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Lp. TEMAT TREŚCI 
 

CELE 
KATECHETYCZNE 

 

PROCEDURA 
OSIĄGNIĘCIA CELÓW 

EFEKTY 
 

DIAGNOZOWANIE 
OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 

I. Bóg kocha ludzi 

1. Stworzenie świata wyrazem 
wielkości Boga 

Dzieło stworzenia 
przejawem wielkości 
Boga i Jego miłości 
do ludzi. 
Postawa 
wdzięczności i 
odpowiedzialności za 
dzieło stworzenia. 
 
 

Ukazanie prawdy, że cały 
wszechświat został powołany 
do istnienia przez Boga. 
Kształtowanie postawy 
wdzięczności i 
odpowiedzialności za dzieło 
stworzenia. 
 

Śpiew, techniki multimedialne, 
pokaz lub ekspozycja, recytacja, 
rozmowa kierowana, metoda 
„słoneczko”, analiza tekstu 
biblijnego, tekst luk, rozsypanka 
wyrazowa, praca w grupach, 
techniki plastyczne, analiza 
tekstów źródłowych autorefleksja. 
 

– podaje przymioty Boga, 
– przytacza prawdę o początku świata zawartą w 
Księdze Rodzaju, 
– nazywa Boga Stworzycielem, 
– streszcza biblijny tekst o stworzeniu świata, 
– wyjaśnia słowa: „stworzyć”, „wszechmogący”, 
– stwierdza, że wszystko, co Bóg stworzył było 
dobre, 
– określa, w jaki sposób należy dbać o stworzony 
świat.  

Opiniowanie wypowiedzi 
indywidualnych.  
Aktywność podczas zajęć. 
Udział w śpiewie. 
 

2. Człowiek najdoskonalszym 
dziełem Boga Stwórcy 

Szczególna godność 
człowieka i jego 
powołanie do 
współpracy ze 
Stwórcą. 
Odpowiedzialność 
człowieka za dzieło 
stworzenia. 
 

Ukazanie prawdy o godności 
człowieka i jego powołaniu do 
przyjaźni z Bogiem. 
Kształtowanie postawy 
szacunku wobec istoty ludzkiej. 
 

Krzyżówka, analiza tekstów 
źródłowych, ekspozycja, 
uroczyste odczytanie tekstu 
biblijnemu, analiza tekstu 
biblijnego, rozmowa kierowana, 
tekst luk, łamigłówka, techniki 
plastyczne, autorefleksja, śpiew, 
techniki multimedialne. 
 

– identyfikuje pochodzenie człowieka ze 
stworzeniem przez Boga, 
– podaje, w czym człowiek jest podobny do Boga, 
– streszcza biblijny opis stworzenia człowieka, 
– wyjaśnia, dlaczego człowiek jest 
najdoskonalszym stworzeniem Boga, 
– wskazuje na powołanie człowieka do przyjaźni z 
Bogiem, 
– określa sposoby podtrzymywania własnej 
przyjaźni z Bogiem. 

Refleksja obserwacyjna 
wypowiedzi uczniów.  
Zaangażowanie podczas 
rozmowy kierowanej. 
Autorefleksja. 
 

3. Nieposłuszeństwo pierwszych 
ludzi. Obietnica Zbawiciela  
 

Nieposłuszeństwo 
pierwszych ludzi 
źródłem nieszczęścia 
człowieka. 
Miłość Stwórcy 
większa od ludzkich 
grzechów – Bóg 
zapowiada 
Zbawiciela. 
 

Ukazanie prawdy o wielkiej 
miłości Boga i obietnicy 
zbawienia. 
Kształtowanie postawy 
wdzięczności za obietnicę 
zbawienia. 
 

Metoda „słoneczko”, metoda 
skojarzeń, niedokończone zdanie, 
analiza tekstu biblijnego, katalog 
pytań, praca w grupach, rozmowa 
kierowana, tekst luk, rozsypanka 
wyrazowa, analiza tekstu 
źródłowego, ekspozycja, 
autorefleksja, śpiew, techniki 
multimedialne. 
 

– podaje istotę, przyczyny i skutki grzechu, 
– identyfikuje grzech Adama i Ewy z grzechem 
pierworodnym, 
– streszcza opowiadanie biblijne o 
nieposłuszeństwie pierwszych ludzi, 
– wyjaśnia tekst biblijny zapowiadający 
Zbawiciela, 
– objaśnia, dlaczego Bóg obiecał ludziom 
Zbawiciela, 
– wybiera sposoby okazywania wdzięczności 
Bogu za miłość i obietnicę zbawienia, 
– przyjmuje odpowiedzialność za dążenie do 
zbawienia. 

Opiniowanie wypowiedzi 
indywidualnych.  
Zaangażowanie podczas 
rozmowy kierowanej. 
Udział w śpiewie. 
 

4. Ludzie przez grzech oddalają 
się od siebie  
 

Grzech zniszczeniem 
przyjaźni ludzi z 
Bogiem (Kain i Abel). 
Odpowiedzialność za 
własne czyny. 
 

Ukazanie prawdy, że grzech 
niszczy przyjaźń z Bogiem i 
między ludźmi.  
Wychowanie do 
odpowiedzialności za własne 
czyny. 
 
 

Śpiew, metoda „gwiazda 
skojarzeń”, odczytanie tekstu 
biblijnego z podziałem na role, 
ekspozycja, analiza tekstu 
biblijnego, plątanina, analiza 
tekstu źródłowego, rozmowa 
kierowana, niedokończone zdanie, 
tekst luk, autorefleksja, techniki 
multimedialne. 

– podaje, kim byli Abel i Kain, 
– streszcza tekst biblijny, mówiący o Ablu i Kainie, 
– wskazuje, że ofiara Abla była zapowiedzią ofiary 
Pana Jezusa, 
– wnioskuje, że każdy grzech jest nieszczęściem 
człowieka, 
– przyjmuje odpowiedzialność za własne 
postępowanie. 

Obserwacja uczniów  
w toku ich pracy. 
Rozmowa. 
Wypowiedzi dzieci. 
Praca domowa. 
Zaangażowanie podczas 
odczytania tekstu biblijnego z 
podziałem na role. 



 
5. Bóg zawiera przymierze z 

człowiekiem  
 

Bóg wierny w swej 
miłości wychodzi ku 
ludziom i zawiera z 
nimi przymierze 
(Noe). 
Postawa 
wdzięczności za 
przymierze zawarte z 
Bogiem w 
sakramencie chrztu. 
 

Ukazanie prawdy, że Bóg z 
miłości do człowieka zawiera z 
nim przymierze. 
Kształtowanie postawy 
wdzięczności za przymierze 
zawarte z Bogiem w 
sakramencie chrztu. 
 
 

Burza mózgów – metoda 
skojarzeń, rozmowa kierowana, 
ekspozycja, analiza tekstu 
biblijnego, praca w grupach, 
krzyżówka lub list, 
niedokończone zdanie, tekst luk, 
śpiew, techniki multimedialne. 

– podaje znaczenie słowa „przymierze”, 
– identyfikuje arkę Noego z Kościołem, 
– przytacza biblijne opowiadanie o zawarciu 
przymierza Boga z Noem, 
– wyjaśnia znaczenie przymierza z Noem dla całej 
ludzkości, 
– używa poprawnie terminów: przymierze, arka, 
Kościół, 
– wskazuje podobieństwa między przymierzem 
zawartym z Noem a przymierzem zawartym w 
Chrystusie, 
– przyjmuje odpowiedzialność za przymierze 
zawarte z Bogiem w sakramencie chrztu. 

Zaangażowanie podczas 
rozmowy kierowanej. 
Udział w śpiewie. 
Zaangażowanie podczas 
omawiania prezentowanych 
ilustracji. 
Praca domowa. 
Wypowiedzi dzieci. 

6. Pycha niszczy przyjaźń z 
Bogiem – wieża Babel 

Grzech zniszczeniem 
przyjaźni ludzi z 
Bogiem i między sobą 
(wieża Babel). 
Odpowiedzialność za 
życie w jedności z 
Bogiem i ludźmi. 
 

Ukazanie prawdy, że grzech 
niszczy przyjaźń z Bogiem. 
Zachęcenie do życia w jedności z 
Bogiem i ludźmi. 
 

Opowiadanie, rozmowa 
kierowana, ekspozycja, analiza 
tekstu biblijnego, niedokończone 
zdanie, rozsypanka wyrazowa, 
praca w grupach, śpiew, techniki 
multimedialne, autorefleksja. 
 

– podaje, że grzech niszczy przyjaźń z Bogiem, 
– definiuje słowo „pycha”, 
– streszcza tekst biblijny o wieży Babel, 
– uzasadnia sens jedności z Bogiem i ludźmi, 
– proponuje, co należy czynić, aby wzrastała 
jedność wśród ludzi, 
– przyjmuje odpowiedzialność za to, aby w jego 
otoczeniu wzrastała jedność z Bogiem i ludźmi. 

Praca z tekstem. 
Zaangażowanie podczas 
rozmowy kierowanej. 
Udział w śpiewie. 
Odpytanie. 
Rozmowa. 
 

7. Jedność ludzi z Bogiem – w 
liturgii i sakramentach  
 

Jedność ludzi z 
Bogiem w Nowym 
Przymierzu 
uobecniana w liturgii 
i sakramentach, 
szczególnie 
sakramentach chrztu, 
Eucharystii oraz 
pokuty i pojednania. 
Konieczność 
umacniania jedności 
z Bogiem przez 
udział w liturgii i 
sakramentach.  

Ukazanie prawdy, że liturgia, a 
szczególnie sakramenty święte 
są źródłem jedności człowieka z 
Bogiem 
Wychowanie do umocnienia 
jedności z Bogiem przez udział 
w liturgii i sakramentach. 
 

Krzyżówka, mini wykład, 
pogadanka, rozmowa kierowana, 
praca w grupach, analiza tekstu 
biblijnego, analiza tekstu 
źródłowego, ekspozycja, 
autorefleksja, śpiew. 
 
 

– definiuje słowa: „liturgia”, „sakrament”, 
– wylicza sakramenty święte, 
– wyjaśnia potrzebę troski o jedność z Bogiem, 
– wskazuje na jedność ludzi z Bogiem w 
sakramentach: chrztu, Eucharystii oraz 
pojednania i pokuty, 
– określa sposoby obecności Chrystusa w liturgii,  
– rysuje znak graficzny sakramentu chrztu, 
Eucharystii oraz pojednania i pokuty, 
– wnioskuje, że liturgia jest drogą do jedności z 
Bogiem, 
– planuje osobistą troskę o rozwój życia 
liturgicznego. 

Opiniowanie wypowiedzi. 
Udział w śpiewie. 
Aktywność podczas zajęć. 
Zaangażowanie podczas 
pogadanki. 
 

II. Bóg opiekuje się ludźmi 
8. Abraham ojcem wierzących  

 
Wiara w Boga i 
ufność Jego Słowu 
źródłem 
błogosławieństwa 
(Abraham). 
Konieczność 
rozwijania i 
umacniania własnej 
relacji z Bogiem. 

Ukazanie postaci Abrahama, 
jako ojca wszystkich 
wierzących.  
Kształtowanie postawy 
wdzięczności za wiarę i troski o 
jej rozwój. 

Niedokończone zdanie, 
ekspozycja, analiza tekstu 
biblijnego, rozmowa kierowana, 
krzyżówka, analiza tekstu 
źródłowego, autorefleksja, śpiew. 

– podaje treść obietnicy danej Abrahamowi, 
– streszcza biblijny opis powołania Abrahama, 
– wyjaśnia, dlaczego Abrahama nazywamy ojcem 
wierzących, 
– charakteryzuje postawę człowieka wierzącego, 
– określa postawę Abrahama wobec Bożego 
wezwania, 
– proponuje sposoby troski o rozwój wiary. 

Zaangażowanie podczas 
omawiania prezentowanych 
ilustracji. 
Obserwacja uczniów w czasie 
pracy. 
Opiniowanie wypowiedzi. 
Aktywność podczas zajęć. 
Autorefleksja. 

9. Człowiek odpowiada na 
miłość Boga  
 

Człowiek wierzący 
odpowiada na 
zaproszenie do życia 
we wspólnocie z 
Bogiem i ludźmi.  
Postawa miłości 
wobec Boga. 

Zapoznanie z biblijnym opisem 
ofiary Abrahama.  
Kształtowanie postawy miłości 
wobec Boga. 
 
 

Metoda „słoneczko”, analiza 
tekstu biblijnego, tekst luk, 
ekspozycja, praca w grupach, 
rozmowa kierowana, 
niedokończone zdanie, 
autorefleksja, śpiew. 
 

– podaje treść obietnicy danej Abrahamowi, 
– streszcza biblijny opis ofiary Abrahama, 
– wyjaśnia, na czym polega podobieństwo Izaaka 
i Jezusa, 
– wybiera sposoby okazywania miłości Bogu, 
– ocenia postawę Abrahama wobec Boga,  
– przyjmuje postawę wdzięczności za miłość 
Pana Boga. 

Obserwacja uczniów w czasie 
pracy. 
Aktywność podczas zajęć. 
Praca domowa. 
Autorefleksja. 

