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ROZKŁAD MATERIAŁU Z RELIGII DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

WEDŁUG PODRĘCZNIKA „CZEKAJĄC NA ZBAWICIELA” NR WK/5-8/2021/1 

ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KATECHEZY KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE  

ORAZ PROGRAMEM NAUCZANIA „BÓG ZBAWIA MNIE DZIŚ” WK/5-8/2021 

 

OPRACOWANIE: KS. MGR LIC. ARTUR JUZWA, KS. MGR MICHAŁ KRUPA 

 

LP. TEMAT 

KATECHEZY 

NR PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

TREŚCI WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE POSTAWY 

I. BÓG DAJE NAM SIĘ POZNAĆ 

1.  Najlepszy 

Przyjaciel – życie w 

przyjaźni z 

Jezusem 

A.3.: 

A.3.1. 

A.3.a. 

A.3.b. 

A.3.e. 

B.2.: 

B.2.4. 

B.2.b. 

A.3. Wiara darem i zadaniem. 

B.2. Sens, przestanie i liturgia 

poszczególnych okresów i 

uroczystości roku liturgicznego; 

Sakramentalia – błogosławieństwa 

i nabożeństwa; Aktualizacja 

historii zbawienia w roku 

liturgicznym; Sztuka sakralna w 

liturgii Kościoła. 

A.3.1. Uczeń wyjaśnia, że wiara jest 

łaską – darem otrzymanym od Boga; 

B.2.4. uzasadnia religijny wymiar 

uroczystości Zmartwychwstania 

Pańskiego, Narodzenia Pańskiego, 

Zesłania Ducha Świętego oraz 

okresów Adwentu i Wielkiego Postu, 

charakteryzuje istotę kultu Serca Pana 

Jezusa, Maryi oraz świętych. 

 

 

A.3.a. Uczeń wyraża 

wdzięczność za dar 

wiary; 

A.3.b. stara się żyć 

według zasad wiary; 

A.3.e. dba o jej wzrost 

przez słuchanie słowa 

Bożego i 

przyjmowanie 

sakramentów 

świętych; 

B.2.b. pogłębia swoją 

pobożność. 



 
2 Rozkład materiału z religii – „Czekając na Zbawiciela” – klasa V szkoły podstawowej 

2.  Wyjątkowa Księga 

– Pismo Święte 

księgą natchnioną 

A.9.: 

A.9.1. 

A.9.a. 

A.9.c. 

A.10.: 

A.10.1. 

A.10.b. 

A.9. Podstawowe wiadomości o 

Piśmie Świętym – gatunki 

literackie, języki biblijne, zasady 

interpretacji Starego i Nowego 

Testamentu. 

A.10. Natchnienie biblijne, 

Objawienie Boże, Biblia Księgą 

wiary. 

A.9.1. wyjaśnia, czym jest Pismo Święte; 

A.10.1. wyjaśnia pojęcia: objawienie, 

natchnienie biblijne, kanon Pisma 

Świętego. 

A.9.a. wierzy, że 

Pismo Święte jest 

słowem Boga do 

człowieka; 

A.9.c. sięga po lekturę 

Pisma Świętego; 

A.10.b. poznaje Boże 

Objawienie. 

 

 

3.  Wielka biblioteka – 

kanon Pisma 

Świętego 

A.9.: 

A.9.2.  

A.9.b. 

A.10.: 

A.10.1 

A.10.a. 

A.9. Podstawowe wiadomości o 

Piśmie Świętym – gatunki 

literackie, języki biblijne, zasady 

interpretacji Starego i Nowego 

Testamentu. 

A.10. Natchnienie biblijne, 

Objawienie Boże, Biblia Księgą 

wiary. 

A.9.2. przedstawia proces formowania 

się ksiąg biblijnych; 

A.10.1. wyjaśnia pojęcia: kanon Pisma 

Świętego. 

A.9.b. stara się 

kierować w życiu 

słowem Bożym; 

A.10.a. wierzy w 

prawdy zawarte w 

Objawieniu Bożym. 

 

 

4.  Jak odnaleźć 

skarby? – lektura 

Pisma Świętego  

A.9.: 

A.9.2. 

A.9.c. 

A.10.: 

A.10.1. 

A.10.e. 

A.9. Podstawowe wiadomości o 

Piśmie Świętym – gatunki 

literackie, języki biblijne, zasady 

interpretacji Starego i Nowego 

Testamentu. 

A.10. Natchnienie biblijne, 

Objawienie Boże, Biblia Księgą 

wiary.  

A.9.2. przedstawia proces formowania 

się ksiąg biblijnych; 

A.10.1. wyjaśnia pojęcia: objawienie, 

natchnienie biblijne, kanon Pisma 

Świętego, psalm, Dekalog, Ewangelia, 

przypowieść, Pascha, ewangelie 

synoptyczne, przykazanie miłości, 

miłosierdzie, rady ewangeliczne, 

błogosławieństwa, apokalipsa. 

A.9.c. sięga po lekturę 

Pisma Świętego; 

A.10.e. podejmuje 

prywatną lekturę 

Pisma Świętego. 
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II. BÓG OBDARZA NAS ŻYCIEM  

5.  Czy Pan Bóg 

stworzył 

dinozaury? – 

prehistoria biblijna 

A.10.: 

A.10.1 

A.10.d. 

A.10. Natchnienie biblijne, 

Objawienie Boże, Biblia Księgą 

wiary. 

A.10.1. wyjaśnia pojęcia: 

objawienie, natchnienie biblijne, 

kanon Pisma Świętego. 

A.10.d. stara się 

odczytywać 

wydarzenia życiowe w 

świetle Bożego 

Objawienia. 

6.  Skąd się wszystko 

wzięło? – 

pochodzenie 

świata i człowieka 

A.11.: 

A.11.1.  

A.11.e. 

C.1.: 

C.1.1. 

C.1.a. 

C.1.d. 

A.11. Główne wydarzenia i 

postaci historii zbawienia w 

Starym Testamencie. 

C.1. Powołanie człowieka do 

czynienia dobra; Istnienie i 

przyczyny zła oraz nieszczęść. 

Człowiek wobec trudnych sytuacji 

życiowych: cierpienie, choroba i 

śmierć; Chrześcijanin wobec zła i 

nieszczęść. 

A.11.1. przedstawia podstawowe 

wydarzenia historii zbawienia w Starym 

Testamencie w porządku 

chronologicznym: stworzenie świata 

(nieba i ziemi); 

C.1.1. wyjaśnia, że wszystko, co stworzył 

Bóg, jest dobre. 

A.11.e. jest 

przekonany o 

kierowaniu światem 

przez Boga; 

C.1.a. stara się czynić 

dobro; 

C.1.d. ufa Bogu w 

trudnych 

doświadczeniach. 

7.  Najważniejsze ze 

stworzeń – 

stworzenie 

człowieka 

A.1.: 

A.1.4 

A.1.c. 

A.1.e. 

A.11.: 

A.11.1  

A.11.c. 

A.11.g. 

C.5.: 

A.1. Sens i wartość ludzkiego 

życia; Godność osoby; Źródła 

ludzkiego szczęścia. 

A.11. Główne wydarzenia i postaci 

historii zbawienia w Starym 

Testamencie; Bóg-Stwórca nieba i 

ziemi; Aniołowie. 

C.5. Dekalog: przykazanie czwarte, 

piąte i szóste; Wartość ludzkiego 

życia i zdrowia oraz ich 

zagrożenia; Troska o ludzkie życie; 

 Przemiany okresu 

A.1.4. wyjaśnia pojęcie godności 

człowieka i wskazuje jej źródła; 

A.11.1.  przedstawia podstawowe 

wydarzenia historii zbawienia w Starym 

Testamencie w porządku 

chronologicznym: stworzenie świata 

(nieba i ziemi), grzech pierwszych 

rodziców, protoewangelia; 

C.5.1. uzasadnia niepowtarzalną 

wartość żyda ludzkiego i jego świętość; 

C.5.2. podaje argumenty za prawdą, że 

tylko Bóg może decydować o życiu i 

A.1.c. okazuje 

szacunek sobie i 

innym; 

A.1.e. dąży do 

szczęścia własnego i 

bliźnich; 

A.11.c. dokonuje 

refleksji nad Słowem 

Bożym; 

A.11.g. zachowuje 

Boże przykazania; 
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C.5.1. 

