siebie Maryi w in-

dywidualnej modlitwie 

 określa istotę prawdziwego 

szczęścia i cierpienia 

 podaje, jak pokonać lęk 

przed wyznaniem grzechów 

spowiednikowi  

 określa, w jaki sposób powie-

rza swoje grzechy Jezusowi 

 wymienia działania człowie-

ka, które pomogą mu otwo-

rzyć drzwi nieba (osiągnąć 

zbawienie) 

 wymienia owoce zaufania 

Jezusowi 

 

 interpretuje tekst hymnu Magnificat 

 uzasadnia, że przyjęcie Bożej miłości otwiera 

drogę do szczęścia 

 włącza w swoją modlitwę „Pod Twoją obronę” 

 interpretuje teksty biblijne o zaparciu się Piotra i 

zdradzie Judasza (Mt 26,69-75; Mt 27,3-5) 

 uzasadnia, dlaczego człowiek jest naprawdę 

szczęśliwy, gdy jest bez grzechu 

 charakteryzuje ludzkie szczęście w perspektywie 

wieczności 

 interpretuje biblijną perykopę o robotnikach w 

winnicy (Mt 20,1-15), 

 uzasadnia, że osiągnięcie nieba realizuje się 

przez modlitwę i podejmowanie codziennych 

obowiązków 

 interpretuje tekst o uzdrowieniu sługi setnika 

(Mt 8,5-13) 

 charakteryzuje postać setnika jako poganina 

 wyjaśnia znaczenie modlitwy liturgicznej „Panie 

nie jestem godzien…” 

 wyjaśnia, dlaczego Maryja jest nazy-

wana Gwiazdą Nowej Ewangelizacji 

 uzasadnia, że jest otwarty na sygnały-

znaki Bożej miłości w swoim życiu 

 uzasadnia, że przyznanie się do winy i 

żal prowadzi do oczyszczenia, a ich 

brak do nieszczęścia (na przykładzie 

Piotra i Judasza) 

 uzasadnia, że Bóg pragnie zbawienia 

każdego człowieka, ale wspólnie z 

innymi, 

 wskazuje, jak troszczy się o rozwój 

wiary, by jego miejsce w niebie nie 

pozostało puste 

 uzasadnia, że prośba skierowana do 

Jezusa musi być połączona z głęboką 

wiarą i pokorą 

 podaje przykłady, gdy z wiarą prosi 

Boga o pomoc w codziennych sytua-

cjach 

 daje 

świadec-

two 

szczęścia 

płynącego 

z życia 

bez grze-

chu 
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II.  

Miłość 

 

 podaje, za kogo 

jest odpowiedzial-

ny teraz i w przy-

szłości 

 podaje zasady, na 

których opierają 

się relacje między-

ludzkie 

 podaje przykłady 

autorytetów osób 

dorosłych 

 wylicza przyczyny 

konfliktów z ro-

dzicami 

 wymienia grupy 

ludzi wykluczo-

nych społecznie 

 podaje najczęstsze 

przyczyny wyklu-

czeń  

 podaje argumenty 

za urodzeniem 

dziecka, biorąc 

pod uwagę matkę i 

ojca 

 definiuje pojęcie 

„eutanazja” 

 wymienia powody, 

dla których ludzie 

chcą poddać się 

eutanazji 

 określa, co to jest 

sakrament na-

maszczenia cho-

rych 

 podaje kryteria, według któ-

rych chce kształtować swoje 

życie  

 wymienia osoby, które mogą 

mu pomóc w podejmowaniu 

właściwych decyzji 

 podaje prawdę, że Bóg stwo-

rzył człowieka do życia we 

wspólnocie z innymi (Rdz 

2,18) 

 definiuje pojęcie konfliktu 

międzypokoleniowego 

 wymienia zasady pomagające 

w rozwiązywaniu konfliktów 

z dorosłymi 

 podaje przykłady okazywania 

przez siebie szacunku do lu-

dzi potrzebujących pomocy 

 wylicza sposoby ratowania 

dzieci nienarodzonych 

 wymienia skutki aborcji w 

życiu kobiety i mężczyzny 

 wylicza sposoby udzielania 

pomocy osobie chorej i umie-

rającej 

 wymienia skutki sakramentu 

namaszczenia chorych 

 wylicza sytuacje, w których 

osoba przyjmuje sakrament 

namaszczenia chorych 

 

 wyjaśnia, dlaczego jego obecny rozwój ma 

wpływ na jego przyszłość 

 interpretuje perykopę biblijną o bogaczu i Łaza-

rzu (Łk 16,19-31) 

 wymienia kręgi relacji z innymi (rodzina, przy-

jaciele, koledzy, obcy) 