10. Jakub wzorem oddania Bogu  Jakub wzorem Ukazanie Jakuba jako wzoru Opowiadanie, rozmowa – przytacza biblijne opowiadanie dotyczące snu Zaangażowanie podczas 



 oddania się i 
wierności Bogu. 
Postawa trwania w 
wierności wobec 
Pana Boga. 
 

oddania się Bogu. 
Wychowanie do trwania w 
wierności wobec Pana Boga. 
 

kierowana, krzyżówka, uroczyste 
odczytanie tekstu biblijnego, 
ekspozycja, analiza tekstu 
biblijnego, niedokończone zdanie, 
autorefleksja, śpiew, techniki 
multimedialne. 

Jakuba, 
– wyjaśnia, dlaczego powinniśmy powierzyć 
swoje życie Panu Bogu, 
– uzasadnia przyjmowanie przez człowieka woli 
Bożej, 
– wskazuje na potrzebę wierności Panu Bogu i 
dziękowania za Jego opiekę. 

pogadanki. 
Udział w śpiewie. 
Zaangażowanie podczas 
omawiania prezentowanych 
ilustracji. 
Praca domowa. 
Wypowiedzi dzieci. 

11. Bóg  opiekuje się ludźmi  „Miejsca” Bożej 
opieki w historii 
Józefa. 
Postawa ufności 
wobec Boga. 

Ukazanie biblijnej postaci 
Józefa, jako wzoru ufności 
wobec Pana Boga. 
Kształtowanie postawy ufności 
wobec Boga. 
 
 

Śpiew, techniki multimedialne, 
ekspozycja, rozmowa kierowana, 
analiza tekstu biblijnego, tekst 
luk, autorefleksja. 
 
 

– podaje, że Bóg realizuje plan zbawienia, 
– streszcza historię Józefa, syna Jakuba, 
– wyjaśnia, do czego wzywa nas Pan Bóg na 
przykładzie Józefa, 
– porównuje wydarzenia z życia Józefa i Pana 
Jezusa, 
– charakteryzuje postać Józefa, 
– redaguje modlitwę dziękczynną za zbawienie 
człowieka. 

Obserwacja uczniów w czasie 
pracy. 
Opiniowanie wypowiedzi. 
Aktywność podczas zajęć. 
Udział w śpiewie. 
Autorefleksja. 
 

12. Józef przebacza swoim 
braciom 

Wiara w Boga 
źródłem 
błogosławieństwa 
(Józef). 
Doskonalenie 
umiejętności 
odczytywania 
wydarzeń biblijnych. 
Postawa 
przebaczenia. 

Ukazanie Józefa 
przebaczającego braciom. 
Kształtowanie postawy 
przebaczenia. 
 

Opowiadanie, niedokończone 
zdanie, pogadanka, analiza tekstu 
biblijnego, ekspozycja, tekst luk, 
list, analiza tekstu źródłowego, 
autorefleksja, śpiew, techniki 
multimedialne. 
 

– podaje, że Józef daje nam przykład 
przebaczenia, 
– wyjaśnia, do czego Pan Bóg wzywa każdego 
człowieka poprzez historię Józefa, 
– streszcza losy Józefa i jego braci, 
– charakteryzuje osobę Józefa, 
– uzasadnia, dlaczego należy przebaczać innym. 

Zaangażowanie podczas 
pogadanki. 
Obserwacja uczniów w czasie 
pracy. 
Opiniowanie wypowiedzi. 
Aktywność podczas zajęć. 
Autorefleksja. 
 

13. Błogosławieństwo Jakuba 
wyrazem Bożej opieki  
 

Proroctwo Jakuba i 
jego znaczenie dla 
przyszłych pokoleń. 
Wierność Bogu i 
ufność Jego Słowu 
źródłem 
błogosławieństwa 
(Jakub). 
Postawa wierności 
Panu Bogu. 

Ukazanie proroctwa Jakuba i 
jego znaczenia dla przyszłych 
pokoleń. 
Kształtowanie postawy 
wierności Panu Bogu. 

Rozmowa kierowana, analiza 
tekstu biblijnego, tekst luk, praca 
w grupach, analiza tekstu 
źródłowego, autorefleksja, śpiew, 
techniki multimedialne. 

– wymienia imiona dwunastu synów Jakuba, 
– wyjaśnia znaczenie proroctwa Jakuba, 
– wybiera sposoby, jak pogłębiać więź z Bogiem, 
– ocenia, jak swoim życiem dochowuje wierności 
Bogu. 

Zaangażowanie podczas 
rozmowy kierowanej. 
Obserwacja uczniów w czasie 
pracy. 
Opiniowanie wypowiedzi. 
Aktywność podczas zajęć. 

14. Bóg powołuje Mojżesza Rola Mojżesza w 
dziejach Izraela. 
Postawa odpowiedzi 
na wezwanie Boga i 
posłuszeństwa Jego 
woli. 

Zapoznanie z historią 
powołania Mojżesza.  
Kształtowanie postawy 
wdzięczności, zaufania i 
zawierzenia Bogu. 
 

Opowiadanie biblijne, odczytanie 
tekstu biblijnego z podziałem na 
role, analiza tekstu biblijnego, 
ekspozycja, praca w grupach, 
rozmowa kierowana, techniki 
multimedialne, analiza tekstów 
źródłowych autorefleksja, śpiew. 

– podaje imię, które objawił Bóg Mojżeszowi, 
– streszcza biblijne opowiadanie o powołaniu 
Mojżesza, 
– wybiera sposoby współpracy z Bogiem w dziele 
zbawienia, 
– uzasadnia potrzebę szacunku dla imienia Boga, 
– wskazuje na wartość współpracy z Bogiem w 
zbawianiu innych ludzi. 

Zaangażowanie podczas 
rozmowy kierowanej. 
Obserwacja uczniów w czasie 
pracy. 
Opiniowanie wypowiedzi. 
Aktywność podczas zajęć. 
Zaangażowanie podczas 
odczytania tekstu biblijnego z 
podziałem na role. 

15. Znaki mocy Bożej  
 

Potęga i moc Boga. 
Bóg opiekujący się 
swoim ludem i 
wierny w 
wypełnianiu swoich 
obietnic. 
Postawa wierności 
Bogu w swoim życiu. 

Ukazanie potęgi i mocy Boga. 
Kształtowanie postawy 
wierności Bogu w swoim życiu. 
 
 

Rozmowa kierowana, ekspozycja, 
uroczyste odczytanie tekstu 
biblijnego, analiza tekstu, analiza 
tekstów źródłowych,  
autorefleksja, niedokończone 
zdanie, recytacja, analiza wiersza, 
śpiew, techniki multimedialne. 
 

– podaje przykłady opieki Bożej nad Izraelitami, 
– wymienia dziewięć plag egipskich, 
– wyjaśnia, dlaczego Pan Bóg zesłał plagi na 
Egipt, 
– wnioskuje o potrzebie wierności Bogu w swoim 
życiu, 
– wskazuje na przykłady życia zgodnego z wolą 
Bożą, 
– analizuje własne postępowanie wobec Boga. 

Udział w śpiewie. 
Zaangażowanie podczas 
rozmowy kierowanej. 
Obserwacja uczniów w czasie 
pracy. 
Opiniowanie wypowiedzi. 
Aktywność podczas zajęć. 
 

16. Bóg wyprowadza Izraelitów z Bóg wierny swemu Zapoznanie z wydarzeniem Śpiew, prezentacja, techniki – podaje, że Bóg wyprowadził Izraelitów z Zaangażowanie podczas 



niewoli przymierzu troszczy 
się o zniewolony lud i 
prowadzi go ku 
wolności. 
Postawa 
wdzięczności, 
zaufania i 
zawierzenia Bogu. 

wyprowadzenia Izraelitów z 
niewoli egipskiej.  
Kształtowanie postawy 
wdzięczności i miłości za dzieło 
odkupienia przez Chrystusa. 

multimedialne, opowiadanie 
tekstu biblijnego, analiza tekstu 
biblijnego, niedokończone zdanie, 
ekspozycja, rozmowa kierowana, 
tekst luk, analiza tekstów 
źródłowych, autorefleksja. 
 
 

niewoli egipskiej, 
– identyfikuje baranka paschalnego i Baranka 
Bożego, 
– streszcza tekst biblijny o wyjściu Izraelitów z 
niewoli egipskiej, 
– objaśnia znaczenie baranka dla Izraelitów, 
– określa znaczenie wyjścia z niewoli dla historii 
narodu wybranego, 
– wyraża wdzięczność za odkupienie przez 
Chrystusa. 

rozmowy kierowanej. 
Udział w śpiewie. 
Obserwacja uczniów w czasie 
pracy. 
Opiniowanie wypowiedzi. 

17. Przejście przez Morze 
Czerwone  
 

Łaska Boża ratuje 
człowieka z niewoli 
grzechu. 
Analogia między 
przejściem przez 
Morze Czerwone a 
chrztem świętym. 
Wdzięczność za łaskę 
chrztu świętego. 

Zapoznanie z wydarzeniem 
przejścia Izraelitów przez 
Morze Czerwone.  
Kształtowanie wdzięczności za 
łaskę chrztu świętego. 
 

Prezentacja, uroczyste odczytanie 
tekstu biblijnego, analiza tekstu 
biblijnego, rozsypanka wyrazowa, 
ekspozycja, opowiadanie, 
rozmowa kierowana, śpiew, 
techniki multimedialne, 
autorefleksja. 
 

– podaje, że Izraelici przeszli przez Morze 
Czerwone, 
– przytacza okoliczności przejścia Izraelitów 
przez Morze Czerwone, 
– wyjaśnia analogię pomiędzy przejściem przez 
Morze Czerwone a sakramentem chrztu świętego, 
– wnioskuje, że łaska Boża ratuje człowieka z 
niewoli grzechu, 
– wskazuje, że należy dziękować za łaskę chrztu 
świętego, 
– wyraża wdzięczność Bogu za łaskę chrztu 
świętego. 

Zaangażowanie podczas 
rozmowy kierowanej. 
Udział w śpiewie. 
Zaangażowanie podczas 
omawiania prezentowanych 
ilustracji. 
Autorefleksja. 

18. Manna na pustyni 
zapowiedzią Eucharystii 

Bóg troszczący się o 
Izraelitów podczas 
wędrówki do Ziemi 
Obiecanej. 
Analogia między 
manną na pustyni a 
Eucharystią. 
Postawa 
wdzięczności za dar 
Eucharystii. 

Ukazanie Bożej opieki nad 
narodem wybranym poprzez 
zsyłanie „pokarmu z nieba” – 
manny.  
Kształtowanie postawy 
wdzięczności za dar 
Eucharystii. 

Krzyżówka, uroczyste odczytanie 
tekstu biblijnego, analiza tekstu 
biblijnego, ekspozycja, 
niedokończone zdanie, rozmowa 
kierowana, recytacja, analiza 
tekstów źródłowych, 
autorefleksja, śpiew, 
memoryzacja tekstu biblijnego. 

– podaje znaczenie słowa „manna”, 
– przytacza przykłady szczególnej opieki Boga 
nad Izraelitami, 
– wyjaśnia analogię pomiędzy manną a 
sakramentem Eucharystii, 
– charakteryzuje związek między Ostatnią 
Wieczerzą a liturgią eucharystyczną, 
– określa sposoby okazywania wdzięczności Bogu 
za dar Eucharystii, 
– wyraża wdzięczność Bogu za dar Eucharystii. 

Obserwacja uczniów w czasie 
pracy. 
Opiniowanie wypowiedzi. 
Autorefleksja. 

19. Woda ze skały zapowiedzią 
łaski Bożej 

Łaska Boża ratuje 
człowieka z niewoli 
grzechu. 
Analogia między 
wodą ze skały a łaską 
Bożą. 
Postawa 
wdzięczności za dar 
łaski Bożej. 

Ukazanie miłosierdzia Bożego 
wobec narodu wybranego na 
przykładzie wyprowadzenia 
wody ze skały.  
Kształtowanie postawy 
wdzięczności za dar łaski Bożej. 

Pogadanka, ekspozycja, uroczyste 
odczytanie tekstu biblijnego, 
odczytanie tekstu biblijnego z 
podziałem na role, analiza tekstu 
biblijnego, tekst luk, praca w 
grupach, analiza tekstów 
źródłowych, autorefleksja, 
niedokończone zdanie, śpiew, 
techniki multimedialne. 

– przytacza treść wydarzenia biblijnego, jakim 
było wyprowadzenie wody ze skały, 
– wyjaśnia analogię między wodą ze skały wodę a 
łaską Bożą, 
– objaśnia, czym był Namiot Spotkania, 
– charakteryzuje pojęcia: łaska Boża uświęcająca 
i łaska uczynkowa, 
– proponuje, jak rozwijać życie Boże, 
– wyraża wdzięczność za dar łaski Bożej. 

Praca z tekstem. 
Udział w śpiewie. 
Obserwacja uczniów w czasie 
pracy. 
Zaangażowanie podczas 
czytania tekstu biblijnego z 
podziałem na role. 
 

III. Bóg zawiera przymierze z ludźmi 
20. Przymierze na Synaju 

wyrazem miłości Boga  
 

Przymierze na Synaju 
wyrazem miłosiernej 
i wiernej miłości 
Boga do ludzi. 
Dekalog wyrazem 
miłości i troski Boga 
o człowieka. 
Analogia między 
Dekalogiem a 
Nowym 
Przymierzem. 
Konieczność 
przestrzegania 

Ukazanie Dekalogu jako wyrazu 
miłości Boga do człowieka. 
Wychowanie do przestrzegania 
Bożych przykazań i przykazania 
miłości. 
 