C.5.2. 

C.5.a. 

C.5.b. 

C.5.c. 

 

 

preadolescencji i wczesnej 

adolescencji; Chrześcijańskie 

przeżywanie daru płciowości 

(seksualności). 

śmierci człowieka. C.5.a. okazuje 

szacunek rodzicom, 

przełożonym i 

opiekunom; 

C.5.b traktuje życie 

jako dar otrzymany 

przez Boga; 

C.5.c szanuje życie 

własne i innych. 

8.  W naszym 

wspólnym domu – 

odpowiedzialność 

za dzieło 

stworzenia 

A.11.: 

A.11.1 

A.11.e. 

C.7.: 

C.7.7. 

C.7.b. 

A.11. Główne wydarzenia i postaci 

historii zbawienia w Starym 

Testamencie; Bóg-Stwórca nieba i 

ziemi; Aniołowie. 

C.7. Rzeczywista wartość dóbr 

materialnych. - Dekalog: 

przykazanie siódme, ósme, 

dziewiąte i dziesiąte; Świat jako 

dar Boży. 

A 11.1. Przedstawia podstawowe 

wydarzenia historii zbawienia w Starym 

Testamencie w porządku 

chronologicznym: stworzenie świata 

(nieba i ziemi); 

C. 7.7. prezentuje nauczanie Kościoła 

dotyczące ekologii. 

A.11.e. jest 

przekonany o 

kierowaniu światem 

przez Boga; 

C.7.b. szanuje świat 

stworzony przez 

Boga. 

9.  Świat, którego nie 

widać – Aniołowie 

A.11.: 

A.11.1. 

A.11.c. 

A.11.e. 

A.11.3. 

A.11. Główne wydarzenia i postaci 

historii zbawienia w Starym 

Testamencie; Bóg-Stwórca nieba i 

ziemi; Aniołowie. 

 

A.11.1. przedstawia podstawowe 

wydarzenia historii zbawienia w Starym 

Testamencie w porządku 

chronologicznym: stworzenie świata 

(nieba i ziemi); 

A.11.3. wyjaśnia pojęcia: grzech 

pierworodny, protoewangelia, Opatrzność 

Boża, przymierze, patriarcha, prorok, 

anioł. 

A.11.c. dokonuje 

refleksji nad Słowem 

Bożym; 

A.11.e. jest 

przekonany o 

kierowaniu światem 

przez Boga. 

III. BÓG NIE PRZESTAJE KOCHAĆ  
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10.  Nieposłuszni po 

raz pierwszy – 

grzech pierwszych 

ludzi 

A.11.: 

A.11.1. 

A.11.2. 

A.11.3. 

A.11.5. 

A.11.a. 

A.11.b. 

A.11.c. 

A.11.g. 

A.13.: 

A.13.12. 

A.13.a. 

A.13.d. 

A.11. Główne wydarzenia i postaci 

historii zbawienia w Starym 

Testamencie; Bóg-Stwórca nieba i 

ziemi; Aniołowie. 

A.13. Osoba i odkupieńczy 

charakter dzieła Jezusa Chrystusa; 

Świadectwa historyczności Jezusa; 

Życie, działalność i nauczanie 

Jezusa Chrystusa; Orędzie 

poszczególnych Ewangelii; Słowo 

Boże jako wezwanie Boże i 

drogowskaz w kształtowaniu żyda 

chrześcijanina. 

 

A.11.1. przedstawia podstawowe 

wydarzenia historii zbawienia w Starym 

Testamencie w porządku 

chronologicznym: grzech pierwszych 

rodziców, protoewangelia,  

A.11.2. prezentuje najważniejsze 

wydarzenia z życia wybranych postaci 

starotestamentalnych;  

A.11.3. wyjaśnia pojęcia: grzech 

pierworodny, protoewangelia, anioł; 

A.11.5. wskazuje wątki, tematy i postaci 

starotestamentalne obecne w 

literaturze pięknej; 

A 13.12. wyjaśnia cztery dogmaty 

maryjne: Boże Macierzyństwo, 

Wieczyste Dziewictwo, Niepokalane 

Poczęcie i Wniebowzięcie. 

 

A.11.a. okazuje 

szacunek wobec 

słowa Bożego – 

tekstów biblijnych; 

A.11.b. słucha i czyta 

Pismo Święte z 

zaangażowaniem; 

A11.c. dokonuje 

refleksji nad słowem 

Bożym; 

A.11.g. zachowuje 

Boże przykazania;  

A.13.a. wyraża 

wdzięczność 

Chrystusowi za dar 

odkupienia;  

A.13.d. odkrywa we 

własnym życiu 

Chrystusa jako 

Mesjasza. 

11.  Dwóch braci – 

Kain i Abel 

A.11.: 

A.11.1. 

A.11.a. 

A.11.b. 

A.11.c. 

C.1.: 

C.1.2. 

A.11. Główne wydarzenia i postaci 

historii zbawienia w Starym 

Testamencie; Bóg-Stwórca nieba i 

ziemi; Aniołowie. 

C.1. Powołanie człowieka do 

czynienia dobra; Istnienie i 

przyczyny zła oraz nieszczęść; 

Człowiek wobec trudnych sytuacji 

życiowych: cierpienie, choroba i 

śmierć; Chrześcijanin wobec zła i 

A.11.1. przedstawia podstawowe 

wydarzenia historii zbawienia w Starym 

Testamencie w porządku 

chronologicznym: stworzenie świata 

(nieba i ziemi), grzech pierwszych 

rodziców, protoewangelia, Kain i Abel, 

uzasadnia, że zło jest konsekwencją 

odrzucenia Boga; 

C.1.2. uzasadnia, ze zło jest 

A.11.a. okazuje 

szacunek wobec 

słowa Bożego – 

tekstów biblijnych; 

A.11.b. słucha i czyta 

Pismo Święte z 

zaangażowaniem; 
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C.1.b. nieszczęść. 

 

konsekwencją odrzucenia Boga. 

 

A11.c. dokonuje 

refleksji nad słowem 

Bożym; 

C.1.b. podejmuje 

walkę z przejawami 

zła w swoim życiu i 

otoczeniu. 

12.  Wielka woda – 

historia Noego 

A.11.: 

A 11.1. 

A.11.a. 

A.11.b. 

A.11.c. 

C.1.: 

C 1.2. 

C 1.4. 

C.1.b. 

C.1.d.  

A.11. Główne wydarzenia i postaci 

historii zbawienia w Starym 

Testamencie; Bóg-Stwórca nieba i 

ziemi; Aniołowie. 

C.1. Powołanie człowieka do 

czynienia dobra; Istnienie i 

przyczyny zła oraz nieszczęść; 

Człowiek wobec trudnych sytuacji 

życiowych: cierpienie, choroba i 

śmierć; Chrześcijanin wobec zła i 

nieszczęść. 

 

 

A.11.1. przedstawia podstawowe 

wydarzenia historii zbawienia w Starym 

Testamencie w porządku 

chronologicznym: Noe i potop; 

C.1.2. uzasadnia, ze zło jest 

konsekwencją odrzucenia Boga; 

C.1.4. przedstawia konsekwencje dobra 

i zła. 

 

A.11.a. okazuje 

szacunek wobec 

słowa Bożego – 

tekstów biblijnych; 

A.11.b. słucha i czyta 

Pismo Święte z 

zaangażowaniem; 

A11.c. dokonuje 

refleksji nad słowem 

Bożym; 

C.1.b. podejmuje 

walkę z przejawami 

zła w swoim życiu i w 

otoczeniu; 

C.1.d. ufa Bogu w 

trudnych 

doświadczeniach. 

 

13.  Nieukończona 

budowla – wieża 

Babel 

A.11.: 

A 11.1. 