 charakteryzuje różnice w relacjach między oso-

bami bliskimi i obcymi 

 uzasadnia, dlaczego warto korzystać z doświad-

czenia dorosłych 

 omawia, czego dotyczą wybory życiowe młode-

go człowieka 

 omawia, jak podejmować właściwe decyzje 

 charakteryzuje potrzeby człowieka, który prze-

stał sobie radzić w życiu 

 uzasadnia chrześcijańską powinność zajęcia się 

ludźmi wykluczonymi 

 wyjaśnia, czym jest dar życia 

 wyjaśnia, dlaczego najczęstszą przyczyną abor-

cji jest poczucie osamotnienia matki dziecka 

 dokonuje moralnej oceny aborcji 

 wskazuje, w jaki sposób wyraża postawę obrony 

życia od poczęcia 

 dokonuje moralnej oceny eutanazji 

 wyjaśnia, dlaczego podjęcie decyzji o poddaniu 

się eutanazji wynika z poczucia odrzucenia 

przez bliskich i samotności 

 wyjaśnia, co to jest hospicjum 

 podaje przykłady poświęcenia przez siebie czasu 

osobom starszym i chorym 

 wyjaśnia, dlaczego sakrament namaszczenia 

chorych jest sakramentem uzdrowienia 

 opisuje historie, w których ludzie doświadczają 

cierpienia 

 charakteryzuje konsekwencje swoich 

działań w chwili obecnej i w doro-

słym życiu oraz w wieczności 

 wyjaśnia, dlaczego krytycznie ocenia 

styl życia proponowany przez media 

 wyjaśnia, dlaczego konsekwencją 

samotności może być niechęć do ży-

cia 

 podaje przykłady, że świadomie bu-

duje właściwe relacje z ludźmi, wśród 

których żyje 

 wyjaśnia znaczenie samodzielności w 

życiu osoby dojrzewającej 

 wskazuje, jak szuka sposobów komu-

nikacji, dającej wzajemne zrozumie-

nie 

 wskazuje sytuacje, gdy otacza ludzi 

potrzebujących swoją modlitwą, sta-

rając się rozeznać ich potrzeby i nieść 

skuteczną pomoc 

 wyjaśnia, na czym polega tzw. du-

chowa adopcja 

 omawia cele funkcjonowania hospi-

cjum 

 wskazuje, w jaki sposób wyraża po-

stawę poszanowania człowieka i jego 

godności do chwili naturalnej śmierci 

 uzasadnia, że osoby chore potrzebują 

pomocy w sferze duchowej 

 uzasadnia swą gotowość pomocy 

osobie cierpiącej przez rozmowę i za-

chętę do przyjęcia sakramentu na-

maszczenia chorych 

 opraco-

wuje pro-

gram po-

mocy 

konkret-

nej grupie 

ludzi lub 

konkret-

nemu 

człowie-

kowi 

 uzasadnia, 

dlaczego 

podejmuje 

postano-

wienie 

modlitwy 

w intencji 

dzieci 

nienaro-

dzonych 

 

III. Syn 

Boży 

 

 wymienia cechy 

charakteryzujące 

wiarę 

 wskazuje teksty 

biblijne i patry-

 cytuje z pamięci wybrane 

wersety biblijne określające 

wiarę 

 podaje najważniejsze fakty z 

życia i działalności Jezusa w 

 przyporządkowuje cechy wiary odpowiednim 

tekstom biblijnym lub z tych tekstów samodziel-

nie odczytuje cechy i określenia wiary 

 interpretuje teksty biblijne mówiące o historycz-

nym pochodzeniu Jezusa 

 z zaangażowaniem podejmuje reflek-

sję nad wskazanymi tekstami biblij-

nymi 

 jest odpowiedzialny za rozwój swojej 

wiary 

 aktywnie 

włącza się 

w przygo-

towanie 

liturgii 
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styczne mówiące o 

historycznym po-

chodzeniu Jezusa 

 wymienia poza-

chrześcijańskie 

dokumenty świad-

czące o Jezusie 

Chrystusie  

 omawia proces 

powstawania 

Ewangelii  

 definiuje pojęcie 

„cud”  

 wymienia sfery 

życia ludzi, w któ-

rych Jezus doko-

nywał cudów 

 wymienia okresy 

roku liturgicznego  

 wskazuje miejsce 

Adwentu na sche-

macie roku litur-

gicznego i omawia 

jego znaczenie  

 wskazuje wyda-

rzenia paschalne 

na schemacie roku 

liturgicznego 

 wskazuje teksty 

biblijne mówiące o 

wniebowstąpieniu 

Jezusa  

 wymienia rzeczy 

ostateczne czło-

wieka  

 wymienia główne 

części Mszy Świę-

tej  

 podaje, że są czte-

ry modlitwy eu-

porządku chronologicznym 

 w skrótowej formie przed-

stawia treść każdego z poza-

chrześcijańskich dokumen-

tów świadczących o Jezusie 

Chrystusie  

 prezentuje główną myśl teo-

logiczną czterech ewangeli-

stów  

 wskazuje teksty biblijne opi-

sujące wybrane cuda Jezusa: 

przemianę wody w wino (J 

2,1-11), rozmnożenie chleba 

(Mk 6,34-44), uzdrowienie 

epileptyka (Mt 17,14-18), 

uzdrowienie opętanego (Mk 

1,23-27) 

 wymienia święta upamiętnia-

jące wydarzenia z życia Jezu-

sa 

 wskazuje święta Pańskie na 

schemacie roku liturgicznego 

 wymienia tradycje i symbole 

adwentowe 

 podaje przykłady pieśni ad-

wentowych 

 wskazuje teksty biblijne i 

pozabiblijne mówiące o 

śmierci i zmartwychwstaniu 

Jezusa  

 podaje przykłady spotkań z 

Chrystusem po Jego zmar-

twychwstaniu 

 podaje czas (liczbę dni) uka-

zywania się Zmartwychwsta-

łego apostołom 

 wskazuje teksty biblijne o 

powtórnym przyjściu Chry-

stusa (Mt 25,31-46; Łk 

21,25-28.34-36) 