Pogadanka, opowiadanie, 
uroczyste odczytanie tekstu 
biblijnego, analiza tekstu 
biblijnego, ekspozycja, rozmowa 
kierowana, niedokończone zdanie, 
analiza tekstów źródłowych, 
autorefleksja, śpiew, techniki 
multimedialne. 

– identyfikuje Dekalog z przykazaniami Bożymi, 
– podaje treść przykazania miłości Boga i 
bliźniego, 
– wyjaśnia analogię między Dekalogiem a Nowym 
Przymierzem, 
– objaśnia, czym jest przymierze, 
– uzasadnia, że Dekalog jest wyrazem miłości i 
troski Boga o człowieka, 
– dowodzi, dlaczego należy wypełniać przykazania 
Boże, 
– ocenia własne postępowanie w świetle 
Dekalogu. 

Obserwacja uczniów w czasie 
pracy. 
Aktywność podczas zajęć. 
Praca domowa. 
Opiniowanie wypowiedzi. 
 



Bożych przykazań i 
przykazania miłości. 

21. Człowiek wierny 
przykazaniom 

Idea przymierza i 
wierności Boga 
wobec człowieka. 
Wierność Bożym 
przykazaniom 
potwierdzeniem 
wiary w Boga i 
ufności w Jego troskę 
o ludzi. 
Odczytywanie 
Bożego wezwania 
zawartego w 
Dekalogu i 
odpowiadanie na nie 
wiarą i 
posłuszeństwem. 
 

Zapoznanie z ideą przymierza i 
wierności Boga wobec 
człowieka. 
Wychowanie do odpowiadania 
wiarą i posłuszeństwem na 
miłość Pana Boga. 
 
 

Rozmowa kierowana, analiza 
tekstu biblijnego, praca w 
grupach, niedokończone zdanie, 
tekst luk, analiza tekstów 
źródłowych, autorefleksja, śpiew, 
techniki multimedialne. 
 
 

– podaje, że wypełnianie przykazań jest wyrazem 
wiary i posłuszeństwa Bogu, 
– wymienia przykłady dochowania wierności 
przymierza z Bogiem, 
– wyjaśnia, dlaczego należy zachowywać 
przykazania Boże, 
– wskazuje, że należy formować sumienie według 
przykazań Bożych, 
– dowodzi, że przykazania Boże są drogą do życia 
wiecznego, 
– ocenia własne postępowanie w świetle 
Dekalogu. 

Opiniowanie wypowiedzi. 
Praca domowa. 
Obserwacja uczniów przy 
pracy. 

22. Wąż miedziany zapowiedzią 
Krzyża Chrystusa 

Analogia między 
wężem miedzianym 
na pustyni a krzyżem 
Chrystusa. 
Niewierność 
Izraelitów i Boże 
przebaczenie. 
Postawa szacunku i 
czci dla krzyża. 

Ukazanie prawdy, że wąż 
miedziany zapowiadał krzyż 
Chrystusa dający zbawienie 
ludziom. 
Wychowanie do szacunku i czci 
dla krzyża. 

Opowiadanie, rozmowa 
kierowana, analiza tekstu 
biblijnego, ekspozycja, projekcja 
filmu, niedokończone zdanie, 
śpiew, praca w grupach, tekst luk, 
analiza tekstów źródłowych, 
autorefleksja, techniki 
multimedialne. 

– przytacza treść opowiadania biblijnego o wężu 
miedzianym, 
– wyjaśnia analogię między wężem na pustyni a 
krzyżem Chrystusa, 
– określa, dlaczego krzyż jest znakiem wiary 
chrześcijańskiej, 
– oddaje należną cześć i szacunek krzyżowi. 
 

Zaangażowanie podczas 
rozmowy kierowanej. 
Udział w śpiewie. 
Obserwacja uczniów w czasie 
pracy. 
Opiniowanie wypowiedzi. 
Autorefleksja. 

23. Bóg wprowadza Izraelitów do 
Ziemi Obiecanej  
 

Analogia między 
Ziemią Obiecaną a 
niebem. 
Realizowanie Bożego 
wezwania do 
świętości. 
Postawa 
wdzięczności za dar 
życia wiecznego. 
 

Ukazanie prawdy, że Bóg jest 
obecny w życiu człowieka i 
pragnie jego zbawienia. 
Kształtowanie postawy 
wdzięczności za dar życia 
wiecznego. 
 
 

Recytacja, rozmowa kierowana, 
uroczyste odczytanie tekstu 
biblijnego, analiza tekstu 
biblijnego, krzyżówka, dyskusja, 
praca w grupach, analiza tekstów 
źródłowych, ekspozycja, praca w 
grupach, autorefleksja, techniki 
multimedialne, śpiew. 
 
 

– wymienia okoliczności wprowadzenia 
Izraelitów do Ziemi Obiecanej, 
– wyjaśnia analogię między Ziemią Obiecaną a 
niebem, 
– wskazuje na Pana Jezusa jako jedynego 
Pośrednika w zbawczym dziele Boga, 
– określa, dlaczego Bóg wzywa człowieka do 
świętości, 
– uzasadnia potrzebę współpracy z Bogiem, 
– redaguje modlitwę wdzięczności za 
przynależność do Kościoła, 
– wyraża wdzięczność Bogu za dar życia 
wiecznego. 

Praca z tekstem. 
Udział w śpiewie. 
Obserwacja uczniów w czasie 
pracy. 
Autorefleksja. 

24. Bóg zawiera z Dawidem 
wieczne przymierze  
 

Bóg wierny swemu 
przymierzu mimo 
niewierności 
człowieka. 
Przykłady 
dochowania 
wierności 
przymierzu z Bogiem. 
Konieczność 
wypełniania 
przymierza 
zawartego z Bogiem 
w chwili chrztu 
świętego. 

Zapoznanie z wydarzeniami 
zawarcia przymierza Boga z 
Dawidem. 
Kształtowanie postawy 
wypełniania przymierza 
zawartego z Bogiem w chwili 
chrztu świętego. 

Pogadanka, uroczyste odczytanie 
tekstu biblijnego, analiza tekstu 
biblijnego, ekspozycja, praca w 
grupach, analiza tekstów 
źródłowych, tekst luk, 
niedokończone zdanie, śpiew, 
techniki multimedialne, 
autorefleksja. 
 
 

– nazywa Pana Jezusa Wielkim Potomkiem 
Dawida, 
– wyjaśnia znaczenie słowa „Mesjasz”, 
– opowiada o przymierzu, które Bóg zawarł z 
Dawidem, 
– wybiera sposoby okazywania wdzięczności 
Bogu za sakrament chrztu świętego, 
– planuje wypełniać przymierze zawarte z 
Bogiem na chrzcie świętym. 

Zaangażowanie podczas 
rozmowy kierowanej. 
Obserwacja uczniów w czasie 
pracy. 
Opiniowanie wypowiedzi. 



25. Nowe Przymierze zawarte w 
Jezusie Chrystusie  
 

Nowe Przymierze w 
Jezusie Chrystusie 
wypełnieniem 
Bożych obietnic i 
ratunkiem dla 
błądzącego 
człowieka. 
Rozwijanie postawy 
wierności złożonym 
obietnicom na wzór 
wierności Boga. 
Postawa 
wdzięczności za dar 
odkupienia. 

Ukazanie prawdy, że w Jezusie 
Chrystusie Bóg zawarł Nowe 
Przymierze. 
Kształtowanie postawy 
wdzięczności za dar odkupienia. 

Metoda „słoneczko”, krzyżówka, 
analiza tekstu biblijnego, tekst luk, 
ekspozycja, analiza tekstu 
źródłowego, autorefleksja, śpiew, 
techniki multimedialne. 
 

– podaje, czym jest przymierze, 
– wyjaśnia, na czym polega przymierze Boga z 
ludźmi, 
– określa, na czym polegało Nowe Przymierze, 
– wyraża wdzięczność Bogu za dar odkupienia. 

Praca z tekstem. 
Udział w śpiewie. 
Obserwacja uczniów w czasie 
pracy. 
Zaangażowanie podczas 
rozmowy kierowanej. 

26. Człowiek powołany do 
świętości  
 

Bóg pragnie 
zbawienia 
wszystkich ludzi i 
ofiaruje każdemu 
swą łaskę jako 
pomoc na drodze do 
świętości, 
realizowanej zgodnie 
z powołaniem i 
stanem człowieka. 
Realizowanie 
wezwania do 
świętości. 

Uświadomienie prawdy, że Bóg 
powołuje do świętości każdego 
człowieka. 
Wzbudzenie pragnienia dążenia 
do świętości. 

Śpiew, techniki multimedialne, 
pogadanka, rozmowa kierowana, 
analiza tekstu biblijnego, tekst luk, 
niedokończone zdanie, analiza 
tekstów źródłowych, praca w 
grupach, autorefleksja. 

– podaje, kto powołuje człowieka do świętości, 
– wyjaśnia, co to znaczy „trwać przy Chrystusie”, 
– opowiada o życiu świętych ludzi, 
– wybiera sposoby realizowania wezwania do 
świętości. 
 

Praca z tekstem. 
Udział w śpiewie. 
Opiniowanie wypowiedzi. 
Autorefleksja. 

IV. Bóg posyła Jezusa 
27. W oczekiwaniu na Zbawiciela  

 
Potrójne znaczenie 
Adwentu w życiu 
chrześcijanina. 
Zapowiedzi 
prorockie odnoszące 
się do Mesjasza i ich 
miejsce w 
przeżywaniu roku 
liturgicznego. 
Postawa oczekiwania 
na spotkanie z 
Jezusem. 

Ukazanie, że Bóg realizuje swój 
plan zbawienia i otacza 
człowieka swoją miłością. 
Kształtowanie postawy 
oczekiwania na spotkanie z 
Jezusem. 

Śpiew, metoda „słoneczko”, 
rozmowa kierowana, analiza 
tekstu biblijnego, praca w 
grupach, tekst luk, analiza tekstu 
źródłowego, autorefleksja. 
 

– identyfikuje Adwent z czasem radości i 
oczekiwania, 
– wyjaśnia znaczenie słów: „Adwent”, „Zbawiciel”, 
„Protoewangelia”, 
– określa potrójne znaczenie Adwentu, 
– analizuje wezwania poszczególnych niedziel 
Adwentu, 
– planuje realizować postanowienia adwentowe. 

Praca z tekstem. 
Udział w śpiewie. 
Obserwacja uczniów w czasie 
pracy. 
 

28. Elizeusz zapowiada zbawienie 
ludzi 

Bóg przez Elizeusza 
daje obietnicę 
zbawienia. 
Postawa 
wdzięczności za łaski 
otrzymane na chrzcie 
świętym. 
 

Ukazanie prawdy, że Bóg daje 
nam obietnicę zbawienia. 
Kształtowanie postawy 
wdzięczności za łaski 
otrzymane na chrzcie świętym. 
 

Metoda „słoneczko”, rozmowa 
kierowana, czytanie tekstu 
biblijnego z podziałem na role, 
analiza tekstu biblijnego, analiza 
tekstów źródłowych, 
autorefleksja. 
 

– podaje, kim był Elizeusz, 
– wylicza zadania proroków, 
– streszcza wydarzenie biblijne o uzdrowieniu 
Naamana, 
– uzasadnia znaczenie chrztu Jezusa w Jordanie, 
– wskazuje na sakrament chrztu, jako warunek 
naszego zbawienia, 
– wybiera sposoby okazywania wdzięczności 
Bogu za łaski otrzymane na chrzcie świętym. 

Zaangażowanie podczas 
rozmowy kierowanej. 
Opiniowanie wypowiedzi. 
Zaangażowanie podczas 
odczytania tekstu biblijnego z 
podziałem na role. 
 

29. Izajasz zapowiada nadejście 
Mesjasza 

Proroctwa Izajasza o 
nadchodzącym 
Mesjaszu. 
Postawa służby na 
wzór Mesjasza Sługi 
Bożego. 

Zapoznanie z proroctwami 
Izajasza o nadchodzącym 
Mesjaszu. 
Kształtowanie postawy 
uwielbienia Jezusa – Zbawiciela. 

Śpiew, techniki multimedialne, 
rozmowa kierowana, analiza 
tekstu biblijnego, rozsypanka 
wyrazowa, ekspozycja, analiza 
tekstów źródłowych, 
autorefleksja. 

– podaje, kim był Izajasz, 
– wymienia proroctwa Izajasza odnoszące się do 
zapowiadanego Mesjasza. 
– wyjaśnia, w jaki sposób wypełniły się 
proroctwa Izajasza, 
– ocenia swoją postawę wobec Chrystusa. 

Zaangażowanie podczas 
rozmowy kierowanej. 
Obserwacja uczniów w czasie 
pracy. 
Opiniowanie wypowiedzi. 
Aktywność podczas zajęć. 



Postawa uwielbienia 
Jezusa – Zbawiciela. 

 Autorefleksja. 

30. Wypełnienie się Bożych 
obietnic  
 

Zapowiedzi 
prorockie odnoszące 
się do Mesjasza.  
Przyjście Jezusa 
wypełnieniem się 
Bożych obietnic  i 
spełnieniem ludzkich 
oczekiwań i 
pragnień. 
Postawa zawierzenia 
Bogu. 

Zapoznanie z treścią 
zapowiedzi mesjańskich. 
Kształtowanie postawy 
zawierzenia Bogu. 
 