A.11.a. 

A.11  Główne wydarzenia i postaci 

historii zbawienia w Starym 

Testamencie; Bóg-Stwórca nieba i 

ziemi; Aniołowie. 

A.11.1. przedstawia podstawowe 

wydarzenia historii zbawienia w Starym 

Testamencie w porządku 

chronologicznym: Noe i potop; 

A.11.a. okazuje 

szacunek wobec 

słowa Bożego – 

tekstów biblijnych; 
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A.11.b. 

A.11.c. 

C.1.: 

C 1.2. 

C 1.4. 

C.1.b. 

C.1.  Powołanie człowieka do 

czynienia dobra; Istnienie i 

przyczyny zła oraz nieszczęść; 

Człowiek wobec trudnych sytuacji 

życiowych: cierpienie, choroba i 

śmierć; Chrześcijanin wobec zła i 

nieszczęść. 

C.1.2. uzasadnia, ze zło jest 

konsekwencją odrzucenia Boga; 

C.1.4. przedstawia konsekwencje dobra 

i zła. 

 

A.11.b. słucha i czyta 

Pismo Święte z 

zaangażowaniem; 

A11.c. dokonuje 

refleksji nad słowem 

Bożym; 

C.1.b. podejmuje 

walkę z przejawami 

zła w swoim życiu i w 

otoczeniu. 

IV. BÓG ZAWIERA PRZYMIERZE 

14.  Wędrówka wiary – 

powołanie 

Abrahama 

A.3.: 

A.3.1. 

A.3.a. 

A.3.2. 

A.3.3. 

A.11.: 

A.11.1. 

A.11.2. 

A.11.3. 

A.11.a. 

A.11.b. 

A.11.c. 

A.11.d. 

 

A.3. Wiara darem i zadaniem; 

Przymioty wiary; Trudności i 

niebezpieczeństwa na drodze 

wiary. 

A.11. Główne wydarzenia i postaci 

historii zbawienia w Starym 

Testamencie; Bóg – Stwórca nieba 

i ziemi; Aniołowie. 

 

A.3.1. wyjaśnia, że wiara jest łaską – 

darem otrzymanym od Boga;  

A.3.2. uzasadnia, że wiara jest 

zadaniem;  

A.3.3. wymienia przymioty wiary; 

A.11.1. przedstawia podstawowe 

wydarzenia historii zbawienia w 

Starym Testamencie w porządku 

chronologicznym: patriarchowie;  

A.11.2. prezentuje najważniejsze 

wydarzenia z życia wybranych postaci 

starotestamentalnych; 

A.11.3. wyjaśnia pojęcia: Opatrzność 

Boża, przymierze, patriarcha, anioł. 

 

A.3.a. wyraża 

wdzięczność za dar 

wiary; 

A.11.a. okazuje 

szacunek wobec 

słowa Bożego – 

tekstów biblijnych; 

A.11.b. słucha i czyta 

Pismo Święte z 

zaangażowaniem; 

A11.c. dokonuje 

refleksji nad słowem 

Bożym; 

A.11.d. pogłębia swoją 

relację z Bogiem. 
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15.  Pierwszy 

patriarcha – 

Abraham 

A.3.: 

A.3.1. 

A.3.2. 

A.3.3. 

A.3.b. 

A.3.c. 

A.11.: 

A.11.1. 

A.11.2.  

A 11.3. 

A 11.4. 

A.11.a. 

A.11.b. 

A.11.c. 

A.11.d. 

 

 

A.3. Wiara darem i zadaniem; 

Przymioty wiary; Trudności i 

niebezpieczeństwa na drodze 

wiary. 

A.11. Główne wydarzenia i postaci 

historii zbawienia w Starym 

Testamencie; Bóg-Stwórca nieba i 

ziemi; Aniołowie. 

 

A.3.1. wyjaśnia, że wiara jest łaską – 

darem otrzymanym od Boga; 

A.3.2. uzasadnia, że wiara jest 

zadaniem; 

A.3.3. wymienia przymioty wiary; 

A.11.1. przedstawia podstawowe 

wydarzenia historii zbawienia w 

Starym Testamencie w porządku 

chronologicznym: patriarchowie; 

A.11.2. prezentuje najważniejsze 

wydarzenia z życia wybranych postaci 

starotestamentalnych; 

A.11.3. wyjaśnia pojęcia: grzech 

pierworodny, protoewangelia, Opatrzność 

Boża, przymierze, patriarcha, prorok, 

anioł; 

A.11.4. przedstawia biblijne przykłady 

osób powoływanych przez Boga oraz ich 

zadania. 

 

 

A.3.b. wyraża 

wdzięczność za dar 

wiary; 

A.3.c. stara się żyć 

zasadami wiary; 

A.11.a. okazuje 

szacunek wobec 

słowa Bożego – 

tekstów biblijnych; 

A.11.b. słucha i czyta 

Pismo Święte z 

zaangażowaniem; 

A11.c. dokonuje 

refleksji nad słowem 

Bożym; 

A.11.d. pogłębia 

relację z Bogiem 

naśladując postaci 

biblijne. 

16.  Co z niego wyrosło 

– historia Jakuba 

A.11.: 

A.11.1. 

A.11.2. 

A.11.3. 

A.11.4. 

A.11. Główne wydarzenia i 

postaci historii zbawienia w 

Starym Testamencie. 

 

A.11.1. przedstawia podstawowe 

wydarzenia historii zbawienia w 

Starym Testamencie w porządku 

chronologicznym: patriarchowie, 

wyjście z Egiptu; 

A.11.2. prezentuje najważniejsze 

wydarzenia z życia wybranych postaci 

A.11.a. okazuje 

szacunek wobec 

słowa Bożego – 

tekstów biblijnych; 

A.11.b. słucha i czyta 

Pismo Święte z 

zaangażowaniem; 
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A.11.a. 

A.11.b. 

A.11.c. 

A.11.d. 

starotestamentalnych; 

A.11.3. wyjaśnia pojęcia: Opatrzność 

Boża, przymierze, patriarcha; 

A.11.4. przedstawia biblijne przykłady 

osób powoływanych przez Boga oraz ich 

zadania. 

 

A11.c. dokonuje 

refleksji nad słowem 

Bożym; 

A.11.d. pogłębia 

relację z Bogiem 

naśladując postaci 

biblijne. 

17.  Najbardziej 

nielubiany brat -

Józef i jego bracia 

A.11.: 

A.11.1.  

A.11.2. 

A.11.3. 

A.11.4.  

A.11.a. 

A.11.b. 

A.11.c. 

A.11.d. 

 

A.11. Główne wydarzenia i 

postaci historii zbawienia w 

Starym Testamencie. 

 

A.11.1. przedstawia podstawowe 

wydarzenia historii zbawienia w 

Starym Testamencie w porządku 

chronologicznym: patriarchowie, 

wyjście z Egiptu; 

A.11.2. prezentuje najważniejsze 

wydarzenia z życia wybranych postaci 

starotestamentalnych; 

A.11.3. wyjaśnia pojęcia: Opatrzność 

Boża, przymierze, patriarcha; 

A.11.4. przedstawia biblijne przykłady 

osób powoływanych przez Boga oraz ich 

zadania. 

A.11.a. okazuje 

szacunek wobec 

słowa Bożego – 

tekstów biblijnych; 

A.11.b. słucha i czyta 

Pismo Święte z 

zaangażowaniem; 

A11.c. dokonuje 

refleksji nad słowem 

Bożym; 

A.11.d. pogłębia 

relację z Bogiem 

naśladując postaci 

biblijne. 

18.  Daj na zgodę – 

Józef w Egipcie 

A.11.: 

A.11.1.  

A.11.2. 

A.11.3. 

A.11.4. 

A.11. Główne wydarzenia i 

postaci historii zbawienia w 

Starym Testamencie. 