 samodzielnie sięga do ksiąg Nowego Testamen-

tu jako źródła wiedzy na temat Jezusa i daje o 

tym świadectwo wobec klasy  

 w oparciu o dokumenty pozachrześcijańskie 

uzasadnia, że Jezus istniał naprawdę 

 uzasadnia gotowość obrony swojej wiary w 

Jezusa Chrystusa 

 wyjaśnia podobieństwa i różnice w czterech 

Ewangeliach w świetle ich teologii 

 wykazuje dążność poznawczą przejawiającą się 

w czytaniu czterech Ewangelii w celu bliższego 

poznania Jezusa 

 wyjaśnia, dlaczego cuda Jezusa są potwierdze-

niem Jego Synostwa Bożego 

 interpretuje perykopy biblijne opisujące wybrane 

cuda 

 wyjaśnia związek działalności Jezusa z Jego 

modlitwą 

 wyjaśnia, co to jest kalendarz liturgiczny 

 stara się świadomie przeżywać rok liturgiczny, 

zaznaczając w kalendarzu aktualne tygodnie 

 wyjaśnia sens i znaczenie tradycji i symboli 

adwentowych 

 interpretuje teksty biblijne zapowiadające przyj-

ście Zbawiciela 

 charakteryzuje znaczenie spotkań z Chrystusem 

Zmartwychwstałym w umocnieniu wiary Jego 

uczniów 

 interpretuje teksty biblijne mówiące o wniebo-

wstąpieniu Jezusa 

 charakteryzuje sposoby obecności Chrystusa 

wśród nas 

 interpretuje tekst biblijny o końcu świata (Łk 

21,25-28.34-36), wyjaśnia, dlaczego moment ten 

dla jednych będzie przyczyną lęku, a dla innych 

radości)  

 wyjaśnia, na czym polega królowanie Chrystusa 

 podaje przykłady podejmowanych przez siebie 

codziennych decyzji w perspektywie wieczności 

 omawia kontekst historyczny przyj-

ścia na świat Jezusa 

 podaje przykłady sytuacji, gdy chęt-

nie dzieli się wiedzą o Jezusie z in-

nymi 

 wskazuje, w jaki sposób poszukuje 

rzetelnego wyjaśnienia wątpliwości 

co do podstaw swojej wiary 

 prezentuje owoc refleksji nad wła-

snym życiem w świetle prawd prze-

kazanych przez ewangelistów 

 uzasadnia, że cuda Jezusa są ogłasza-

niem królestwa Bożego 

 wyjaśnia, że Jezus dokonuje cudów 

tam, gdzie jest wiara, i jednocześnie 

przez cuda umacnia wiarę 

 daje świadectwo o tym, że z wiarą 

prosi Jezusa o pomoc w najtrudniej-

szych sytuacjach życiowych 

 uzasadnia chrześcijański sens i war-

tość świętowania na przestrzeni roku 

liturgicznego 

 wskazuje, w jaki sposób włącza się w 

rodzinne i parafialne przygotowania 

do świąt Bożego Narodzenia 

 uzasadnia potrzebę liturgicznych 

spotkań z Chrystusem 

 uzasadnia wartość życia „w obecności 

Chrystusa” 

 układa swój plan dnia (tygodnia), 

uwzględniając nieustanną, bliską 

obecność Chrystusa 

 uzasadnia, że wyrok wydany przez 

Chrystusa na sądzie ostatecznym bę-

dzie konsekwencją działań człowieka 

podczas jego życia 

 charakteryzuje wpływ Eucharystii na 

życie ludzi, którzy z wielką wiarą w 

niej uczestniczą 

 aktywnie uczestniczy we wspólnej 

Mszy 

Świętej 

lub innej 

celebracji 

i z zaan-

gażowa-

niem w 

niej 

uczestni-

czy  

 rozwija 

swoją 

więź z 

Chrystu-

sem przez 

życie sa-

kramen-

talne i 

odważnie 

świadczy 

o tym 

wobec 

klasy 
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charystyczne  

 podaje warunki 

przystąpienia do 

Komunii Świętej 

 prezentuje główne 

przesłanie obja-

wień Pana Jezusa 

św. Małgorzacie 

Marii Alacoque 

 podaje, kiedy ob-

chodzimy uroczy-

stość Najświętsze-

go Serca Pana Je-

zusa 

 podaje kryteria, według któ-

rych Chrystus będzie sądził 

ludzi  

 podaje przykłady ludzi, dla 

których uczestnictwo w Eu-

charystii było największą 

wartością  

 wymienia za kogo i z kim 

modlimy się w drugiej modli-

twie eucharystycznej  

 wskazuje teksty biblijne do-

tyczące Eucharystii  

 wymienia i omawia formy 

kultu Najświętszego Serca 

Jezusowego 

 formułuje argumenty za uczestnictwem w litur-

gii 

 świadomie i z przekonaniem włącza się w przy-

gotowanie Mszy Świętej 

 mówi z pamięci słowa konsekracji 

 odpowiada na wezwania kapłana 

 modli się we wspólnocie z innymi podczas litur-

gii 

 na podstawie tekstów biblijnych wyjaśnia mo-

tywy ustanowienia przez Jezusa sakramentu Eu-

charystii  

 uzasadnia potrzebę częstej Komunii Świętej 

 wyjaśnia potrzebę i sens poświęcenia się Bo-

skiemu Sercu Jezusa 

 charakteryzuje współczesne przejawy znieważa-

nia Bożej miłości (niewdzięczność, brak poczu-

cia grzechu, świętokradzka komunia) 