 

Rozmowa kierowana, analiza 
tekstu biblijnego, ekspozycja, 
tekst luk, analiza tekstów 
źródłowych, niedokończone 
zdanie, autorefleksja, śpiew. 
 
 

– wymienia proroków zapowiadających przyjście 
Mesjasza, 
– streszcza proroctwa zapowiadające przyjście 
Mesjasza, 
– wyjaśnia, w jaki sposób wypełniły się 
proroctwa mesjańskie, 
– wskazuje na potrzebę zawierzenia Bogu, 
– proponuje sposoby pogłębiania wiary, 
– przyjmuje odpowiedzialność za rozwój własnej 
wiary. 

Praca z tekstem. 
Udział w śpiewie. 
Zaangażowanie podczas 
omawiania prezentowanych 
ilustracji. 
Opiniowanie wypowiedzi. 

31. Jan Chrzciciel i jego 
posłannictwo  
 

Posłannictwo Jana 
Chrzciciela. 
Postawa nawrócenia 
na podstawie 
odkrycia prawdy o 
misji Jana Chrzciciela 
i spotkania z Jezusem 
w sakramencie 
pokuty i pojednania. 
Postawa oczekiwania 
i gotowości na 
spotkanie z Jezusem. 

Pogłębienie wiadomości o Janie 
Chrzcicielu i jego posłannictwie. 
Kształtowanie postawy 
nawrócenia i gotowości na 
spotkanie z Jezusem w 
sakramencie pokuty i 
pojednania. 

Pogadanka, rozmowa kierowana, 
analiza tekstu biblijnego, tekst 
luk, praca w grupach, analiza 
tekstów źródłowych, 
niedokończone zdanie, 
autorefleksja, śpiew.  
 
 

– podaje, kim był Jan Chrzciciel, 
– objaśnia znaczenie słowa: „posłannictwo”, 
– streszcza proroctwa Jana Chrzciciela 
zapowiadające Mesjasza, 
– określa warunki sakramentu pokuty, 
– analizuje swoją postawę wobec wezwania do 
nawrócenia, 
– planuje przygotować się na spotkanie z Jezusem 
w sakramencie pokuty i pojednania. 

Obserwacja uczniów w czasie 
pracy. 
Opiniowanie wypowiedzi. 
Autorefleksja. 

32. Jezus Chrystus postacią 
historyczną  
 

Jezus postacią 
historyczną – 
chrześcijańskie i 
pozachrześcijańskie 
źródła wiedzy o 
Jezusie. 
Pogłębienie wiary w 
Jezusa Chrystusa. 

Poznanie chrześcijańskich i 
pozachrześcijańskich źródeł 
wiedzy o Jezusie. 
Pogłębienie wiary w Jezusa 
Chrystusa. 
 
 

Rozmowa kierowana, praca w 
grupach lub prezentacja 
multimedialna, uroczyste czytanie 
Pisma Świętego, tekst luk, analiza 
tekstu biblijnego, analiza tekstów 
źródłowych, autorefleksja. 
 
 

– podaje, ze Jezus Chrystus jest postacią 
historyczną,  
– wymienia dokumenty chrześcijańskie i 
pozachrześcijańskie, jako źródła wiedzy o Jezusie, 
– wyjaśnia znaczenie pojęcia: „postać 
historyczna”, 
– charakteryzuje świadectwa wiary o Jezusie 
Chrystusie, 
– dowodzi prawdy o Jezusie, jako postaci 
historycznej, 
– planuje pogłębianie swojej wiary, 
– przyjmuje postawę odpowiedzialności za 
pogłębianie wiary. 

Praca z tekstem. 
Udział w śpiewie. 
Obserwacja uczniów w czasie 
pracy. 
Praca domowa. 

33. Jezus Chrystus objawia, że jest 
Synem Bożym 

Jezus – Syn Boży –
posłany dla nas i 
naszego zbawienia. 
Jezus – Syn Boży 
wzorem 
posłuszeństwa i 
pokory w 
wypełnianiu 
obowiązków.  
Postawa miłości 
wobec Boga. 

Ukazanie prawdy, że Jezus jest 
Synem Bożym. 
Kształtowanie postawy miłości 
człowieka wobec Boga. 
 
 

Metoda „słoneczko”, pogadanka, 
analiza tekstu biblijnego, 
rozsypanka wyrazowa, plątanina, 
analiza tekstów źródłowych, 
autorefleksja, śpiew.  
 
 

– podaje świadectwa Jezusa o Jego Bożym 
synostwie, 
– wymienia zadania, jakie wynikają z przyjęcia 
sakramentu chrztu świętego, 
– streszcza świadectwo wiary św. Piotra, 
– wyjaśnia znaczenie imienia: Syn Boży,  
– określa znaczenie pojęcia: „objawienie”, 
– wybiera sposoby okazywania miłości Bogu 
Ojcu. 

Ocena pracy indywidualnej. 
Obserwacja uczniów w toku ich 
pracy. 
Autorefleksja. 

34. Święta Rodzina jako ideał 
życia z Bogiem 

Święta Rodzina – 
ideał życia z Bogiem i 
wzajemnych relacji 
oraz wzór w 
wypełnianiu 
codziennych 

Ukazanie Świętej Rodziny, jako 
wzoru życia z Bogiem. 
Kształtowanie postawy miłości 
i odpowiedzialności w rodzinie. 
 

Śpiew, metoda skojarzeń, 
pogadanka, ekspozycja, praca w 
grupach, analiza tekstu biblijnego, 
tekst luk, rozsypanka wyrazowa, 
analiza tekstów źródłowych, 
niedokończone zdanie, giełda 

– podaje, że Święta Rodzina jest wzorem życia z 
Bogiem, 
– wymienia wartości niezbędne do utworzenia 
szczęśliwej rodziny, 
– wyjaśnia, kto i co tworzy rodzinę, 
– określa relacje panujące w Świętej Rodzinie, 

Obserwacja uczniów w czasie 
pracy. 
Opiniowanie wypowiedzi. 
Praca domowa. 
Autorefleksja. 



obowiązków dla 
rodzin 
chrześcijańskich. 
Postawa miłości i 
odpowiedzialności w 
rodzinie. 

pomysłów, autorefleksja, gra 
dydaktyczna – puzzle, techniki 
multimedialne. 
 

– uzasadnia potrzebę wzajemnego pomagania 
sobie i odpowiedzialności za rodziców i 
rodzeństwo, 
– przyjmuje odpowiedzialność za postawę 
miłości i odpowiedzialności w rodzinie. 

35. Jezus umiłowanym Synem 
Ojca 

Jezus – umiłowany 
Syn Boga, który 
posłusznie wypełnia 
posłannictwo i uczy 
całkowitego 
poddania się woli 
Ojca.  
Postawa 
wdzięczności Bogu w 
za dar chrztu 
świętego i otrzymane 
łaski. 

Ukazanie prawdy, że Jezus jest 
umiłowanym Synem Boga. 
Kształtowanie postawy 
wdzięczności Bogu za dar 
chrztu świętego i otrzymane 
łaski. 

Metoda „słoneczko”, pokaz, 
rozmowa kierowana, analiza 
tekstu biblijnego, niedokończone 
zdanie, ekspozycja, rozsypanka 
wyrazowa, autorefleksja, śpiew. 
 
 

– podaje, kto objawił się podczas chrztu Jezusa, 
– streszcza tekst biblijny o chrzcie Pana Jezusa, 
– wskazuje, że Jezus jest umiłowanym Synem 
Boga Ojca, 
– uzasadnia potrzebę dziękczynienia Bogu za 
chrzest, 
– przyjmuje odpowiedzialność za dary otrzymane 
na chrzcie świętym. 

Zaangażowanie podczas 
rozmowy kierowanej. 
Udział w śpiewie. 
Obserwacja uczniów w czasie 
pracy. 
Aktywność podczas zajęć. 

36. Jezus – Król, Kapłan i Prorok Jezus 
zapowiedzianym 
Mesjaszem – udział w 
celebrowaniu 
tajemnic wiary 
uzdolnieniem do 
współuczestniczenia 
w potrójnej misji 
Chrystusa. 
Postawa służby i 
odpowiedzialności za 
poznawanie Jezusa 
Chrystusa oraz 
naśladowanie Go w 
codziennym życiu.  

Ukazanie Jezusa jako Króla, 
Kapłana i Proroka.  
Kształtowanie postawy 
odpowiedzialności za 
poznawanie Jezusa Chrystusa i 
naśladowanie Go w codziennym 
życiu. 
 

Śpiew, gra dydaktyczna „To jest 
ktoś, kto …”, ekspozycja, metoda 
„słoneczko”, rozsypanka 
wyrazowa, giełda pomysłów, 
analiza tekstu biblijnego, tekst 
luk, praca w grupach, drama, 
techniki multimedialne, 
autorefleksja. 
 
 

– podaje, że Jezus jest Królem, Kapłanem i 
Prorokiem, 
– wymienia przykłady czynów Jezusa jako Króla, 
Kapłana, Proroka,  
– przytacza przykazanie miłości Boga i bliźniego, 
– wyjaśnia różnicę między królestwem ziemskim 
i Królestwem Bożym, 
– proponuje sposoby realizacji przykazania 
miłości w codziennym życiu, 
– przyjmuje odpowiedzialność za poznawanie 
Jezusa Chrystusa i naśladowanie Go w 
codziennym życiu. 

Zaangażowanie podczas gry 
dydaktycznej. 
Udział w śpiewie. 
Obserwacja uczniów w czasie 
pracy. 
Aktywność podczas zajęć. 
Zaangażowanie podczas dramy. 
 

37. Palestyna – Ziemia Zbawiciela Palestyna – Ziemia 
Zbawiciela miejscem 
uświęconym przez 
życie, Mękę, Śmierć i 
Zmartwychwstanie 
Jezusa. 
Szacunek dla miejsc 
świętych. 

Ukazanie Palestyny jako ziemi 
Zbawiciela. 
Wychowanie do szacunku dla 
miejsc świętych. 
 
 

Rozmowa kierowana, ekspozycja 
lub prezentacja multimedialna, 
analiza tekstu biblijnego, praca w 
grupach, pogadanka, 
niedokończone zdanie, 
autorefleksja. 
 
 

– wylicza najważniejsze miejsca w Palestynie 
związane z misją Zbawiciela, 
– wyjaśnia pojęcia: „Ziemia Święta”, „miejsca 
ewangeliczne”, 
– wskazuje na potrzebę poznawania miejsc 
związanych z życiem Jezusa, 
– przyjmuje postawę szacunku dla miejsc 
świętych. 

Obserwacja uczniów w czasie 
pracy. 
Aktywność podczas zajęć. 
Praca domowa. 
Autorefleksja. 

V. Bóg naucza przez Jezusa 
38. Jezus Chrystus naucza o 

Królestwie Bożym 
Nauka Jezusa o 
Królestwie Bożym w 
przypowieściach 
wskazaniem dla 
rozwiązywania 
problemów i 
budowania 
Królestwa w 
codziennych 
sytuacjach. 
Postawa troski o 
rozwój Królestwa 
Bożego. 

Ukazanie prawdy o Królestwie 
Bożym zawartej w 
przypowieściach. 
Kształtowanie postawy troski o 
rozwój Królestwa Bożego. 

Rozmowa kierowana, praca w 
grupach, analiza tekstu biblijnego, 
niedokończone zdanie, analiza 
tekstu źródłowego, autorefleksja, 
techniki multimedialne. 
 
 

– podaje, co to jest przypowieść, 
– streszcza poznane przypowieści, 
– wyjaśnia prawdy zawarte w przypowieściach, 
– wybiera sposoby budowania i umacniania 
Królestwa Bożego, 
– przyjmuje postawę troski o rozwój Królestwa 
Bożego. 

Praca z tekstem. 
Obserwacja uczniów w czasie 
pracy. 
Zaangażowanie podczas 
rozmowy kierowanej. 
 
 



39. Jezus zaprasza wszystkich do 
Królestwa Bożego – 
przypowieść o robotnikach w 
winnicy 

Bóg powołuje 
wszystkich ludzi do 
Królestwa Bożego. 
Nawrócenie i wiara 
oraz przyjęcie 
Ewangelii 
warunkiem 
przynależności do 
Królestwa Bożego.  
Postawa 
wdzięczności za dar 
chrztu, który 
zapoczątkował nasz 
udział w Królestwie 
Bożym. 

Ukazanie prawdy, że Bóg 
powołuje wszystkich do 
Królestwa Bożego. 
Kształtowanie postawy 
wdzięczności za dar chrztu, 
który zapoczątkował nasz 
udział w Królestwie Bożym. 

Krzyżówka, ekspozycja, praca z 
tekstem, uroczyste odczytanie 
tekstu biblijnego, odczytanie 
tekstu biblijnego z podziałem na 
role, analiza tekstu biblijnego, 
tekst luk, praca w grupach, 
rozsypanka wyrazowa, analiza 
tekstów źródłowych, 
autorefleksja, śpiew. 
 
 

– podaje, czym jest winnica, 
– identyfikuje winnicę z Królestwem Bożym, 
– streszcza przypowieść o robotnikach w 
winnicy, 
– wskazuje, że warunkiem przynależności do 
Królestwa Bożego jest nawrócenie i wiara, 
– dowodzi, że sakrament chrztu to czas wezwania 
nas do pracy w winnicy Bożej, 
– wyraża wdzięczność Bogu za dar chrztu i 
zaproszenie do Królestwa Bożego. 