 

A.11.1. przedstawia podstawowe 

wydarzenia historii zbawienia w 

Starym Testamencie w porządku 

chronologicznym: patriarchowie, 

wyjście z Egiptu; 

A.11.2. prezentuje najważniejsze 

wydarzenia z życia wybranych postaci 

A.11.a. okazuje 

szacunek wobec 

słowa Bożego – 

tekstów biblijnych; 

A.11.b. słucha i czyta 

Pismo Święte z 

zaangażowaniem; 
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A.11.a. 

A.11.b. 

A.11.c. 

A.11.d. 

starotestamentalnych; 

A.11.3. wyjaśnia pojęcia: Opatrzność 

Boża, przymierze, patriarcha; 

A.11.4. przedstawia biblijne przykłady 

osób powoływanych przez Boga oraz ich 

zadania. 

 

A11.c. dokonuje 

refleksji nad słowem 

Bożym; 

A.11.d. pogłębia 

relację z Bogiem 

naśladując postaci 

biblijne. 

V. BOŻE TAJEMNICE W NASZYM ŻYCIU – ROK KOŚCIELNY (CZ. 1) 

19.  Matko, proś za 

nami! – modlitwa 

różańcowa 

B.2.: 

B.2.2. 

B.2.d. 

D.5.: 

D.5.1. 

D.5.2. 

D.5.3. 

D.5.a. 

D.5.b. 

D.5.c. 

B.2. Sens, przestanie i liturgia 

poszczególnych okresów i 

uroczystości roku liturgicznego; 

Sakramentalia – błogosławieństwa 

i nabożeństwa; Aktualizacja 

historii zbawienia w roku 

liturgicznym; Sztuka sakralna w 

liturgii Kościoła. 

D.5. Modlitwa różańcowa 

streszczeniem Ewangelii. 

B.2.2. wymienia i opisuje 

uroczystości i święta Pańskie, 

miesiące i święta maryjne, 

uroczystości wybranych świętych, 

zwłaszcza patronów Polski i świętych 

polskich; 

D.5.1. przedstawia, na czym polega 

odmawianie różańca, wymienia jego 

części i tajemnice; 

D.5.2. uzasadnia, że modlitwa 

różańcowa jest rozważaniem wydarzeń 

z życia Jezusa i Maryi; 

D.5.3. uzasadnia związek modlitwy 

różańcowej z życiem chrześcijanina. 

B.2.d. stara się 

naśladować przykład 

Maryi i świętych. 

D.5.a. kształtuje swoje 

życie na wzór Jezusa i 

Maryi; 

D.5.b. przejawia 

postawę szacunku 

oraz zaufania Bogu i 

Maryi; 

D.5.c. łączy modlitwę 

różańcową z 

codziennym życiem; 

 

20.  Bądźcie świętymi! 

– uroczystość 

Wszystkich 

Świętych 

B.1.: 

B.1.5. 

B.2.: 

B.2.1. 

B.1. Liturgia; cel sprawowania 

liturgii; Podział zadań w 

sprawowaniu liturgii; Znaki, 

symbole i gesty liturgiczne; 

Struktura i znaczenie roku 

liturgicznego. 

B.1.5. opisuje strukturę i wyjaśnia 

znaczenie roku liturgicznego; 

B.2.1. charakteryzuje poszczególne 

okresy roku liturgicznego w kontekście 

B.2.a. angażuje się w 

obchody roku 

liturgicznego; 

B.2.b. pogłębia swoją 

pobożność;  
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B.2.4. 

B.2.a. 

B.2.b. 

B.2.c. 

B.2.d. 

B.2.e. 

B.2.f. 

 

 

 

B.2. Sens, przestanie i liturgia 

poszczególnych okresów i 

uroczystości roku liturgicznego; 

Sakramentalia – 

błogosławieństwa i 

nabożeństwa; Aktualizacja 

historii zbawienia w roku 

liturgicznym; Sztuka sakralna w 

liturgii Kościoła. 

wydarzeń zbawczych i nauczania 

Kościoła oraz życia chrześcijanina; 

B.2.4. uzasadnia religijny wymiar 

uroczystości Zmartwychwstania 

Pańskiego, Narodzenia Pańskiego, 

Zesłania Ducha Świętego oraz 

okresów Adwentu i Wielkiego Postu, 

charakteryzuje istotę kultu Serca Pana 

Jezusa, Maryi oraz świętych. 

 

 

B.2.c. jednoczy się z 

Chrystusem w 

tajemnicach roku 

liturgicznego; 

B.2.d. stara się 

naśladować przykład 

Maryi i świętych; 

B.2.e. kontynuuje 

praktykę pierwszych 

piątków i sobót 

miesiąca; 

B.2.f. z szacunkiem 

odnosi się do 

przedmiotów kultu 

religijnego. 

21.  Cały czas 

pamiętamy – 

Dzień Zaduszny 

A.8.: 

A.8.4. 

A.8.a. 

A.8.b. 

A.8.c. 

A.8.d. 

A.8.e. 

B.1.: 

B.1.5. 

B.2.: 

B.2.1. 

A.8. Istota zmartwychwstania 

umarłych, zbawienia i potępienia; 

Śmierć człowieka i czyściec; 

Koniec świata; paruzja; Sąd 

Ostateczny; Sens życia w 

kontekście rzeczy ostatecznych 

człowieka. 

B.1. Liturgia; cel sprawowania 

liturgii; Podział zadań w 

sprawowaniu liturgii; Znaki, 

symbole i gesty liturgiczne; 

Struktura i znaczenie roku 

liturgicznego. 

B.2. Sens, przestanie i liturgia 

poszczególnych okresów i 

A.8.4. wyjaśnia nauczanie Kościoła o 

odpustach; 

B.1.5. opisuje strukturę i wyjaśnia 

znaczenie roku liturgicznego; 

B.2.1. charakteryzuje poszczególne 

okresy roku liturgicznego w kontekście 

wydarzeń zbawczych i nauczania 

Kościoła oraz życia chrześcijanina; 

B.2.4. uzasadnia religijny wymiar 

uroczystości Zmartwychwstania 

Pańskiego, Narodzenia Pańskiego, 

Zesłania Ducha Świętego oraz 

okresów Adwentu i Wielkiego Postu, 

charakteryzuje istotę kultu Serca Pana 

A.8.a. wierzy w 

zmartwychwstanie 

umarłych; 

A.8.b. akceptuje 

nauczanie Kościoła o 

rzeczach 

ostatecznych; 

A.8.c. korzysta z 

możliwości 

przyjmowania 

odpustów; 

A.8.d. modli się za 

zmarłych; 
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B.2.4. 

B.2.a. 

uroczystości roku liturgicznego; 

Sakramentalia – błogosławieństwa 

i nabożeństwa; Aktualizacja 

historii zbawienia w roku 

liturgicznym; Sztuka sakralna w 

liturgii Kościoła. 

Jezusa, Maryi oraz świętych. 

 

A.8.e. ufa Bogu i żyje 

w gotowości na 

przyjście Chrystusa;  

B.2.a. angażuje się w 

obchody roku 

liturgicznego. 

22.  Jezus naszym 

Królem – 

uroczystość 

Chrystusa Króla 

B.2.: 

B.2.2. 

B.2.3. 

B.2.a. 

B.2.b. 

B.2.c. 

B.2.f. 

 

B.2. Sens, przestanie i liturgia 

poszczególnych okresów i 

uroczystości roku liturgicznego; 

Sakramentalia – błogosławieństwa 

i nabożeństwa; Aktualizacja 

historii zbawienia w roku 

liturgicznym; Sztuka sakralna w 

liturgii Kościoła. 

B.2.2. wymienia i opisuje 

uroczystości i święta Pańskie, 

miesiące i święta maryjne, 

uroczystości wybranych świętych, 

zwłaszcza patronów Polski i świętych 

polskich; 

B.2.3. omawia liturgiczne i 

paraliturgiczne formy świętowania w 

poszczególnych okresach liturgicznych. 

 

 

B.2.a. angażuje się w 

obchody roku 

liturgicznego;  

B.2.b. pogłębia swoją 

pobożność;  

B.2.c. jednoczy się z 

Chrystusem w 

tajemnicach roku 

liturgicznego; 

B.2.f. z szacunkiem 

odnosi się do 

przedmiotów kultu 

religijnego. 