liturgii 

 wyjaśnia, dlaczego kapłan wypowiada 

słowa modlitwy w liczbie mnogiej 

 wyjaśnia treść czterech aklamacji 

 charakteryzuje przyjmowanie Komu-

nii Świętej jako przejaw głębokiej za-

żyłości z Panem Jezusem 

 uzasadnia ekspiacyjny charakter prak-

tykowania pierwszych piątków mie-

siąca 

VII. 

Wyda-

rzenia 

zbaw-

cze 
(tematy 

56-58) 

 podaje prawdę, że 

świętość w niebie 

jest nagrodą za ży-

cie ziemskie 

 podaje okoliczno-

ści narodzenia Pa-

na Jezusa 

 określa postawy 

ludzi wobec Jezu-

sa analizując tekst 

biblijny Mt 2,1-12  

 wymienia imiona świętych, 

którzy osiągnęli swoją świę-

tość przez dobre życie (np. 

św. Józef)  

 wskazuje, że od narodzin 

Jezusa liczy się lata naszej 

ery mówi z pamięci tekst ko-

lędy „Bóg się rodzi” 

 wskazuje przyczyny lęku 

przed Jezusem Heroda i 

współczesnych ludzi  

 interpretuje tekst biblijny Mt 5,3-12  

 charakteryzuje drogę do świętości wybranego 

świętego 

 wskazuje, w jaki sposób troszczy się o swoją 

świętość w codziennym życiu 

 wykazuje, że narodzenie Jezusa zmieniło bieg 

świata (nowy kalendarz, nowa kultura, nowa re-

ligia) 

 omawia przesłania wybranych kolęd („Bóg się 

rodzi”) 

 śpiewa kolędy z rodziną i klasą oddając cześć 

narodzonemu Jezusowi 

 charakteryzuje podobieństwa w postawach po-

między współczesnymi ludźmi, Herodem a Mę-

drcami w poszukiwaniu Mesjasza 

 wyjaśnia, że świętość można osiągnąć 

przez codzienne dobre życie oraz mę-

czeństwo czyli żyjąc duchem Ośmiu 

Błogosławieństw 

 dokonuje porównania treści kolęd z 

przesłaniem tekstów biblijnych o na-

rodzeniu Jezusa 

 wskazuje, w jaki sposób przygotowu-

je się do przyjęcia Chrystusa we wła-

snym sercu  

 wskazuje, jak służy pomocą tym, 

którzy chcą być blisko Jezusa  

 uzasadnia, dlaczego modli się za tych, 

którzy Jezusa odrzucają 
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Semestr II     

 

DZIAŁ 

OCENA 

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 

IV. 

Para-

fia, 

wspól-

nota, 

ruch 

 

 definiuje pojęcie 

parafii i podaje, 

kto do niej przy-

należy 

 podaje definicję 

sanktuarium, 

diecezji, semina-

rium,  

 podaje nazwę 

swojej diecezji 

oraz imię i na-

zwisko jej bi-

skupa 

 definiuje poję-

cia: świecki i 

konsekrowany 

 wymienia po-

sługi kapłana 

oraz funkcje, ja-

kie mogą pełnić 

w Kościele lu-

dzie świeccy 

 definiuje pojęcie 

liturgii Kościoła, 

 podaje, że litur-

gia słowa jest 

częścią Mszy 

Świętej, może 

też być odrębną 

celebracją 

 omawia, co 

zawiera i do 

czego służy lek-

cjonarz 

 wyjaśnia pojęcie 

 rozpoznaje kapłanów pracu-

jących w miejscowej parafii 

oraz podaje ich imiona i na-

zwiska 

 wymienia dobra materialne i 

duchowe, z których korzysta 

w parafii (ofiarowane przez 

wiernych w historii) 

 wskazuje, gdzie jest katedra i 

seminarium duchowne 

 wymienia najważniejsze 

sanktuaria swojej diecezji 

 omawia najważniejsze wyda-

rzenia z historii swojej diecezji 

 wymienia grupy, ruchy i 

wspólnoty działające na tere-

nie parafii 

 wymienia różne formy życia 

poświęconego Bogu 

 przedstawia cechy charakte-

rystyczne dla świętych 

 wskazuje, że celem posługi 

kapłana, jak i apostolstwa 

świeckich jest zbawienie 

własne i pomoc w zbawieniu 

innych ludzi 

 wymienia sposoby obecności 

Chrystusa w liturgii 

 wymienia różne formy litur-

gii Kościoła 

 wymienia i omawia cykle 

czytań mszalnych (dwuletni 

cykl na dni powszednie i 

trzyletni na niedziele) 

 podaje przykłady wspólnoto-

 opowiada historię swojego kościoła parafialnego. 