Praca z tekstem. 
Zaangażowanie podczas 
rozmowy kierowanej. 
Zaangażowanie podczas 
omawiania prezentowanych 
ilustracji. 
Zaangażowanie podczas 
czytania tekstu biblijnego z 
podziałem na role. 
Opiniowanie wypowiedzi. 

40. Miłość prawem Królestwa 
Bożego  – przypowieść o 
miłosiernym Samarytaninie 

Miłość prawem 
Królestwa Bożego. 
Postawa miłości 
wobec bliźnich 
osobistą odpowiedzią 
na miłość Bożą. 
  

Ukazanie miłości jako 
podstawowego prawa 
Królestwa Bożego. 
Kształtowanie postawy miłości 
wobec bliźnich. 
 
 

Śpiew, metoda skojarzeń, pokaz, 
pogadanka, opowiadanie, 
odczytanie tekstu biblijnego z 
podziałem na role, analiza tekstu 
biblijnego, tekst luk, 
niedokończone zdanie, 
ekspozycja, analiza tekstów 
źródłowych, autorefleksja, 
metoda „pajęczyny”. 

– podaje, jak brzmi podstawowe prawo 
Królestwa Bożego, 
– identyfikuje bliźniego z drugim człowiekiem, 
– streszcza przypowieść o miłosiernym 
Samarytaninie, 
– wybiera sposoby realizowania czynów miłości 
w codziennym życiu, 
– planuje realizację prawa miłości w swoim życiu. 

Zaangażowanie podczas 
czytania tekstu biblijnego z 
podziałem na role. 
Zaangażowanie podczas 
metody „pajęczyny”. 
Obserwacja uczniów w czasie 
pracy. 
Opiniowanie wypowiedzi. 

41. Jezus Chrystus głosi naukę 
Ojca 

Jezus Chrystus 
objawiający naukę 
Ojca. 
Odczytanie w 
nauczaniu Jezusa 
tajemnicy Boga oraz 
kierowanego do 
człowieka wezwania 
Bożego. 
Postawa otwartości 
na naukę głoszoną 
przez Chrystusa. 

Ukazanie Chrystusa jako 
Nauczyciela objawiającego 
naukę Ojca. 
Kształtowanie postawy 
otwartości na naukę Chrystusa. 
 
 

Śpiew, krzyżówka, analiza tekstu 
biblijnego, analiza tekstów 
źródłowych, niedokończone 
zdanie, tekst luk, praca w 
grupach, rozmowa kierowana, 
pogadanka, techniki plastyczne. 
 
 

– podaje, że Jezus Chrystus głosi naukę Ojca, 
– objaśnia, dlaczego Jezus Chrystus został 
posłany przez Ojca, 
– wyjaśnia, co stanowi istotę nauki Pana Jezusa, 
– określa sposoby rozwoju Królestwa Bożego, 
– ocenia swoją otwartość na słuchanie słów 
Chrystusa, 
– przyjmuje postawę otwartości na naukę 
Chrystusa. 

Zaangażowanie podczas 
rozmowy kierowanej. 
Obserwacja uczniów w czasie 
pracy. 
Opiniowanie wypowiedzi. 
Kontrola graficzna. 

42. Jezus uczy prawdy  
 

Jezus głoszący 
prawdę. 
Znaczenie słów 
Jezusa dla 
chrześcijanina 
zachętą do 
podejmowania pracy 
nad własnym 
charakterem i walki z 
grzechem. 
Postawa kierowania 
się prawdą i życia 
nauką Jezusa. 

Ukazanie Jezusa głoszącego 
prawdę. 
Kształtowanie postawy 
kierowania się prawdą i życia 
nauką Jezusa. 
 
 

Opowiadanie, metoda 
„słoneczko”, analiza tekstu 
biblijnego, łamigłówka, praca w 
grupach, rozmowa kierowana, 
analiza tekstów źródłowych, tekst 
luk, autorefleksja, śpiew. 
 
 

– podaje, że Jezus uczy prawdy, 
– przytacza prawdy głoszone przez Jezusa, 
– wyjaśnia, dlaczego Jezus Chrystus głosił 
prawdę, 
– uzasadnia, dlaczego każdy człowiek został 
powołany do poszukiwania prawdy, 
– przyjmuje odpowiedzialność za życie zgodne z 
nauką Jezusa. 

Obserwacja uczniów w czasie 
pracy. 
Opiniowanie wypowiedzi. 
Autorefleksja. 

43. Sakramenty umocnieniem w 
wypełnianiu nauki Chrystusa 

Życie sakramentalne 
pomocą w 
wypełnianiu prawa 
Królestwa Bożego i 
umocnieniem w 
wypełnianiu 

Ukazanie sakramentów 
świętych jako pomocy w 
wypełnianiu nauki Chrystusa. 
Wychowanie do częstego 
korzystania z sakramentów 
świętych. 

Pogadanka, ekspozycja, rozmowa 
kierowana, analiza tekstu 
biblijnego, analiza tekstów 
źródłowych, tekst luk, metoda 
„burza mózgów”, autorefleksja, 
śpiew, techniki plastyczne, 

– podaje, co to są sakramenty święte, 
– wymienia sakramenty święte, 
– wyjaśnia, w jaki sposób Pan Jezus działa w 
sakramentach, 
– wskazuje, że w sakramentach jednoczymy się z 
Chrystusem, 

Praca z tekstem. 
Zaangażowanie podczas 
rozmowy kierowanej. 
Udział w śpiewie. 
Aktywność podczas zajęć. 



Chrystusowej nauki. 
Wezwanie do 
nawrócenia i 
korzystania z 
sakramentów 
świętych. 

 
 

techniki multimedialne. 
 

– uzasadnia potrzebę częstego korzystania z 
sakramentów, 
– przyjmuje postawę odpowiedzialności za 
korzystanie z sakramentów świętych, 
– wyraża wdzięczność Bogu za sakramenty 
święte. 

44. Kazanie na górze – Osiem 
błogosławieństw 

Kazanie na Górze – 
Osiem 
błogosławieństw 
drogowskazami na 
drodze do świętości. 
Odkrywanie świata 
wartości, płynących z 
ewangelicznych 
błogosławieństw. 
Postawa życia 
według 
błogosławieństw. 
 
 

Ukazanie Ośmiu 
Błogosławieństw jako drogi 
życia chrześcijanina. 
Wychowanie do życia według 
błogosławieństw. 
 
 

Rozmowa kierowana, 
niedokończone zdanie, uroczyste 
odczytanie Pisma Świętego, 
analiza tekstu biblijnego, praca w 
grupach, analiza tekstu 
źródłowego, ekspozycja, 
autorefleksja, śpiew. 
 
 

– podaje znaczenie słowa „błogosławiony”, 
– identyfikuje Kazanie na Górze z Ośmioma 
Błogosławieństwami, 
– przytacza treść błogosławieństw, 
– wyjaśnia, jakich ludzi Jezus nazywa 
„błogosławionymi”, 
– uzasadnia potrzebę stosowania Ośmiu 
Błogosławieństw w swoim życiu,  
– wskazuje na błogosławieństwa, jako drogę 
przyjaźni z Jezusem, 
– wybiera sposób realizacji błogosławieństw w 
swoim życiu, 
– planuje realizację nauki Ośmiu 
Błogosławieństw w swoim życiu. 

Praca z tekstem. 
Obserwacja uczniów w czasie 
pracy. 
Zaangażowanie podczas 
rozmowy kierowanej. 

45. Pan Jezus uczy o rozwoju 
Królestwa Bożego – 
przypowieść o ziarnku gorczycy 

Nauka Jezusa 
podstawą dla 
rozwoju Królestwa 
Bożego, budowania 
relacji z Bogiem i 
ludźmi oraz 
funkcjonowania 
wspólnot.  
Postawa troski o 
wzrost Królestwa 
Bożego. 

Ukazanie prawdy o Królestwie 
Bożym na podstawie 
przypowieści o ziarnku 
gorczycy. 
Kształtowanie postawy troski o 
wzrost Królestwa Bożego. 
 

Rozmowa kierowana, metoda 
„słoneczko”, pokaz, ekspozycja, 
analiza tekstu biblijnego, 
niedokończone zdanie, analiza 
tekstu źródłowego, autorefleksja, 
śpiew. 
 

– podaje, że Pana Jezus ukazuje prawdę o 
Królestwie Bożym na podstawie przypowieści o 
ziarnku gorczycy, 
– wyjaśnia, dzięki czemu Królestwo Boże wzrasta, 
– wskazuje na sakrament chrztu świętego, jako 
początek rozwoju Królestwa Bożego w człowieku, 
– stwierdza, że Kościół głosi radosną nowinę o 
Królestwie Bożym, 
– uzasadnia potrzebę korzystania z sakramentów 
świętych i spełniania dobrych uczynków, 
– planuje osobistą troskę o wzrost Królestwa 
Bożego. 

Praca z tekstem. 
Udział w śpiewie. 
Obserwacja uczniów w czasie 
pracy. 
Zaangażowanie podczas 
rozmowy kierowanej. 

46. Idea Królestwa Bożego i jego 
prawo – przypowieść o 
chwaście i sieci 

Idea Królestwa 
Bożego i jego prawo 
wzorem dla 
budowania własnej 
hierarchii wartości i 
relacji z Bogiem i 
ludźmi. 
Troska o dążenie do 
świętości. 
 

Ukazanie prawdy o Królestwie 
Bożym na podstawie 
przypowieści o chwaście i sieci. 
Wzbudzenie pragnienia 
uświęcania swojego życia. 
 
 

Pantomima, rozmowa kierowana, 
odczytanie tekstu biblijnego z 
podziałem na role, analiza tekstu 
biblijnego, ekspozycja, metoda 
„słoneczko”, autorefleksja, śpiew. 
 
 

– przytacza treść przypowieści o chwaście i sieci, 
– objaśnia prawdy o Królestwie Bożym, zawarte 
w przypowieściach o chwaście i  sieci, 
– określa, czym jest sąd ostateczny, 
– uzasadnia potrzebę starania się o dobre 
postępowanie, 
– ocenia swoje postępowanie w świetle prawd 
Bożych, 
– planuje troskę o dążenie do świętości. 

Obserwacja uczniów w czasie 
pracy. 
Aktywność podczas zajęć. 
Praca domowa. 
Opiniowanie wypowiedzi. 
Zaangażowanie podczas 
pantomimy. 
Zaangażowanie podczas 
czytania tekstu biblijnego z 
podziałem na role. 

VI. Bóg działa przez Jezusa 
47. Jezus uzdrawia i odpuszcza 

grzechy 
Chrześcijański sens 
cierpienia w życiu 
człowieka. 
Istota uzdrowień 
dokonywanych przez 
Jezusa – zdrowie 
duszy. 
Jezus uzdrawia i 
odpuszcza grzechy, 
objawiając swoją 
moc i miłość wobec 
potrzebujących ludzi. 

Ukazanie chrześcijańskiego 
sensu cierpienia. 
Wychowanie do 
chrześcijańskiej postawy wobec 
cierpienia. 
Kształtowanie postawy wiary w 
moc i działanie Jezusa. 

Pogadanka, ekspozycja, scenka 
improwizowana, rozmowa 
kierowana, metoda „słoneczko”, 
praca w grupach, identyfikacja z 
postacią biblijną. 
 
 

– podaje, że Jezus uzdrawia i odpuszcza grzechy, 
– wyjaśnia istotę uzdrowień dokonanych przez 
Jezusa, 
– objaśnia, na czym polega zdrowie duszy,  
– określa, w których sakramentach Jezus 
odpuszcza grzechy, 
– planuje modlitwę za cierpiących i chorych, 
– wskazuje na chrześcijańską postawę wobec 
cierpienia, 
– przyjmuje postawę wiary w moc i działanie 
Jezusa. 

Zaangażowanie podczas scenki 
improwizowanej. 
Obserwacja uczniów w czasie 
pracy. 
Opiniowanie wypowiedzi. 
Autorefleksja. 



Chrześcijańska 
postawa wobec 
cierpienia – 
powierzenie słabości 
duszy i ciała Jezusowi 
w modlitwie i 
sakramentach pokuty 
i pojednania oraz 
namaszczenia 
chorych. 

48. Eucharystia pokarmem dla 
ludzi 

Biblijny opis 
rozmnożenia chleba. 
Związek 
rozmnożenia chleba z 
Eucharystią – Jezus 
rozmnaża chleb, aby 
zaspokoić ludzki głód 
życia wiecznego. 
Postawa 
wdzięczności za dar 
Eucharystii. 
 

Ukazanie prawdy o cudownym 
rozmnożeniu chleba. 
Kształtowanie postawy 
wdzięczności za dar 
Eucharystii. 
 
 

Krzyżówka, rozmowa kierowana, 
analiza tekstu biblijnego, 
ekspozycja, tekst luk, 
autorefleksja, śpiew, techniki 
multimedialne. 
 

– podaje, że Eucharystia jest pokarmem na życie 
wieczne, 
– objaśnia, co to znaczy, że Eucharystia jest 
pokarmem na życie wieczne. 
– opowiada o cudownym rozmnożeniu chleba 
przez Jezusa, 
– wskazuje na związek rozmnożenia chleba z 
Eucharystią, 
– określa sposoby okazywania wdzięczności Bogu 
za dar Eucharystii, 
– przyjmuje postawę wdzięczności za dar 
Eucharystii. 