23.  Pan przychodzi – 

Adwent 

A.13.: 

A.13.11. 

B.1.: 

B.1.5. 

B.2.: 

B.2.1. 

B.2.4. 

A.13. Osoba i odkupieńczy 

charakter dzieła Jezusa Chrystusa; 

Świadectwa historyczności Jezusa; 

Życie, działalność i nauczanie 

Jezusa Chrystusa; Orędzie 

poszczególnych Ewangelii; Słowo 

Boże jako wezwanie Boże i 

drogowskaz w kształtowaniu żyda 

chrześcijanina. 

B.1. Liturgia; cel sprawowania 

liturgii; Podział zadań w 

A.13.11. w oparciu o wybrane teksty 

Starego i Nowego Testamentu 

charakteryzuje rolę Maryi w dziele 

zbawczym; 

B.1.5. opisuje strukturę i wyjaśnia 

znaczenie roku liturgicznego; 

B.2.1. charakteryzuje poszczególne 

okresy roku liturgicznego w kontekście 

wydarzeń zbawczych i nauczania 

Kościoła oraz życia chrześcijanina; 

B.2.a. angażuje się w 

obchody roku 

liturgicznego; 

B.2.b. pogłębia swoją 

pobożność;  

B.2.c. jednoczy się z 

Chrystusem w 

tajemnicach roku 

liturgicznego; 

B.2.d. stara się 
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B.2.a. 

B.2.b. 

B.2.c. 

B.2.d. 

B.2.f. 

 

sprawowaniu liturgii; Znaki, 

symbole i gesty liturgiczne; 

Struktura i znaczenie roku 

liturgicznego. 

B.2. Sens, przestanie i liturgia 

poszczególnych okresów i 

uroczystości roku liturgicznego; 

Sakramentalia – błogosławieństwa 

i nabożeństwa; Aktualizacja 

historii zbawienia w roku 

liturgicznym; Sztuka sakralna w 

liturgii Kościoła. 

B.2.4. uzasadnia religijny wymiar 

uroczystości Zmartwychwstania 

Pańskiego, Narodzenia Pańskiego, 

Zesłania Ducha Świętego oraz 

okresów Adwentu i Wielkiego Postu, 

charakteryzuje istotę kultu Serca Pana 

Jezusa, Maryi oraz świętych. 

 

 

naśladować przykład 

Maryi i świętych; 

B.2.f. z szacunkiem 

odnosi się do 

przedmiotów kultu 

religijnego. 

24.  Jedyne takie 

urodziny – Boże 

Narodzenie 

A.13.: 

A.13.1 

A.13.3. 

A.13.b. 

B.1.: 

B.1.5. 

B.2.: 

B.2.1. 

B.2.4. 

B.2.4. 

B.2.a. 

B.2.c. 

B.2.d. 

B.2.f. 

A.13. Osoba i odkupieńczy 

charakter dzieła Jezusa Chrystusa; 

Świadectwa historyczności Jezusa; 

Życie, działalność i nauczanie 

Jezusa Chrystusa; Orędzie 

poszczególnych Ewangelii; Słowo 

Boże jako wezwanie Boże i 

drogowskaz w kształtowaniu żyda 

chrześcijanina. 

B.1. Liturgia; cel sprawowania 

liturgii; Podział zadań w 

sprawowaniu liturgii; Znaki, 

symbole i gesty liturgiczne; 

Struktura i znaczenie roku 

liturgicznego. 

B.2. Sens, przestanie i liturgia 

poszczególnych okresów i 

uroczystości roku liturgicznego; 

Sakramentalia – błogosławieństwa 

A.13.1. prezentuje biblijne, patrystyczne 

i pozachrześcijańskie świadectwa 

dotyczące historyczności Jezusa; 

A.13.3. przedstawia podstawowe fakty z 

życia, działalności i nauczania Jezusa 

Chrystusa w porządku 

chronologicznym; 

B.1.5. opisuje strukturę i wyjaśnia 

znaczenie roku liturgicznego; 

B.2.1. charakteryzuje poszczególne 

okresy roku liturgicznego w kontekście 

wydarzeń zbawczych i nauczania 

Kościoła oraz życia chrześcijanina; 

B.2.4. uzasadnia religijny wymiar 

uroczystości Zmartwychwstania 

Pańskiego, Narodzenia Pańskiego, 

Zesłania Ducha Świętego oraz 

okresów Adwentu i Wielkiego Postu, 

A.13.b. pogłębia 

swoją więź z 

Chrystusem 

poprzez 

poznawanie jego 

Osoby i nauczania; 

B.2.a. angażuje się w 

obchody roku 

liturgicznego B.2.b. 

pogłębia swoją 

pobożność;  

B.2.c. jednoczy się z 

Chrystusem w 

tajemnicach roku 

liturgicznego; 

B.2.d. stara się 

naśladować przykład 

Maryi i świętych; 
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 i nabożeństwa; Aktualizacja 

historii zbawienia w roku 

liturgicznym; Sztuka sakralna w 

liturgii Kościoła. 

charakteryzuje istotę kultu Serca Pana 

Jezusa, Maryi oraz świętych. 

 

B.2.f. z szacunkiem 

odnosi się do 

przedmiotów kultu 

religijnego. 

VI. BÓG WYPEŁNIA WARUNKI PRZYMIERZA 

25.  Ratunku!!! – 

niewola egipska 

A.11.: 

A.11.1.  

A.11.2. 

A.11.3. 

A.11.4. 

A.11.a. 

A.11.b. 

A.11.c. 

A.11.d. 

A.12.: 

A.12.1. 

A.12.a. 

 

A.11. Główne wydarzenia i 

postaci historii zbawienia w 

Starym Testamencie. 

A.12. Judaizm; związek między 

ludem Starego a Nowego 

Przymierza. 

 

A.11.1. przedstawia podstawowe 

wydarzenia historii zbawienia w 

Starym Testamencie w porządku 

chronologicznym: patriarchowie, 

wyjście z Egiptu; 

A.11.2. prezentuje najważniejsze 

wydarzenia z życia wybranych postaci 

starotestamentalnych; 

A.11.3. wyjaśnia pojęcia: Opatrzność 

Boża, przymierze, patriarcha; 

A.11.4. przedstawia biblijne przykłady 

osób powoływanych przez Boga oraz ich 

zadania; 

A.12.1. uzasadnia, że Izrael jest nadal 

narodem wybranym. 

A.11.a. okazuje 

szacunek wobec 

słowa Bożego – 

tekstów biblijnych; 

A.11.b. słucha i czyta 

Pismo Święte z 

zaangażowaniem; 

A11.c. dokonuje 

refleksji nad słowem 

Bożym; 

A.11.d. pogłębia 

relację z Bogiem 

naśladując postaci 

biblijne; 

A.12.a. zachowuje 

szacunek wobec 

wyznawców judaizmu. 

26.  Niesamowita 

przygoda – 

powołanie 

Mojżesza 

A.5.: 

A.5.1. 

A.5.a. 

A.5.b. 

A.10.: 

A.5. Bóg objawia się człowiekowi; 

obraz Boga w chrześcijaństwie; 

Kerygmat chrześcijański: miłość 

Boga do człowieka, zbawcza misja 

Jezusa Chrystusa. 

A.10. Objawienie Boże. 

A.11. Główne wydarzenia i postaci 

A.5.1. wymienia sposoby Bożego 

Objawienia; 

A.10.1. Wyjaśnia pojęcia: objawienie; 

A.11.1. przedstawia podstawowe 

wydarzenia historii zbawienia w 

Starym Testamencie w porządku 

chronologicznym: patriarchowie, 

A.5.a przyjmuje w 

posłuszeństwie wiary 

Boże Objawienie; 

A.5.b. nawiązuje i 

pielęgnuje osobową 

relację z Bogiem; 
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A.10.1. 

A.10.b. 

A.11.: 

A.11.1. 

A.11.2. 

A.11.3 

A.11.4. 