 wskazuje, w jaki sposób wyraża więź ze swoją para-

fią 

 wyjaśnia rolę sanktuariów w życiu społecznym i 

narodowym 

 charakteryzuje działalność wybranych grup 

 uzasadnia potrzebę i wartość przynależności do ró-

wieśniczych grup o charakterze religijnym 

 interpretuje słowa Chrystusa i Kościoła wzywające 

do życia konsekrowanego 

 wyraża zainteresowanie formą życia poświęconego 

Bogu 

 uzasadnia potrzebę apostolstwa świeckich 

 charakteryzuje wzajemne relacje członków Kościoła 

 podaje przykłady swojej troski o zbawienie własne i 

innych 

 charakteryzuje działanie Boga i człowieka w liturgii 

 uzasadnia, że uczestnicząc w liturgii spotykamy 

Chrystusa zmartwychwstałego 

 uzasadnia swe pragnienie spotykania się z Chrystu-

sem przez świadome i czynne uczestnictwo w liturgii 

Kościoła 

 formułuje argumenty za uczestnictwem w liturgii 

 uzasadnia, że czytane i rozważane podczas liturgii 

teksty biblijne są kierowanym do nas słowem Boga 

 wyjaśnia znaczenie kreślonych na czole, ustach i 

sercu krzyżyków przed czytaniem Ewangelii 

 potrafi posługiwać się lekcjonarzem 

 charakteryzuje Kościół jako wspólnotę wspólnot 

 omawia schemat biblijnego spotkania w ramach 

wybranej wspólnoty 

 wyjaśnia związek życia chrześcijanina z rozważanym 

we wspólnocie lub indywidualnie słowem Bożym 

 podejmuje samodzielne próby rozmowy ze słowem 

Bożym i dzieli się z klasą swym doświadczeniem 

 uzasadnia, dlaczego modli się za 

żyjących i zmarłych ofiarodawców 

na rzecz parafii 

 uzasadnia, dlaczego chętnie bierze 

udział w pielgrzymce do wybrane-

go sanktuarium 

 dzieli się przeżyciami związanymi z 

pobytem w sanktuarium 

 dokonuje wyboru grupy, w której 

czułby się dobrze i mógłby się roz-

wijać emocjonalnie i duchowo  

 uzasadnia, dlaczego modli się za 

różne stany w Kościele 

 referuje, w jaki sposób poszukuje 

własnej drogi życiowej 

 określa swoje miejsce w Kościele 

 wskazuje, w jaki sposób angażuje 

się w życie Kościoła 

 angażuje się w przygotowanie litur-

gii Mszy Świętej 

 uzasadnia, że do życia prawdziwie 

chrześcijańskiego konieczna jest 

stała więź z Chrystusem 

 uzasadnia własne pragnienie pod-

trzymywania i ciągłego odnawiania 

więzi z Chrystusem poprzez życie 

sakramentalne 

 uzasadnia, dlaczego z szacunkiem i 

uwagą słucha słowa Bożego 

 wskazuje, w jaki sposób zachęca 

rodziców i rodzeństwo do rodzinnej 

lektury Pisma Świętego 

 charakteryzuje motywy powstawa-

nia religijnych dzieł sztuki  

 uzasadnia swój szacunek wobec 

 referuje, 

jakie dzia-

łania po-

dejmuje 

na rzecz 

parafii, 

inspirując 

do nich 

swoich 

kolegów 

 wskazuje, 

w jaki 

sposób 

angażuje 

się w 

działal-

ność wy-

branej 

grupy  

 referuje 

wobec 

klasy swe 

uczestnic-

two w 

spotka-

niach gru-

py rozwa-

żającej 

słowo Bo-

że 
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wspólnoty 

 podaje przykła-

dy motywów bi-

blijnych w sztu-

ce 

wej lektury Pisma Świętego 

 wymienia najbardziej znane 

dzieła sztuki religijnej (z za-

kresu architektury, malar-

stwa, rzeźby, muzyki) 

 rozpoznaje elementy sztuki sakralnej w swojej świą-

tyni 

 wskazuje, w jaki sposób kształtuje w sobie wrażli-

wość na piękno 

dzieł sztuki sakralnej 

V.  

Europa 

 

 podaje przykła-

dy zetknięcia się 

św. Pawła z kul-

turą grecką i 

rzymską 

 wymienia naj-

wcześniejszych 

misjonarzy nio-

sących Ewange-

lię w różnych 

częściach Euro-

py 

 definiuje poję-

cia: monasty-

cyzm, reguła za-

konna, benedyk-

tyni 

 definiuje poję-

cia: patriarcha, 

schizma, prawo-

sławie, ikona, 

cerkiew 

 podaje, kim był 

Grzegorz VII i 

czego dotyczyły 

wydane przez 

niego dekrety 

reformatorskie 

 wymienia uni-

wersytety śre-

dniowiecznej 

Europy 

 definiuje poję-

cia: zakon że-

braczy, habit, 

 definiuje pojęcie inkulturacji 

 na podstawie wypowiedzi 

Jana Pawła II podaje przy-

kłady współczesnych „areo-

pagów” 

 podaje w zarysie kolejność 

chrystianizacji poszczegól-

nych ludów i terytoriów Eu-

ropy 

 prezentuje koleje życia św. 