Obserwacja uczniów w czasie 
pracy. 
Aktywność podczas zajęć. 
Praca domowa. 
Opiniowanie wypowiedzi. 
Autorefleksja. 
 

49. Jezus ucisza burzę na jeziorze  
 

Biblijny opis 
uciszenia burzy na 
jeziorze. 
Wiara w moc Jezusa 
ratunkiem dla 
człowieka pośród 
życiowych burz. 
Postawa zaufania i 
wiary wobec Boga 
oraz wdzięczności za 
Jego miłosierdzie. 
 
 

Zapoznanie z wydarzeniem 
uciszenia burzy na jeziorze 
przez Jezusa. 
Kształtowanie postawy 
zaufania i wiary wobec Boga 
oraz wdzięczności za Jego 
miłosierdzie. 

Pogadanka, techniki 
multimedialne, ekspozycja, 
odczytanie tekstu biblijnego z 
podziałem na role, rozmowa 
kierowana, analiza tekstu 
biblijnego, autorefleksja, śpiew. 
 
 

– podaje, że Jezus ma dwie natury – Boską i 
ludzką, 
– streszcza tekst biblijny o uciszeniu burzy na 
jeziorze, 
– wskazuje, że Jezus, uciszając burzę na jeziorze, 
objawił swoją Boską moc, pogłębił wiarę uczniów i 
okazał swoje miłosierdzie, 
– stwierdza, że moc Jezusa jest ratunkiem dla 
człowieka pośród życiowych burz,. 
– określa, w jaki sposób okazywać zaufanie i 
wiarę w Jezusa, 
– przyjmuje postawę zaufania Bogu i zawierzaniu 
Jego miłosierdziu, 
– wyraża wdzięczność Bogu za Jego miłosierdzie. 

Obserwacja uczniów w czasie 
pracy. 
Aktywność podczas zajęć. 
Zaangażowanie podczas 
czytania tekstu biblijnego z 
podziałem na role. 
Praca domowa. 
Opiniowanie wypowiedzi. 
 

50. Jezus Panem życia  
 

Jezus Panem życia –
ewangeliczne opisy 
wskrzeszeń i 
zmartwychwstanie 
Jezusa i nadzieją na 
życie wieczne.  
Postawa 
wdzięczności za dar 
życia i obietnicę życia 
wiecznego. 
 

Ukazanie prawdy, że Jezus jest 
Panem życia. 
Kształtowanie postawy 
wdzięczności za dar życia i 
obietnicę życia wiecznego. 
 
 

Rozmowa kierowana, analiza 
tekstu biblijnego, ekspozycja, 
tekst luk, autorefleksja, techniki 
multimedialne, śpiew. 
 
 

– podaje, czym jest wskrzeszenie, 
– wymienia przykłady wskrzeszeń opisanych w 
Piśmie Świętym, 
– wyjaśnia, czego zapowiedzią stał się cud 
wskrzeszenia, 
– opowiada tekst biblijny o wskrzeszeniu 
Łazarza, 
– wskazuje na różnicę między wskrzeszeniem a 
zmartwychwstaniem, 
– przyjmuje odpowiedzialność za przygotowanie 
się do spotkania z Panem Jezusem. 

Zaangażowanie podczas 
rozmowy kierowanej. 
Udział w śpiewie. 
Obserwacja uczniów w czasie 
pracy. 
Autorefleksja. 

51. Ukrzyżowanie Chrystusa 
spełnieniem woli Ojca 

Śmierć Chrystusa na 
krzyżu ofiarą 
wyrażającą 
posłuszeństwo Bogu 
Ojcu i centralnym 
wydarzeniem w 
historii zbawienia. 
Postawa 

Ukazanie śmierci Chrystusa 
jako ofiary wyrażającej 
posłuszeństwo Bogu Ojcu. 
Kształtowanie posłuszeństwa 
wobec woli Bożej. 
 

Pokaz, rozmowa kierowana, 
analiza tekstu biblijnego, 
ekspozycja, tekst luk, 
autorefleksja, śpiew. 
 
 

– podaje, że śmierć Jezusa na krzyżu była 
spełnieniem woli Ojca i centralnym wydarzeniem 
w historii zbawienia, 
– streszcza opis biblijny dotyczący ukrzyżowania 
Jezusa, 
– uzasadnia znaczenie śmierci Pana Jezusa na 
krzyżu, 
– określa istotne części liturgii Wielkiego Piątku, 

Zaangażowanie podczas 
rozmowy kierowanej. 
Obserwacja uczniów w czasie 
pracy. 
Opiniowanie wypowiedzi. 



wdzięczności 
Jezusowi za Jego 
miłość i śmierć na 
krzyż. 
Konieczność 
posłuszeństwa 
wobec woli Bożej. 

– wybiera sposoby okazywania posłuszeństwa 
wobec woli Bożej, 
– wskazuje na potrzebę wdzięczności Panu 
Jezusowi za Jego miłość i śmierć na krzyżu, 
– przyjmuje postawę posłuszeństwa wobec woli 
Bożej. 

52. Krzyż mocą w życiu 
chrześcijanina 

Sens śmierci 
Chrystusa na krzyżu 
jako ofiary Nowego 
Przymierza. 
Konieczność 
czerpania mocy i siły 
płynącej z krzyża 
Chrystusa w 
sytuacjach trudnych. 
Postawa zawierzenia 
Chrystusowi i 
wdzięczności za Jego 
śmierć na krzyżu. 

Ukazanie wartości i znaczenia 
śmierci Chrystusa na krzyżu 
jako ofiary Nowego Przymierza. 
Kształtowanie postawy 
zawierzenia Chrystusowi i 
wdzięczności za to, że przyjął 
cierpienie za grzechy ludzi. 

Rozmowa kierowana, analiza 
tekstu biblijnego, ekspozycja, 
adoracja, krzyżówka, 
autorefleksja. 
 

– podaje, że krzyż jest symbolem wiary 
chrześcijan, 
– objaśnia, czym jest Nowe Przymierze, 
– wyjaśnia, czym jest śmierć Jezusa na krzyżu, 
– wskazuje na sens śmierci Chrystusa na krzyżu 
jako ofiary Nowego Przymierza, 
– uzasadnia konieczność czerpania mocy i siły 
płynącej z krzyża w sytuacjach trudnych, 
– przyjmuje postawę zawierzenia i wdzięczności 
Chrystusowi za Jego śmierć na krzyżu. 

Obserwacja uczniów w czasie 
adoracji. 
Aktywność podczas zajęć. 
Praca domowa. 
Autorefleksja. 

53. Chrzest uczestnictwem w 
Tajemnicy Paschalnej  
 
 

Chrzest 
uczestnictwem w 
Tajemnicy 
Paschalnej. 
Postawa wiary w 
zbawczą moc i miłość 
Jezusa. 
Wiara warunkiem 
osiągnięcia życia 
wiecznego. 
Postawa 
wdzięczności za 
sakrament chrztu. 

Ukazanie prawdy, że przez 
chrzest zostaliśmy włączeni w 
zbawczą mękę i śmierć 
Chrystusa. 
Kształtowanie postawy 
wdzięczności za sakrament 
chrztu. 

Metoda „słoneczko”, praca w 
grupach, analiza tekstu biblijnego, 
rozmowa kierowana, rozsypanka 
wyrazowa, ekspozycja, 
autorefleksja, śpiew, techniki 
multimedialne. 
 

– podaje, że chrzest jest uczestnictwem w 
Tajemnicy Paschalnej Chrystusa, 
– wymienia symbole chrzcielne, 
– wyjaśnia znaczenie sakramentu chrztu, 
– objaśnia, w jaki sposób uczestniczymy w 
Tajemnicy Paschalnej Chrystusa, 
– określa, czym jest Tajemnica Paschalna 
Chrystusa, 
– wskazuje zadania ucznia Chrystusa, 
– dowodzi konieczności przyjęcia chrztu przez 
człowieka, 
– wyraża wdzięczność Bogu za sakrament chrztu. 

Obserwacja uczniów w czasie 
pracy. 
Aktywność podczas zajęć. 
Praca domowa. 
Opiniowanie wypowiedzi. 
 

54. Zmartwychwstanie podstawą 
i źródłem chrześcijańskiego 
życia 

Biblijny opis 
zmartwychwstania 
Jezusa. 
Zmartwychwstanie 
Jezusa podstawą i 
źródłem 
chrześcijańskiego 
życia. 
Postawa 
wdzięczności Bogu za 
dzieło odkupienia i 
zmartwychwstania 
Jezusa. 

Ukazanie zmartwychwstania 
Jezusa jako źródła życia 
chrześcijańskiego. 
Kształtowanie postawy 
wdzięczności za dzieło 
odkupienia i zmartwychwstania 
Jezusa. 

Śpiew, ekspozycja, praca w 
grupach, metoda „karuzela”, 
analiza tekstu biblijnego, 
dyskusja, autorefleksja. 
 

– podaje, że zmartwychwstanie Chrystusa jest 
podstawą i źródłem życia chrześcijańskiego, 
– wyjaśnia, dlaczego zmartwychwstanie Jezusa 
stanowi dla nas źródło chrześcijańskiego życia, 
– streszcza teksty biblijne na temat 
zmartwychwstania Pana Jezusa, 
– planuje żyć według wskazań Jezusa, 
– wyraża wdzięczność Bogu za dzieło odkupienia 
i zmartwychwstania Jezusa. 

Obserwacja uczniów w czasie 
pracy. 
Zaangażowanie podczas pracy 
w grupach –  metody 
„karuzela”. 
Opiniowanie wypowiedzi. 
Udział w śpiewie. 
 

55. Chrystofanie umocnieniem 
wiary Kościoła 

Biblijny opis 
spotkania 
Zmartwychwstałego 
Jezusa z Apostołami. 
Chrystofanie 
umocnieniem wiary 
Kościoła. 
Postawa 
wdzięczności 

Ukazanie prawdy o ukazywaniu 
się Chrystusa 
Zmartwychwstałego Apostołom 
i uczniom. 
Kształtowanie postawy 
wdzięczności Jezusowi za 
możliwość spotkania się z Nim 
we Mszy Świętej. 
 

Śpiew, techniki multimedialne, 
krzyżówka, praca w grupach, 
rozmowa kierowana, analiza 
tekstu biblijnego, scenka 
improwizowana, autorefleksja. 
 

– definiuje termin: „chrystofania”, 
– przytacza słowa Jezusa, skierowane do 
świętego Tomasza, 
– wyjaśnia, dlaczego Pan Jezus po swoim 
zmartwychwstaniu ukazywał się Apostołom, 
– streszcza tekst biblijny, opisujący spotkanie 
Zmartwychwstałego Jezusa z Apostołami, 
– uzasadnia potrzebę spotkania z Jezusem we 
Mszy Świętej, 

Praca z tekstem. 
Zaangażowanie podczas 
rozmowy kierowanej. 
Zaangażowanie podczas scenki 
improwizowanej. 
Opiniowanie wypowiedzi. 



Jezusowi za 
możliwość spotkania 
się z Nim we Mszy 
Świętej. 

– przyjmuje odpowiedzialność za umacnianie 
swojej wiary, 
– wyraża wdzięczność Jezusowi za możliwość 
spotkania się z Nim we Mszy Świętej. 

56. Wiara darem i zadaniem 
uczniów Chrystusa 

Konieczność 
świadectwa wiary i 
dbania o jej rozwój. 
Postawa 
odpowiedzialności za 
otrzymaną wiarę. 

Ukazanie prawdy, że wiara jest 
darem i zadaniem 
chrześcijanina. 
Kształtowanie postawy 
odpowiedzialności za 
otrzymaną wiarę. 
 

Pogadanka, metoda „słoneczko”, 
rozmowa kierowana, analiza 
tekstu biblijnego, drama, tekst 
luk, niedokończone zdanie, śpiew, 
techniki multimedialne, 
autorefleksja. 
 
 

– podaje, że wiara jest darem Boga, 
– definiuje terminy: „dar”, „wiara”, 
– objaśnia, w jaki sposób należy dbać o rozwój 
wiary, 
– wskazuje na odpowiedzialność za przyjętą 
wiarę, 
– podejmuje zadania wynikające z wiary, 
– przyjmuje postawę odpowiedzialności za 
otrzymaną wiarę. 

Praca z tekstem. 
Udział w śpiewie. 
Obserwacja uczniów w czasie 
pracy. 
Zaangażowanie podczas dramy. 

57. Nadzieja pomocą w 
przezwyciężaniu trudności 

Chrystus nadzieją w 
przezwyciężeniu 
trudności. 
Chrześcijańska 
postawa 
przeżywania 
codzienności, 
trudności życia, 
budowania nadziei. 
Odpowiedzialność za 
rozwój cnoty nadziei 
w swoim życiu. 

Ukazanie prawdy, że Chrystus 
jest naszą nadzieją w 
przezwyciężeniu trudności. 
Kształtowanie postawy 
chrześcijańskiej nadziei. 

Metoda „słoneczko”, rozmowa 
kierowana, analiza tekstu 
biblijnego, tekst luk, praca w 
grupach, niedokończone zdanie, 
burza mózgów, autorefleksja, 
śpiew.  
 