A.11.a. 

A.11.b. 

A.11.c. 

A.11.d. 

A.12.: 

A.12.1. 

A.12.a. 

 

historii zbawienia w Starym 

Testamencie. 

A.12. Judaizm; związek między 

ludem Starego a Nowego 

Przymierza. 

 

 

wyjście z Egiptu; 

A.11.2. prezentuje najważniejsze 

wydarzenia z życia wybranych postaci 

starotestamentalnych; 

A.11.3. wyjaśnia pojęcia: Opatrzność 

Boża, przymierze, patriarcha; 

A.11.4. przedstawia biblijne przykłady 

osób powoływanych przez Boga oraz ich 

zadania; 

A.12.1. uzasadnia, że Izrael jest nadal 

narodem wybranym. 

A.10.b poznaje Boże 

objawienie; 

A.11.a. okazuje 

szacunek wobec 

słowa Bożego – 

tekstów biblijnych; 

A.11.b. słucha i czyta 

Pismo Święte z 

zaangażowaniem; 

A11.c. dokonuje 

refleksji nad słowem 

Bożym; 

A.11.d. pogłębia 

relację z Bogiem 

naśladując postaci 

biblijne; 

A.12.a. zachowuje 

szacunek wobec 

wyznawców judaizmu. 

27.  W drogę – wyjście 

Izraelitów z Egiptu 

A.10.: 

A.10.1. 

A.11.: 

A.11.1. 

A.11.2. 

A.11.3. 

B.4.: 

B.4.1. 

A.10. Objawienie Boże. 

A.11. Główne wydarzenia i postaci 

historii zbawienia w Starym 

Testamencie. 

B.4. Znaczenie i skutki 

sakramentu chrztu. 

A.10.1. wyjaśnia pojęcia: objawienie; 

A.11.1. przedstawia podstawowe 

wydarzenia historii zbawienia w 

Starym Testamencie w porządku 

chronologicznym: patriarchowie, 

wyjście z Egiptu; 

A.11.2. prezentuje najważniejsze 

wydarzenia z życia wybranych postaci 

starotestamentalnych; 

A.11.3. wyjaśnia pojęcia: Opatrzność 

B.4.a przejawia 

postawę wdzięczności 

Bogu za sakrament 

chrztu św. 
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B.4.2. 

B.4.a. 

 

Boża, przymierze, patriarcha; 

B.4.1. wyjaśnia, czym jest sakrament 

chrztu św.; 

B.4.2. omawia znaczenie i skutki chrztu 

św. 

 

 

28.  W nieznane, ale z 

przewodnikiem – 

Mojżesz prowadzi 

naród wybrany 

A.10.: 

A.10.5. 

A.10.a. 

A.10.b. 

A.10.d. 

A.11.: 

A.11.1. 

A.11.2. 

A.11.3. 

B.4.: 

B.4.1. 

B.4.2. 

B.4.a. 

A.10. Objawienie Boże. 

A.11. Główne wydarzenia i postaci 

historii zbawienia w Starym 

Testamencie. 

B.4. Znaczenie i skutki 

sakramentu chrztu. 

A.10.5. ukazuje związek wydarzeń 

biblijnych z rokiem liturgicznym, 

prawdami wiary i moralności 

chrześcijańskiej oraz życiem 

chrześcijanina; 

A.11.1. przedstawia podstawowe 

wydarzenia historii zbawienia w 

Starym Testamencie w porządku 

chronologicznym: patriarchowie, 

wyjście z Egiptu; 

A.11.2. prezentuje najważniejsze 

wydarzenia z życia wybranych postaci 

starotestamentalnych; 

A.11.3. wyjaśnia pojęcia: Opatrzność 

Boża, przymierze, patriarcha; 

B.4.1. wyjaśnia, czym jest sakrament 

chrztu św.; 

B.4.2. omawia znaczenie i skutki chrztu 

św. 

 

A.10.a. wierzy w 

prawdy zawarte w 

Bożym Objawieniu;  

A.10.b. poznaje Boże 

Objawienie; 

A.10.d. stara się 

odczytywać 

wydarzenia życiowe w 

świetle Bożego 

Objawienia; 

B.4.a. przejawia 

postawę wdzięczności 

Bogu za sakrament 

chrztu św. 
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29.  Przymierze z 

Bogiem – Mojżesz 

na górze Synaj 

A.10.: 

A.10.1 

A.11.: 

A.11.1 

C.3.: 

C.3.1. 

C.3.2. 

C.3.3. 

C.3.a. 

C.3.b. 

 

A.10. Objawienie Boże. 

A.11. Główne wydarzenia i postaci 

historii zbawienia w Starym 

Testamencie. 

C.3. Dekalog; Dekalog wyrazem 

troski Boga o dobro człowieka. 

 

A.10.1. wyjaśnia pojęcia: Dekalog; 

A.11.1. przedstawia podstawowe 

wydarzenia historii zbawienia w 

Starym Testamencie w porządku 

chronologicznym: Przymierze na 

Synaju; 

C.3.1. wyjaśnia, czym są Boże 

przykazania; 

C.3.2. wyjaśnia sens Bożych przykazań; 

C.3.3. przekonuje, że przykazania służą 

ochronie wartości. 

 

C.3.a. wykazuje wolę 

zachowania Dekalogu; 

C.3.b. przestrzega 

wartości wynikających 

z przykazań. 

30.  Jak kochać Pana 

Boga? – Dekalog 

cz. I (Przykazania I-

III) 

C.1.: 

C.1.3. 

C.2.: 

C.2.2. 

C.2.c. 

C.2.e. 

C.3.: 

C.3.1. 

C.3.2. 

C.3.3. 

C.1. Powołanie człowieka do 

czynienia dobra; Istnienie i 

przyczyny zła oraz nieszczęść.; 

Człowiek wobec trudnych sytuacji 

życiowych: cierpienie, choroba i 

śmierć.; Chrześcijanin wobec zła i 

nieszczęść. 

C.2. Podstawowe pojęcia etyczne. 

C.3. Dekalog; Dekalog wyrazem 

troski Boga o dobro człowieka. 

 

C.1.3. wyjaśnia różnice między dobrem 

a złem w konkretnych sytuacjach 

moralnych; 

C.2.2. podaje hierarchię wartości 

wynikającą z wiary; 

C.3.1. wyjaśnia, czym są Boże 

przykazania; 

C.3.2. wyjaśnia sens Bożych przykazań; 

C.3.3. przekonuje, że przykazania służą 

ochronie wartości; 

C.3.4. omawia rolę pokory i złe skutki 

pychy w odniesieniu do relacji Bóg – 

C.2.c. wdraża się do 

systematycznej pracy 

nad swoją postawą 

moralną; 

C.2.e. troszczy się o 

kształtowanie w sobie 

prawidłowego 

sumienia; 

C.3.a. wykazuje wolę 

zachowania Dekalogu; 
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C.3.4. 

C.3.5. 

C.3.a. 

C.3.b. 

 

człowiek; 

C.3.5. opisuje zadania wynikające z 

przykazań Bożych oraz negatywne 

skutki wykroczeń przeciw nim. 

C.3.b. przestrzega 

wartości wynikających 

z przykazań. 

31.  Jak kochać siebie i 

innych? – Dekalog 

cz. II (Przykazania 

IV-X) 

C.1.: 

C.1.3. 

C.2.: 

C.2.2. 

C.2.c. 

C.2.e. 

C.3.: 

C.3.1. 

C.3.2. 

C.3.3. 

C.3.4. 

C.3.5. 

C.3.a. 

C.3.b. 

 

C.1. Powołanie człowieka do 

czynienia dobra; Istnienie i 

przyczyny zła oraz nieszczęść.; 

Człowiek wobec trudnych sytuacji 

życiowych: cierpienie, choroba i 

śmierć.; Chrześcijanin wobec zła i 

nieszczęść. 

C.2. Podstawowe pojęcia etyczne. 

C.3. Dekalog; Dekalog wyrazem 

troski Boga o dobro człowieka. 