Benedykta z Nursji 

 podaje znaczenie sentencji 

„ora et labora” 

 wymienia przyczyny i na-

stępstwa podziału na Kościół 

wschodni i zachodni 

 wymienia patriarchaty Ko-

ścioła wschodniego 

 wymienia owoce reformy 

gregoriańskiej 

 definiuje pojęcia: inwestytu-

ra, symonia, ekskomunika 

 prezentuje dziedziny wiedzy 

studiowane w średniowieczu  

 prezentuje dorobek św. To-

masza z Akwinu  

 podaje nazwiska wierzących 

ludzi nauki ze średniowiecza 

(M. Kopernik, M. Trąba, S. 

Hozjusz, Z. Oleśnicki) i tych, 

którzy żyją współcześnie 

 wymienia zakonny żebracze i 

ich założycieli 

 wskazuje współczesne spo-

soby pozyskiwania dóbr na-

 charakteryzuje postawę św. Pawła wobec przejawów 

kultury greckiej i rzymskiej 

 wyraża szacunek dla ludzi o innych poglądach 

 wskazuje, w jaki sposób szuka wyjaśnienia napotka-

nych trudności w celu pogłębienia własnej wiary 

 charakteryzuje działalność ewangelizacyjną pierw-

szych misjonarzy 

 opisuje przemiany cywilizacyjne związane z wpro-

wadzeniem chrześcijaństwa 

 charakteryzuje benedyktyńską regułę zakonną, uka-

zując jej aktualność dla współczesnego człowieka 

 omawia zakonne życie benedyktynów 

 wyjaśnia zaangażowanie chrześcijan w tworzenie 

kultury 

 referuje, w jaki sposób walczy z bezczynnością i 

lenistwem 

 ocenia przyczyny i skutki schizmy wschodniej 

 wykazuje podobieństwa i różnice między Kościołem 

rzymskokatolickim i prawosławnym 

 układa modlitwę w intencji zjednoczenia wszystkich 

chrześcijan 

 wyraża szacunek względem braci prawosławnych 

 krytycznie ocenia stosunki państwo – Kościół przed 

reformą gregoriańską 

 charakteryzuje główne założenia reformy 

 charakteryzuje wkład ludzi wierzących w rozwój 

ludzkiej wiedzy 

 wskazuje, gdzie szuka kompetentnej pomocy w roz-

wiązywaniu wątpliwości w wierze  

 uzasadnia religijny sens ubóstwa i żebractwa 

 opisuje habit franciszkański 

 uzasadnia, dlaczego chętnie dzieli się z ubogimi 

 potrafi ocenić zło płynące z inkwizycji  

 charakteryzuje metody walki z heretykami stosowa-

 omawia problemy związane z in-

kulturacją chrześcijaństwa w pierw-

szych wiekach 

 podaje przykłady sytuacji, gdy w 

różnych środowiskach odważnie 

przyznaje się do Chrystusa i Ko-

ścioła 

 uzasadnia wartość chrześcijańskich 

zasad w kształtowaniu się i rozwoju 

europejskich społeczeństw 

 uzasadnia wybór św. Benedykta na 

głównego patrona Europy 

 omawia wpływ św. Benedykta i 

benedyktynów na rozwój cywiliza-

cji i kultury europejskiej 

 omawia znaczenie modlitwy i pracy 

w swej trosce o własny rozwój du-

chowy  

 charakteryzuje działania ekume-

niczne Kościoła prawosławnego i 

katolickiego  

 wyjaśnia znaczenie reformy Grze-

gorza VII dla Kościoła w Europie 

zachodniej i w Polsce 

 uzasadnia swą gotowość respekto-

wania obowiązków i praw Polaka 

katolika zawartych w Konstytucji 

RP  

 omawia, w jaki sposób angażuje się 

w pogłębianie wiedzy i wiary 

 ukazuje wartość rezygnacji z dóbr 

materialnych na rzecz wzrostu du-

chowego  

 poprawnie interpretuje fragmenty z 

Biblii i listu Jana Pawła II „Tertio 

 wskazuje, 

w jaki 

sposób 

włącza się 

w działa-

nia eku-

meniczne 

Kościoła 

 uzasadnia, 

dlaczego 

krytycznie 

odnosi się 

do wypo-

wiedzi od-

rzucają-

cych 

chrześci-

jańskie 

wartości 

(oparte na 

dekalogu i 

Ewange-

lii) 