– podaje, że Jezus jest naszą nadzieją w 
pokonywaniu trudności, 
– wyjaśnia, czym jest nadzieja, 
– stwierdza, że każdą trudność łatwiej przetrwać 
z Chrystusem, 
– analizuje, czym jest nadzieja w odniesieniu do 
trudności, 
– przyjmuje odpowiedzialność za rozwój cnoty 
nadziei w swoim życiu. 

Praca z tekstem. 
Zaangażowanie podczas 
rozmowy kierowanej. 
Opiniowanie wypowiedzi. 

58. Miłość nadaje sens ludzkiemu 
życiu  
 

Miłość nadaje sens 
ludzkiemu życiu. 
Odpowiedzialność za 
pełnienie czynów 
miłości. 
Postawa 
wdzięczności Bogu za 
Jego miłość do 
każdego człowieka. 
 
 
 

Ukazanie prawdy, że tylko 
miłość nadaje sens życiu. 
Kształtowanie postawy 
wdzięczności za miłość Boga do 
każdego człowieka. 
 

Opowiadanie, niedokończone 
zdanie, rozmowa kierowana, 
analiza tekstu biblijnego, praca w 
grupach, tekst luk, ekspozycja, 
autorefleksja, śpiew. 
 
 

– podaje, że źródłem prawdziwej miłości jest Bóg, 
– objaśnia, czym jest postawa miłości, 
– określa czyny, które świadczą o życiu w miłości, 
– wybiera sposoby okazywania wdzięczności 
Bogu za Jego miłość, 
– wskazuje na odpowiedzialność za pełnienie 
czynów miłości, 
– wyraża wdzięczność Bogu za Jego miłość do 
każdego człowieka. 

Praca z tekstem. 
Obserwacja uczniów w czasie 
pracy. 
Zaangażowanie podczas 
rozmowy kierowanej. 

59. Jezus w moim życiu – wakacje Obecność Jezusa w 
codziennym życiu 
człowieka.   
Piękno stworzonego 
świata. 
Pogłębianie przyjaźni 
z Panem Jezusem. 
Postawa 
wdzięczności Bogu za 
dar wolnego czasu i 
piękno stworzonego 
świata. 

Ukazanie prawdy, że Jezus jest 
obecny w naszym życiu. 
Kształtowanie postawy 
wdzięczności Bogu za dar 
wolnego czasu i piękno 
stworzonego świata. 
 

Ekspozycja, pogadanka, analiza 
tekstu biblijnego, rozmowa 
kierowana, autorefleksja, śpiew, 
techniki multimedialne. 
 

– podaje, że w pięknie świata poznajemy Boga, 
– objaśnia, w jaki sposób można pogłębiać 
przyjaźń z Panem Jezusem, 
– wskazuje na wakacje jako czas dany od Boga, 
– uzasadnia obecność Boga w swoich przeżyciach 
wakacyjnych, 
– planuje pogłębiać przyjaźń z Jezusem w czasie 
wakacji, 
– wyraża wdzięczność Bogu za dar wolnego czasu 
i piękno stworzonego świata. 

Podsumowanie. 
Utrwalenie. 
Ewaluacja.  
Rozmowa.  
Modlitwa. 

  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

KRYTERIA OCENIANIA 
z katechezy w zakresie klasy V szkoły podstawowej 

do programu nr AZ-2-01/10 i podręcznika nr RA-22-01/10-RA-3/13 „Wierzę w Boga” 
pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza 

 

Ocena celująca 
Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. 
 
Uczeń: 
Nawiązuje kontakt z kolegami i pomaga im. 
Jest otwarty na grupę klasową. 
Naśladuje dobroć Boga w życiu codziennym. 
Jest zainteresowany przedmiotem, o czym świadczy jakość prezentowanych wiadomości. 
Wykazuje pilność i systematyczność. 
Uczestniczy w konkursach. 
Dzieli się przeżyciami religijnymi doświadczanymi w domu i Kościele. 
 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

I. Bóg kocha ludzi 
Uczeń: 
– podaje przymioty Boga, 
– nazywa Boga Stworzycielem, 
– stwierdza, że wszystko, co Bóg stworzył 
było dobre, 
– podaje istotę, przyczyny i skutki grzechu, 
– podaje, kim byli Abel i Kain, 
– podaje znaczenie słowa „przymierze”, 
– identyfikuje arkę Noego z Kościołem, 
– podaje, że grzech niszczy przyjaźń z 
Bogiem, 
– definiuje słowa: „liturgia”, „sakrament”. 
 
 
 
 

Uczeń: 
– przytacza prawdę o początku świata 
zawartą w Księdze Rodzaju, 
– streszcza biblijny tekst o stworzeniu 
świata, 
– wyjaśnia słowa: „stworzyć”, 
„wszechmogący”, 
– identyfikuje pochodzenie człowieka ze 
stworzeniem przez Boga, 
– wskazuje na powołanie człowieka do 
przyjaźni z Bogiem, 
– określa sposoby podtrzymywania własnej 
przyjaźni z Bogiem, 
– identyfikuje grzech Adama i Ewy z 
grzechem pierworodnym, 
– streszcza opowiadanie biblijne o 

Uczeń: 
– określa, w jaki sposób należy dbać o 
stworzony świat, 
– streszcza biblijny opis stworzenia 
człowieka, 
– wyjaśnia, dlaczego człowiek jest 
najdoskonalszym stworzeniem Boga, 
– objaśnia, dlaczego Bóg obiecał ludziom 
Zbawiciela, 
– wskazuje, że ofiara Abla była 
zapowiedzią ofiary Pana Jezusa, 
– wnioskuje, że każdy grzech jest 
nieszczęściem człowieka, 
– wyjaśnia znaczenie przymierza z Noem 
dla całej ludzkości, 
– wyjaśnia potrzebę troski o jedność z 

Uczeń: 
– podaje, w czym człowiek jest podobny do 
Boga, 
– wyjaśnia tekst biblijny zapowiadający 
Zbawiciela, 
– wskazuje podobieństwa między 
przymierzem zawartym z Noem a 
przymierzem zawartym w Chrystusie. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

nieposłuszeństwie pierwszych ludzi, 
– wybiera sposoby okazywania 
wdzięczności Bogu za miłość i obietnicę 
zbawienia, 
– streszcza tekst biblijny, mówiący o Ablu i 
Kainie, 
– przytacza biblijne opowiadanie o 
zawarciu przymierza Boga z Noem, 
– używa poprawnie terminów: przymierze, 
arka, Kościół, 
– definiuje słowo „pycha”, 
– streszcza tekst biblijny o wieży Babel, 
– uzasadnia sens jedności z Bogiem i 
ludźmi, 
– proponuje, co należy czynić, aby 
wzrastała jedność wśród ludzi, 
– wylicza sakramenty święte, 
– określa sposoby obecności Chrystusa w 
liturgii, 
– rysuje znak graficzny sakramentu chrztu, 
Eucharystii oraz pojednania i pokuty, 
– wnioskuje, że liturgia jest drogą do 
jedności z Bogiem.  

Bogiem, 
– wskazuje na jedność ludzi z Bogiem w 
sakramentach: chrztu, Eucharystii oraz 
pojednania i pokuty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Bóg opiekuje się ludźmi 
Uczeń: 
– uzasadnia potrzebę szacunku dla imienia 
Boga, 
– wyjaśnia, dlaczego Pan Bóg zesłał plagi 
na Egipt, 
– wnioskuje o potrzebie wierności Bogu w 
swoim życiu, 
– wskazuje przykłady życia zgodnego z 
wolą Bożą, 
– podaje, że Bóg wyprowadził Izraelitów z 
niewoli egipskiej, 
– podaje, że Izraelici przeszli przez Morze 
Czerwone, 
– podaje znaczenie słowa „manna”.  

Uczeń: 
– charakteryzuje postawę człowieka 
wierzącego, 
– określa postawę Abrahama wobec 
Bożego wezwania, 
– proponuje sposoby troski o rozwój 
wiary, 
– wybiera sposoby okazywania miłości 
Bogu, 
– ocenia postawę Abrahama wobec Boga,  
– przytacza biblijne opowiadanie 
dotyczące snu Jakuba, 
– uzasadnia przyjmowanie przez 
człowieka woli Bożej, 
– wskazuje na potrzebę wierności Panu 
Bogu i dziękowania za Jego opiekę, 
– wyjaśnia, do czego wzywa nas Pan Bóg 
na przykładzie Józefa, 
– redaguje modlitwę dziękczynną za 
zbawienie człowieka, 

Uczeń: 
– streszcza biblijny opis powołania 
Abrahama, 
– wyjaśnia, dlaczego Abrahama nazywamy 
ojcem wierzących, 
– wyjaśnia, na czym polega podobieństwo 
Izaaka i Jezusa, 
– wyjaśnia, dlaczego powinniśmy 
powierzyć swoje życie Panu Bogu, 
– streszcza historię Józefa, syna Jakuba, 
– porównuje wydarzenia z życia Józefa i 
Pana Jezusa, 
– charakteryzuje postać Józefa, 
– streszcza losy Józefa i jego braci, 
– wybiera sposoby, jak pogłębiać więź z 
Bogiem, 
– streszcza biblijne opowiadanie o 
powołaniu Mojżesza, 
– wybiera sposoby współpracy z Bogiem w 
dziele zbawienia, 

Uczeń: 
– podaje treść obietnicy danej 
Abrahamowi, 
– wymienia imiona dwunastu synów 
Jakuba, 
– wyjaśnia znaczenie proroctwa Jakuba, 
– wymienia dziewięć plag egipskich, 
– objaśnia, czym był Namiot Spotkania, 
– proponuje, jak rozwijać życie Boże. 



– podaje, że Józef daje nam przykład 
przebaczenia, 
– wyjaśnia, do czego Pan Bóg wzywa 
każdego człowieka poprzez historię Józefa, 
– uzasadnia, dlaczego należy przebaczać 
innym, 
– podaje imię, które objawił Bóg 
Mojżeszowi, 
– wskazuje na wartość współpracy z 
Bogiem w zbawianiu innych ludzi, 
– identyfikuje baranka paschalnego i 
Baranka Bożego, 
– objaśnia znaczenie baranka dla 
Izraelitów, 
– określa znaczenie wyjścia z niewoli dla 
historii narodu wybranego, 
– przytacza okoliczności przejścia 
Izraelitów przez Morze Czerwone, 
– wyjaśnia analogię pomiędzy przejściem 
przez Morze Czerwone a sakramentem 
chrztu świętego, 
– wskazuje, że należy dziękować za łaskę 
chrztu świętego, 
– przytacza przykłady szczególnej opieki 
Boga nad Izraelitami, 
– charakteryzuje pojęcia: łaska Boża 
uświęcająca i łaska uczynkowa.  

– podaje przykłady opieki Bożej nad 
Izraelitami, 
– wnioskuje, że łaska Boża ratuje 
człowieka z niewoli grzechu, 
– wyjaśnia analogię pomiędzy manną a 
sakramentem Eucharystii, 
– charakteryzuje związek między Ostatnią 
Wieczerzą a liturgią eucharystyczną, 
– określa sposoby okazywania 
wdzięczności Bogu za dar Eucharystii, 
– przytacza treść wydarzenia biblijnego, 
jakim było wyprowadzenie wody ze skały, 
– wyjaśnia analogię między wodą ze skały 
wodę a łaską Bożą. 

III. Bóg zawiera przymierze z ludźmi 
Uczeń: 
– identyfikuje Dekalog z przykazaniami 
Bożymi, 
– objaśnia, czym jest przymierze, 
– dowodzi, że przykazania Boże są drogą do 
życia wiecznego, 
– określa, dlaczego krzyż jest znakiem 
wiary chrześcijańskiej, 
– redaguje modlitwę wdzięczności za 
przynależność do Kościoła, 
– podaje, kto powołuje człowieka do 
świętości.  

Uczeń: 
– podaje treść przykazania miłości Boga i 
bliźniego, 
– wyjaśnia analogię między Dekalogiem a 
Nowym Przymierzem, 
– podaje, że wypełnianie przykazań jest 
wyrazem wiary i posłuszeństwa Bogu, 
– wymienia przykłady dochowania 
wierności przymierza z Bogiem, 
– wyjaśnia, dlaczego należy zachowywać 
przykazania Boże, 
– wskazuje, że należy formować sumienie 
według przykazań Bożych, 
– wyjaśnia analogię między Ziemią 
Obiecaną a niebem, 
– wskazuje na Pana Jezusa jako jedynego 

Uczeń: 
– uzasadnia, że Dekalog jest wyrazem 
miłości i troski Boga o człowieka, 
– dowodzi, dlaczego należy wypełniać 
przykazania Boże, 
– przytacza treść opowiadania biblijnego o 
wężu miedzianym, 
– wymienia okoliczności wprowadzenia 
Izraelitów do Ziemi Obiecanej, 
– uzasadnia potrzebę współpracy z 
Bogiem, 
– wyjaśnia, na czym polega przymierze 
Boga z ludźmi. 
 
 
 

Uczeń: 
– opowiada o przymierzu, które Bóg zawarł 
z Dawidem, 
– określa, na czym polegało Nowe 
Przymierze, 
– wyjaśnia analogię między wężem na 
pustyni a krzyżem Chrystusa, 
– wyjaśnia, co to znaczy „trwać przy 
Chrystusie”. 
 