 

C.2.2. podaje hierarchię wartości 

wynikającą z wiary; 

C.1.3. wyjaśnia różnice między dobrem 

a złem w konkretnych sytuacjach 

moralnych; 

C.3.1. wyjaśnia, czym są Boże 

przykazania; 

C.3.2. wyjaśnia sens Bożych przykazań; 

C.3.3. przekonuje, że przykazania służą 

ochronie wartości; 

C.3.4. omawia rolę pokory i złe skutki 

pychy w odniesieniu do relacji Bóg – 

człowiek; 

C.3.5. opisuje zadania wynikające z 

przykazań Bożych oraz negatywne 

skutki wykroczeń przeciw nim. 

C.2.c. wdraża się do 

systematycznej pracy 

nad swoją postawą 

moralną; 

C.2.e. troszczy się o 

kształtowanie w sobie 

prawidłowego 

sumienia; 

C.3.a. wykazuje wolę 

zachowania Dekalogu; 

C.3.b. przestrzega 

wartości wynikających 

z przykazań. 

32.  Otoczeni troską – 

wędrówka 

Izraelitów 

A.11.: 

A.11.1. 

A.11.2. 

A.11. Główne wydarzenia i postaci 

historii zbawienia w Starym 

Testamencie. 

A.11.1. przedstawia podstawowe 

wydarzenia historii zbawienia w 

Starym Testamencie w porządku 

chronologicznym: patriarchowie, 

A.11.a. okazuje 

szacunek wobec 
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A.11.3. 

A.11.a. 

A.11.b. 

A.11.c. 

A.11.d. 

 wyjście z Egiptu, wędrówka do Ziemi 

Obiecanej, Przymierze na Synaju; 

A.11.2. prezentuje najważniejsze 

wydarzenia z życia wybranych postaci 

starotestamentalnych; 

A.11.3. wyjaśnia pojęcia: Opatrzność 

Boża, przymierze, patriarcha. 

 

słowa Bożego – 

tekstów biblijnych; 

A.11.b. słucha i czyta 

Pismo Święte z 

zaangażowaniem; 

A11.c. dokonuje 

refleksji nad słowem 

Bożym; 

A.11.d. pogłębia 

relację z Bogiem 

naśladując postaci 

biblijne. 

 

33.  Dotarcie do celu – 

Ziemia Obiecana 

A.11.: 

A.11.1. 

A.11.2. 

A.11.3. 

A.11.a. 

A.11.b. 

A.11.c. 

A.11.d. 

 

A.11. Główne wydarzenia i postaci 

historii zbawienia w Starym 

Testamencie. 

 

A.11.1. przedstawia podstawowe 

wydarzenia historii zbawienia w 

Starym Testamencie w porządku 

chronologicznym: patriarchowie, 

wyjście z Egiptu, wędrówka do Ziemi 

Obiecanej; 

A.11.2. prezentuje najważniejsze 

wydarzenia z życia wybranych postaci 

starotestamentalnych; 

A.11.3. wyjaśnia pojęcia: Opatrzność 

Boża, przymierze, patriarcha. 

 

A.11.a. okazuje 

szacunek wobec 

słowa Bożego – 

tekstów biblijnych; 

A.11.b. słucha i czyta 

Pismo Święte z 

zaangażowaniem; 

A11.c. dokonuje 

refleksji nad słowem 

Bożym; 

A.11.d. pogłębia 

relację z Bogiem 

naśladując postaci 

biblijne. 
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VII. BÓG WYZNACZA PRZYWÓDCÓW NARODU WYBRANEGO 

34.  Poprowadzić 

innych – sędziowie 

i królowie w 

historii narodu 

wybranego 

A.11.: 

A.11.1. 

A.11.2. 

A.11.4. 

A.11.a. 

A.11.b. 

A.11.c. 

A.11.d. 

A.12.: 

A.12.1.  

 

 

A.11. Główne wydarzenia i postaci 

historii zbawienia w Starym 

Testamencie. 

A.12. Judaizm; Związek między 

ludem Starego a Nowego 

Przymierza. 

A.11.1. przedstawia podstawowe 

wydarzenia historii zbawienia w 

Starym Testamencie w porządku 

chronologicznym: patriarchowie, 

wyjście z Egiptu, wędrówka do Ziemi 

Obiecanej; 

A.11.2. prezentuje najważniejsze 

wydarzenia z życia wybranych postaci 

starotestamentalnych; 

A.11.4. przedstawia biblijne przykłady 

osób powoływanych przez Boga oraz ich 

zadania; 

A.12.1. uzasadnia, że Izrael jest nadal 

narodem wybranym. 

 

A.11.a. okazuje 

szacunek wobec 

słowa Bożego – 

tekstów biblijnych; 

A.11.b. słucha i czyta 

Pismo Święte z 

zaangażowaniem; 

A.11.c. dokonuje 

refleksji nad słowem 

Bożym; 

A.11.d. pogłębia swoją 

relację z Bogiem, 

naśladując postaci 

biblijne; 

A.11.e. jest 

przekonany o 

kierowaniu światem 

przez Boga; 

A.11.f. ufa Bożej 

Opatrzności; 

A.11.g. zachowuje 

Boże przykazania; 

A.12.a. zachowuje 

szacunek wobec 

judaizmu; 

A.12.b. przeciwstawia 

się antysemityzmowi. 
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35.  Do czego zostałem 

wezwany? – 

powołanie 

Samuela 

A.11.: 

A.11.1. 

A.11.2. 

A.11.3. 

A.11.4. 

A.11.a. 

A.11.b. 

A.11.c. 

A.11.d. 

A.11.e. 

A.11.f. 

A.11.g. 

 

A.11. Główne wydarzenia i postaci 

historii zbawienia w Starym 

Testamencie. 

 

A.11.1. przedstawia podstawowe 

wydarzenia historii zbawienia w 

Starym Testamencie w porządku 

chronologicznym: stworzenie świata 

(nieba i ziemi), grzech pierwszych 

rodziców, protoewangelia, Kain i Abel, 

Noe i potop, budowa wieży Babel, 

patriarchowie, wyjście z Egiptu, 

wędrówka do Ziemi Obiecanej, 

Przymierze na Synaju, epoka sędziów, 

pierwsi królowie;  

A.11.2. prezentuje najważniejsze 

wydarzenia z życia wybranych postaci 

starotestamentalnych; 

A.11.3. wyjaśnia pojęcia: patriarcha; 

A.11.4. przedstawia biblijne przykłady 

osób powoływanych przez Boga oraz ich 

zadania. 

 

A.11.a. okazuje 

szacunek wobec 

słowa Bożego – 

tekstów biblijnych; 

A.11.b. słucha i czyta 

Pismo Święte z 

zaangażowaniem; 

A.11.c. dokonuje 

refleksji nad słowem 

Bożym; 

A.11.d. pogłębia swoją 

relację z Bogiem, 

naśladując postaci 

biblijne; 

A.11.e. jest 

przekonany o 

kierowaniu światem 

przez Boga; 

A.11.f. ufa Bożej 

Opatrzności; 

A.11.g. zachowuje 

Boże przykazania. 

 

36.  Arogancki król – 

historia Saula 

A.11.: 

A.11.1. 

A.11.2. 

C.1.: 

A.11. Główne wydarzenia i postaci 

historii zbawienia w Starym 

Testamencie. 

C.1. Powołanie człowieka do 

czynienia dobra.; Istnienie i 

przyczyny zła oraz nieszczęść; 

A.11.1. przedstawia podstawowe 

wydarzenia historii zbawienia w 

Starym Testamencie w porządku 

chronologicznym: stworzenie świata 

(nieba i ziemi), grzech pierwszych 

rodziców, protoewangelia, Kain i Abel, 

C.1.a. stara się czynić 

dobro; 

C.1.b. podejmuje 

walkę z przejawami 

zła w swoim życiu i w 
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C.1.2. 

C.1.4. 

C.1.5. 

C.1.a. 

C.1.b. 

C.2.: 

C.2.1. 

C.2.a. 

C.2.d. 