 referuje 

swe 

uczestnic-

two w 

kwestach 

na cele 

charyta-

tywne 
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kwesta 

 określa, na czym 

polega świętość 

Kościoła 

 definiuje poję-

cia: inkwizycja i 

herezja 

 wymienia przy-

czyny reformacji 

i reformy kato-

lickiej 

 wymienia głów-

nych reprezen-

tantów epoki re-

formacji 

 definiuje poję-

cia: deizm, ma-

soneria, racjona-

lizm, moder-

nizm 

wiązujące do franciszkań-

skiego żebractwa 

 wymienia przyczyny powsta-

nia inkwizycji  

 prezentuje stanowisko 

współczesnego Kościoła wo-

bec inkwizycji  

 wyraża postawę akceptacji i 

tolerancji wobec drugiego 

człowieka  

 podaje datę Soboru Trydenc-

kiego i wymienia główne po-

stanowienia 

 wymienia wartości, którymi 

Kościoły reformacji ubogaci-

ły chrześcijaństwo 

 wymienia autentyczne osią-

gnięcia epoki oświecenia 

 wymienia zagrożenia wiary 

zawarte w filozofii oświece-

nia 

ne przez inkwizycję 

 uzasadnia swą postawę mężnego wyznawania wiary 

w Chrystusa oraz miłości względem drugiego czło-

wieka 

 charakteryzuje problemy Kościoła zachodniego i 

jego wewnętrzne próby odnowy 

 wyjaśnia, na czym polegał rozłam w Kościele Za-

chodnim 

 charakteryzuje ruch ekumeniczny 

 wyraża postawę tolerancji religijnej i szacunku wo-

bec przedstawicieli innych wyznań 

 wyraża więź ze swoim Kościołem oraz docenia osią-

gnięcia i wartości Kościołów reformacji 

 uzasadnia nielogiczność poglądów przeciwstawiają-

cych wiarę rozumowi 

 opisuje przebieg prześladowań Kościoła w okresie 

rewolucji francuskiej 

 uzasadnia, że wiara i rozum wzajemnie się uzupeł-

niają i nie może być między nimi sprzeczności 

 uzasadnia swe przekonanie, że rozum potrzebuje 

wiary dla lepszego poznania rzeczywistości 

millennio adveniente” 

 uzasadnia, dlaczego przebacza i 

prosi o przebaczenie  

 omawia działanie reformatorów 

katolickich oraz założycieli nowych 

Kościołów reformacji  

 omawia podobieństwa i różnice 

katolicyzmu, luteranizmu i kalwini-

zmu 

 uzasadnia, dlaczego modli się o 

jedność chrześcijan 

 charakteryzuje intelektualne posta-

wy oświecenia 

 wskazuje wartości i zagrożenia 

kryjące się w myśli oświeceniowej 

 uzasadnia, dlaczego deizm i ideolo-

gia masońska nie da się pogodzić z 

nauką Kościoła katolickiego 

 uzasadnia swą krytyczną postawę 

wobec ideologii niezgodnych z wia-

rą katolicką 

VI. 

Mój 

rozwój 

 

 definiuje poję-

cia: pokora, py-

cha 

 wymienia proś-

by zawarte w 

Modlitwie Pań-

skiej 

 określa, czym 

jest modlitwa, 

 definiuje poję-

cia: wychowa-

nie, samowy-

chowanie 

 podaje przykła-

dy pozytywnego 

i negatywnego 

wpływu rówie-

śników na życie 

 podaje biblijne przykłady 

pokory i pychy  

 podaje przykłady ludzi, któ-

rzy swoje życie opierali na 

modlitwie 

 określa różne sposoby po-

strzegania relacji z Bogiem i 

innymi w zależności od wie-

ku (1 Kor 13,11) 

 wskazuje zmiany zachodzące 

we własnym postrzeganiu 

Boga i ludzi 

 podaje, za co najczęściej jest 

chwalony a za co krytykowa-

ny 

 poddaje refleksji różnice, 

jakie dostrzega między wła-

snym wyobrażeniem siebie a 

 interpretuje teksty biblijne mówiące o pokorze i 

pysze (Łk 18,10-14; J 13,5.16; Rz 12,16) 

 wyjaśnia znaczenie tych postaw w rozwoju relacji do 

samego siebie, Boga i ludzi 

 interpretuje treść Modlitwy Pańskiej jako program 

drogi chrześcijanina 

 uzasadnia potrzebę systematycznej modlitwy 

 charakteryzuje znaczenie modlitwy w życiu wybra-

nych świętych (bł. Teresa z Kalkuty, św. O. Pio, 

Marta Robin) 