Pośrednika w zbawczym dziele Boga, 
– określa, dlaczego Bóg wzywa człowieka 
do świętości, 
– nazywa Pana Jezusa Wielkim Potomkiem 
Dawida, 
– wyjaśnia znaczenie słowa „Mesjasz”, 
– wybiera sposoby okazywania 
wdzięczności Bogu za sakrament chrztu 
świętego, 
– opowiada o życiu świętych ludzi, 
– wybiera sposoby realizowania wezwania 
do świętości.  

 

IV. Bóg posyła Jezusa 
Uczeń: 
– wylicza zadania proroków, 
– podaje, kim był Jan Chrzciciel, 
– objaśnia znaczenie słowa: 
„posłannictwo”, 
– określa warunki sakramentu pokuty, 
– podaje, ze Jezus Chrystus jest postacią 
historyczną,  
– wyjaśnia znaczenie pojęcia: „postać 
historyczna”, 
– wyjaśnia znaczenie imienia: Syn Boży,  
– określa znaczenie pojęcia: „objawienie”, 
– wybiera sposoby okazywania miłości 
Bogu Ojcu. 
– podaje, że Święta Rodzina jest wzorem 
życia z Bogiem, 
– wymienia wartości niezbędne do 
utworzenia szczęśliwej rodziny, 
– wyjaśnia, kto i co tworzy rodzinę, 
– podaje, że Jezus jest Królem, Kapłanem i 
Prorokiem, 
– wyjaśnia pojęcia: „Ziemia Święta”, 
„miejsca ewangeliczne”, 
– wskazuje na potrzebę poznawania miejsc 
związanych z życiem Jezusa.  

Uczeń: 
– identyfikuje Adwent z czasem radości i 
oczekiwania, 
– wyjaśnia znaczenie słów: „Adwent”, 
„Zbawiciel”, „protoewangelia”, 
– określa potrójne znaczenie Adwentu, 
– podaje, kim był Elizeusz, 
– wskazuje na sakrament chrztu, jako 
warunek naszego zbawienia, 
– wybiera sposoby okazywania 
wdzięczności Bogu za łaski otrzymane na 
chrzcie świętym. 
– podaje, kim był Izajasz, 
– wskazuje na potrzebę zawierzenia Bogu, 
– proponuje sposoby pogłębiania wiary, 
– wymienia dokumenty chrześcijańskie i 
pozachrześcijańskie, jako źródła wiedzy o 
Jezusie, 
– określa relacje panujące w Świętej 
Rodzinie, 
– uzasadnia potrzebę wzajemnego 
pomagania sobie i odpowiedzialności za 
rodziców i rodzeństwo, 
– przyjmuje odpowiedzialność za postawę 
miłości i odpowiedzialności w rodzinie. 
– podaje, kto objawił się podczas chrztu 
Jezusa, 
– przytacza przykazanie miłości Boga i 
bliźniego, 
– wyjaśnia różnicę między królestwem 
ziemskim i Królestwem Bożym, 

Uczeń: 
– streszcza wydarzenie biblijne o 
uzdrowieniu Naamana, 
– wymienia proroków zapowiadających 
przyjście Mesjasza, 
– wymienia proroctwa Izajasza odnoszące 
się do zapowiadanego Mesjasza. 
– wyjaśnia, w jaki sposób wypełniły się 
proroctwa Izajasza, 
– streszcza proroctwa Jana Chrzciciela 
zapowiadające Mesjasza, 
– podaje świadectwa Jezusa o Jego Bożym 
synostwie, 
– wymienia zadania, jakie wynikają z 
przyjęcia sakramentu chrztu świętego, 
– streszcza świadectwo wiary św. Piotra, 
– streszcza tekst biblijny o chrzcie Pana 
Jezusa, 
– wskazuje, że Jezus jest umiłowanym 
Synem Boga Ojca, 
– wymienia przykłady czynów Jezusa jako 
Króla, Kapłana, Proroka,  
– proponuje sposoby realizacji 
przykazania miłości w codziennym życiu.  

Uczeń: 
– analizuje wezwania poszczególnych 
niedziel Adwentu, 
– uzasadnia znaczenie chrztu Jezusa w 
Jordanie, 
– streszcza proroctwa zapowiadające 
przyjście Mesjasza, 
– wyjaśnia, w jaki sposób wypełniły się 
proroctwa mesjańskie, 
– charakteryzuje świadectwa wiary o 
Jezusie Chrystusie, 
– dowodzi prawdy o Jezusie, jako postaci 
historycznej, 
– uzasadnia potrzebę dziękczynienia Bogu 
za chrzest. 
 
 



– wylicza najważniejsze miejsca w 
Palestynie związane z misją Zbawiciela.  

V. Bóg naucza przez Jezusa 
Uczeń: 
– podaje, co to jest przypowieść, 
– podaje, czym jest winnica, 
– identyfikuje bliźniego z drugim 
człowiekiem, 
– podaje, że Jezus Chrystus głosi naukę 
Ojca, 
– podaje, że Jezus uczy prawdy, 
– wymienia sakramenty święte, 
– podaje znaczenie słowa „błogosławiony”, 
– określa, czym jest sąd ostateczny, 
– uzasadnia potrzebę starania się o dobre 
postępowanie. 
 
 
 
 
 
 

Uczeń: 
– streszcza poznane przypowieści, 
– wybiera sposoby budowania i 
umacniania Królestwa Bożego, 
– identyfikuje winnicę z Królestwem 
Bożym, 
– streszcza przypowieść o robotnikach w 
winnicy, 
– wskazuje, że warunkiem przynależności 
do Królestwa Bożego jest nawrócenie i 
wiara, 
– podaje, jak brzmi podstawowe prawo 
Królestwa Bożego, 
– streszcza przypowieść o miłosiernym 
Samarytaninie, 
– objaśnia, dlaczego Jezus Chrystus został 
posłany przez Ojca, 
– wyjaśnia, co stanowi istotę nauki Pana 
Jezusa, 
– określa sposoby rozwoju Królestwa 
Bożego, 
– przytacza prawdy głoszone przez Jezusa, 
– wyjaśnia, dlaczego Jezus Chrystus głosił 
prawdę, 
– wyjaśnia, w jaki sposób Pan Jezus działa 
w sakramentach, 
– wskazuje, że w sakramentach 
jednoczymy się z Chrystusem, 
– uzasadnia potrzebę częstego korzystania 
z sakramentów, 
– identyfikuje Kazanie na Górze z Ośmioma 
Błogosławieństwami, 
– wybiera sposób realizacji 
błogosławieństw w swoim życiu, 
– podaje, że Pana Jezus ukazuje prawdę o 
Królestwie Bożym na podstawie 
przypowieści o ziarnku gorczycy, 
– stwierdza, że Kościół głosi radosną 
nowinę o Królestwie Bożym, 
– uzasadnia potrzebę korzystania z 
sakramentów świętych i spełniania 

Uczeń: 
– wyjaśnia prawdy zawarte w 
przypowieściach, 
– wybiera sposoby realizowania czynów 
miłości w codziennym życiu, 
– przytacza treść błogosławieństw, 
– wyjaśnia, jakich ludzi Jezus nazywa 
„błogosławionymi”, 
– uzasadnia potrzebę stosowania Ośmiu 
Błogosławieństw w swoim życiu,  
– wyjaśnia, dzięki czemu Królestwo Boże 
wzrasta, 
– wskazuje na sakrament chrztu świętego, 
jako początek rozwoju Królestwa Bożego 
w człowieku, 
– objaśnia prawdy o Królestwie Bożym, 
zawarte w przypowieściach o chwaście i  
sieci, 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uczeń: 
– dowodzi, że sakrament chrztu to czas 
wezwania nas do pracy w winnicy Bożej, 
– uzasadnia, dlaczego każdy człowiek 
został powołany do poszukiwania prawdy, 
– wskazuje na błogosławieństwa, jako 
drogę przyjaźni z Jezusem, 
 
– ocenia swoje postępowanie w świetle 
prawd Bożych, 
– planuje troskę o dążenie do świętości. 



dobrych uczynków, 
– przytacza treść przypowieści o chwaście 
i sieci. 
 

VI. Bóg działa przez Jezusa 
Uczeń: 
– podaje, że Jezus uzdrawia i odpuszcza 
grzechy, 
– określa, w których sakramentach Jezus 
odpuszcza grzechy, 
– podaje, że Eucharystia jest pokarmem na 
życie wieczne, 
– podaje, że Jezus ma dwie natury – Boską i 
ludzką, 
– stwierdza, że moc Jezusa jest ratunkiem 
dla człowieka pośród życiowych burz, 
– podaje, czym jest wskrzeszenie, 
– podaje, że krzyż jest symbolem wiary 
chrześcijan, 
– wymienia symbole chrzcielne, 
– wyjaśnia znaczenie sakramentu chrztu, 
– wskazuje zadania ucznia Chrystusa, 
– podaje, że zmartwychwstanie Chrystusa 
jest podstawą i źródłem życia 
chrześcijańskiego, 
– podaje, że wiara jest darem Boga, 
– definiuje terminy: „dar”, „wiara”, 
– wskazuje na odpowiedzialność za 
przyjętą wiarę, 
– podaje, że Jezus jest naszą nadzieją w 
pokonywaniu trudności, 
– wyjaśnia, czym jest nadzieja, 
– podaje, że źródłem prawdziwej miłości 
jest Bóg, 
– objaśnia, czym jest postawa miłości, 
– wskazuje na odpowiedzialność za 
pełnienie czynów miłości, 
– podaje, że w pięknie świata poznajemy 
Boga, 
– wskazuje na wakacje jako czas dany od 
Boga. 
 

Uczeń: 
– wskazuje na chrześcijańską postawę 
wobec cierpienia, 
– objaśnia, co to znaczy, że Eucharystia jest 
pokarmem na życie wieczne, 
– wskazuje na związek rozmnożenia 
chleba z Eucharystią, 
– określa sposoby okazywania 
wdzięczności Bogu za dar Eucharystii, 
– określa, w jaki sposób okazywać zaufanie 
i wiarę w Jezusa, 
– wymienia przykłady wskrzeszeń 
opisanych w Piśmie Świętym, 
– wyjaśnia, czego zapowiedzią stał się cud 
wskrzeszenia, 
– wskazuje na różnicę między 
wskrzeszeniem a zmartwychwstaniem, 
– podaje, że śmierć Jezusa na krzyżu była 
spełnieniem woli Ojca i centralnym 
wydarzeniem w historii zbawienia, 
– wybiera sposoby okazywania 
posłuszeństwa wobec woli Bożej, 
– wskazuje na potrzebę wdzięczności Panu 
Jezusowi za Jego miłość i śmierć na krzyżu, 
– objaśnia, czym jest Nowe Przymierze, 
– wyjaśnia, czym jest śmierć Jezusa na 
krzyżu, 
– wskazuje na sens śmierci Chrystusa na 
krzyżu jako ofiary Nowego Przymierza, 
– dowodzi konieczności przyjęcia chrztu 
przez człowieka, 
– definiuje termin: „chrystofania”, 
– objaśnia, w jaki sposób należy dbać o 
rozwój wiary, 
– stwierdza, że każdą trudność łatwiej 
przetrwać z Chrystusem, 
– określa czyny, które świadczą o życiu w 
miłości, 
– wybiera sposoby okazywania 

Uczeń: 
– wyjaśnia istotę uzdrowień dokonanych 
przez Jezusa, 
– objaśnia, na czym polega zdrowie duszy,  
– opowiada o cudownym rozmnożeniu 
chleba przez Jezusa, 
– streszcza tekst biblijny o uciszeniu burzy 
na jeziorze, 
– wskazuje, że Jezus, uciszając burzę na 
jeziorze, objawił swoją Boską moc, pogłębił 
wiarę uczniów i okazał swoje miłosierdzie, 
– opowiada tekst biblijny o wskrzeszeniu 
Łazarza, 
– streszcza opis biblijny dotyczący 
ukrzyżowania Jezusa, 
– uzasadnia znaczenie śmierci Pana Jezusa 
na krzyżu, 
– uzasadnia konieczność czerpania mocy i 
siły płynącej z krzyża w sytuacjach 
trudnych, 
– określa, czym jest Tajemnica Paschalna 
Chrystusa, 
– streszcza teksty biblijne na temat 
zmartwychwstania Pana Jezusa, 
– przytacza słowa Jezusa, skierowane do 
świętego Tomasza, 
– wyjaśnia, dlaczego Pan Jezus po swoim 
zmartwychwstaniu ukazywał się 
Apostołom, 
– streszcza tekst biblijny, opisujący 
spotkanie Zmartwychwstałego Jezusa z 
Apostołami, 
– analizuje, czym jest nadzieja w 
odniesieniu do trudności. 
 
 
 

Uczeń: 
– określa istotne części liturgii Wielkiego 
Piątku, 
– podaje, że chrzest jest uczestnictwem w 
Tajemnicy Paschalnej Chrystusa, 
– objaśnia, w jaki sposób uczestniczymy w 
Tajemnicy Paschalnej Chrystusa, 
– wyjaśnia, dlaczego zmartwychwstanie 
Jezusa stanowi dla nas źródło 
chrześcijańskiego życia, 
– uzasadnia potrzebę spotkania z Jezusem 
we Mszy Świętej, 
– uzasadnia obecność Boga w swoich 
przeżyciach wakacyjnych. 



wdzięczności Bogu za Jego miłość, 
– objaśnia, w jaki sposób można pogłębiać 
przyjaźń z Panem Jezusem, 

 
 
 
 
 