 uzasadnia, dlaczego warto dobrze się modlić 

 uzasadnia wartość codziennej modlitwy w pogłębia-

niu swej osobistej relacji z Bogiem 

 wyjaśnia, czemu służy wychowanie, do czego zmie-

rza, kto uczestniczy w tym procesie, kto nim kieruje 

i od czego zależy efekt wychowawczy 

 uzasadnia, że wraz z dorastaniem powinna dokony-

wać się zmiana relacji z ludźmi 

 wskazuje i charakteryzuje sposoby 

kształtowania postawy pokory i 

wyzwalania się z pychy 

 formułuje własną modlitwę, wzoru-

jąc się na Modlitwie Pańskiej 

 uzasadnia związek swej codziennej 

systematycznej modlitwy z postawą 

zaufania Bogu 

 omawia trudności napotykane przy 

modlitwie i wskazuje sposoby ich 

pokonywania 

 uzasadnia, co w procesie samowy-

chowania prowadzi nas do Chrystu-

sa, a co nas od Niego oddala 

 podaje przykłady konkretnych wy-

magań, jakie stawia sobie w aspek-

cie samowychowania 

 uzasadnia, że nastolatek powinien 

 podaje 

przykłady 

sytuacji, 

gdy wyra-

ża sprze-

ciw wobec 

lansowa-

nia rela-

tywizmu 

moralnego 

 omawia, 

w jaki 

sposób 

poszukuje 

dojrzal-

szych 

form spo-

tykania się 

z Bogiem 
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 wymienia swoje 

zdolności oraz 

pozytywne ce-

chy charakteru  

 określa, czym są 

obiektywne 

normy moralne 

oraz na czym 

polega relaty-

wizm moralny 

 wymienia waż-

niejsze fakty z 

życia Salomona  

 definiuje mą-

drość i wymie-

nia jej przejawy 

 wymienia swoje 

najważniejsze 

obowiązki 

 wymienia swoje 

najważniejsze 

zainteresowania 

tym, jak postrzegają go inni 

 definiuje pojęcie prawo natu-

ralne  

 podaje przykłady praw, które 

obowiązują każdego i w każ-

dym czasie, oraz takich, które 

ludzie mogą ustanawiać i 

modyfikować 

 wskazuje różnice między 

mądrością Bożą a ludzką 

 omawia przejawy mądrości 

Salomona 

 podaje przykłady ludzi 

(uczniów, sportowców, nau-

kowców…), którzy osiągnęli 

sukces dzięki wytężonej pra-

cy 

 określa, kim chce zostać i co 

robić w dorosłym życiu 

 charakteryzuje zasady wypowiadania opinii o lu-

dziach i przyjmowania wypowiedzi na swój temat 

 z godnością i spokojem przyjmuje opinie innych na 

swój temat 

 uzasadnia potrzebę respektowania obiektywnych 

norm moralnych 

 potrafi właściwie oceniać czyny, nazywając zło 

złem, a dobro dobrem 

 uzasadnia potrzebę Bożej pomocy w dokonywaniu 

mądrych wyborów 

 podaje przykłady dokonywanych przez siebie mą-

drych, zgodnych z wolą Bożą wyborów 

 podaje przykłady właściwie podjętych przez siebie 

decyzji i ich owoce, za które dziękuje Bogu 

 podaje przykłady prac, zajęć, które podejmuje z chęcią, 

oraz takich, do których czuje się przymuszany 

 interpretuje przypowieść o talentach 

 podaje przykłady wykorzystywania swoich umiejęt-

ności dla dobra własnego i innych 

 charakteryzuje sposób realizacji własnej drogi ży-

ciowej, określając cele dalsze i bliższe 

 opracowuje plan rozwoju ujawnionych zaintereso-

wań i osiągania życiowych celów 

budować nową wizję obrazu Boga i 

relacji z Nim 

 uzasadnia potrzebę konfrontacji 

własnego obrazu siebie z opiniami 

innych 

 wskazuje, w jaki sposób dąży do 

lepszego poznania siebie 

 charakteryzuje zgubne skutki od-

rzucenia obiektywnych norm mo-

ralnych 

 rozpoznaje i właściwie ocenia spo-

tykane w mediach wypowiedzi 

promujące relatywizm moralny 

 wskazuje przejawy swej odpowie-

dzialności za rozwój darów, które 

otrzymał od Boga 

 uzasadnia potrzebę pracowitości dla 

rozwoju zarówno jednostek wybit-

nych, jak i przeciętnych uzdolnień 

 relacjonuje realizację swojego pro-

jektu  

 wskazuje sytuacje, gdy prosi Boga 

o pomoc w realizacji życiowych 

planów 

i innymi 

VII. 

Wyda-

rzenia 

zbaw-

cze 
(tematy 

59-61) 

 podaje, że Wiel-

ki Post to czas 

rozważania Mę-

ki Pana Jezusa 

 wskazuje tekst 

biblijny o zmar-

twychwstaniu 

Mk 16,1-14 

 określa, na czym 

polega dzieło 

nowej ewangeli-

zacji 

 wskazuje tekst biblijny o 

cierpieniu Jezusa (Mt 27,27-

44) 

 wymienia osoby, które spo-

tkały Chrystusa zmartwych-

wstałego 

 wskazuje przyczyny odcho-

dzenia od Chrystusa współ-

czesnego człowieka 

 podaje przykłady, jak może 

ewangelizować w swojej pa-

rafii 

 interpretuje tekst biblijny o drodze krzyżowej i 

śmierci Jezusa 

 relacjonuje swój udział rekolekcjach wielkopostnych 

 interpretuje tekst Sekwencji wielkanocnej 

 wyjaśnia symbolikę Grobu Pańskiego  

 uzasadnia, dlaczego uczestniczy we Mszy Świętej w 

uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 

 uzasadnia, że przyjmując sakramenty we wspólnocie 

parafialnej stajemy się odpowiedzialni za dzieło 

ewangelizacyjne Kościoła 

 wyjaśnia, że w parafii każdy powinien odnaleźć 

własne miejsce i zadanie do spełnienia 

 podaje przykłady sytuacji, gdy ewangelizuje przez 

dawanie świadectwa w swoim środowisku 

 na podstawie tekstu Gorzkich żali i 

rozważań nabożeństwa drogi krzy-

żowej opisuje cierpienia Jezusa dla 

naszego zbawienia 

 opisuje zmartwychwstanie Chrystu-

sa jako wypełnienie Bożej tajemni-

cy zbawienia, która uobecnia się w 

tajemnicy przemiany chleba w Cia-

ło i wina w Krew 

 uzasadnia, że dzieło nowej ewange-

lizacji dokonuje się wtedy, gdy 

człowiek poddaje się działaniu Du-

cha Świętego 

 relacjonu-

je swój 

udział w 

czuwaniu 

w wigilię 

uroczysto-

ści Zesła-

nia Ducha 

Świętego 

Ks. P. Mąkosa 