Człowiek wobec trudnych sytuacji 

życiowych: cierpienie, choroba i 

śmierć; Chrześcijanin wobec zła i 

nieszczęść. 

C.2. Podstawowe pojęcia etyczne; 

Obiektywna prawda moralna; 

Zasady i motywacja dokonywania 

samodzielnych wyborów 

moralnych; Hierarchia wartości 

oparta na wierze; Wierność Bogu; 

Interpretacja własnego 

doświadczenia życiowego w 

świetle wezwania Bożego 

(formacja sumienia). 

Noe i potop, budowa wieży Babel, 

patriarchowie, wyjście z Egiptu, 

wędrówka do Ziemi Obiecanej, 

Przymierze na Synaju, epoka sędziów, 

pierwsi królowie; 

A.11.2. prezentuje najważniejsze 

wydarzenia z życia wybranych postaci 

starotestamentalnych; 

C.1.2. wyjaśnia, że wszystko, co stworzył 

Bóg, jest dobre; 

C.1.4. przedstawia konsekwencje dobra 

i zła; 

C.1.5. wskazuje przyczyny nieszczęść 

(śmierć, choroby, powodzie itp.) i zła 

(zbrodnie, wojny, przemoc, grabieże 

itp.); 

C.2.1. opisuje podstawowe pojęcia 

etyczne: sumienie, prawo Boże, wartości. 

 

otoczeniu; 

C.2.a. kieruje się w 

życiu hierarchią 

wartości wynikającą z 

wiary; 

C.2.d. swoim życiem 

odpowiada Bogu na 

Jego wezwanie. 

37.  Widzieć sercem – 

namaszczenie 

Dawida na króla 

A.11.: 

A.11.1. 

A.11.2. 

A.11.3. 

A.11.4. 

A.11.a. 

A.11.b. 

A.11. Główne wydarzenia i postaci 

historii zbawienia w Starym 

Testamencie. 

 

A.11.1. przedstawia podstawowe 

wydarzenia historii zbawienia w 

Starym Testamencie w porządku 

chronologicznym: stworzenie świata 

(nieba i ziemi), grzech pierwszych 

rodziców, protoewangelia, Kain i Abel, 

Noe i potop, budowa wieży Babel, 

patriarchowie, wyjście z Egiptu, 

wędrówka do Ziemi Obiecanej, 

Przymierze na Synaju, epoka sędziów, 

A.11.a. okazuje 

szacunek wobec 

słowa Bożego – 

tekstów biblijnych; 

A.11.b. słucha i czyta 

Pismo Święte z 

zaangażowaniem; 

A.11.c. dokonuje 

refleksji nad słowem 
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A.11.c. 

A.11.d. 

A.11.e. 

A.11.f. 

A.11.g. 

 

 

pierwsi królowie; 

A.11.2. prezentuje najważniejsze 

wydarzenia z życia wybranych postaci 

starotestamentalnych; 

A.11.3. wyjaśnia pojęcia: patriarcha; 

A.11.4. przedstawia biblijne przykłady 

osób powoływanych przez Boga oraz ich 

zadania. 

 

Bożym; 

A.11.d. pogłębia swoją 

relację z Bogiem, 

naśladując postaci 

biblijne; 

A.11.e. jest 

przekonany o 

kierowaniu światem 

przez Boga; 

A.11.f. ufa Bożej 

Opatrzności; 

A.11.g. zachowuje 

Boże przykazania. 

38.  Kto śpiewa… - 

historia króla 

Dawida 

A.10.: 

A.10.1. 

A.11.: 

A.11.1. 

A.11.2. 

D.1.: 

D.1.1. 

D.1.a. 

D.2.: 

D.2.1. 

D.2.4. 

D.2.a. 

A.10. Natchnienie biblijne; 

Objawienie Boże; Biblia księgą 

wiary. 

A.11. Główne wydarzenia i postaci 

historii zbawienia w Starym 

Testamencie. 

D.1. Modlitwa postawą otwarcia 

się na Boga i fundamentem życia 

chrześcijańskiego; pojęcie 

modlitwy, rodzaje, formy, postawy 

podczas modlitwy. 

D.2. Biblijne wzory modlitwy i 

przykłady osób żyjących modlitwą 

 

A.10.1. wyjaśnia pojęcia: psalm; 

A.11.1. przedstawia podstawowe 

wydarzenia historii zbawienia w 

Starym Testamencie w porządku 

chronologicznym: stworzenie świata 

(nieba i ziemi), grzech pierwszych 

rodziców, protoewangelia, Kain i Abel, 

Noe i potop, budowa wieży Babel, 

patriarchowie, wyjście z Egiptu, 

wędrówka do Ziemi Obiecanej, 

Przymierze na Synaju, epoka sędziów, 

pierwsi królowie;  

A.11.2. prezentuje najważniejsze 

wydarzenia z życia wybranych postaci 

starotestamentalnych; 

D.1.1. omawia, czym jest modlitwa i 

D.1.a. jest przekonany 

o potrzebie modlitwy; 

D.1.b. chętnie się 

modli; 

D.2.a. w modlitwie 

inspiruje się 

przykładami 

biblijnymi; 

D.2.b. świadomie 

podchodzi do 

modlitwy jako czasu 

przebywania z 

Bogiem. 
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D.2.b. 

 

wskazuje jej konieczność w pogłębianiu 

więzi z Bogiem; 

D.2.1. na podstawie tekstów biblijnych 

wskazuje osoby żyjące modlitwą oraz 

formy modlitwy; 

D.2.4. formułuje modlitwy 

dziękczynienia, uwielbienia, 

przeproszenia i prośby w oparciu o 

teksty biblijne i własnymi słowami. 

39.  Rezolutny Jaś – 

historia króla 

Salomona 

A.11.: 

A.11.1. 

A.11.2. 

A.11.a. 

A.11.b. 

A.11.c. 

A.11.d. 

A.11.e. 

A.11.f. 

A.11.g. 

 

 

A.11. Główne wydarzenia i postaci 

historii zbawienia w Starym 

Testamencie. 

 

A.11.1. przedstawia podstawowe 

wydarzenia historii zbawienia w 

Starym Testamencie w porządku 

chronologicznym: stworzenie świata 

(nieba i ziemi), grzech pierwszych 

rodziców, protoewangelia, Kain i Abel, 

Noe i potop, budowa wieży Babel, 

patriarchowie, wyjście z Egiptu, 

wędrówka do Ziemi Obiecanej, 

Przymierze na Synaju, epoka sędziów, 

pierwsi królowie; 

A.11.2. prezentuje najważniejsze 

wydarzenia z życia wybranych postaci 

starotestamentalnych. 

 

A.11.a. okazuje 

szacunek wobec 

słowa Bożego – 

tekstów biblijnych; 

A.11.b. słucha i czyta 

Pismo Święte z 

zaangażowaniem; 

A.11.c. dokonuje 

refleksji nad słowem 

Bożym; 

A.11.d. pogłębia swoją 

relację z Bogiem, 

naśladując postaci 

biblijne; 

A.11.e. jest 

przekonany o 

kierowaniu światem 

przez Boga; 

A.11.f. ufa Bożej 

Opatrzności; 
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A.11.g. zachowuje 

Boże przykazania. 

VIII. BÓG MÓWI DO CZŁOWIEKA 

40.  Kto to mówi? – 

prorocy   

A.11.: 

A.11.1. 

A.11.3. 

A.11.4. 

A.11.a. 

A.11.b. 

A.11.c. 

A.11.d. 

A.11.e. 

A.11.f. 

A.11.g. 

F.2.: 

F.2.1. 

F.2.b. 

 

A.11. Główne wydarzenia i postaci 

historii zbawienia w Starym 

Testamencie. 

F.2. Odpowiedzialność świeckich 

za Kościół; Pojęcie i istota 

apostolstwa; Zaangażowanie 

chrześcijanina w różne formy 

apostolstwa; Zadania 

chrześcijanina w życiu 

społecznym; Świadkowie wiary 

biblijni i święci. 

 

A.11.1. przedstawia podstawowe 

wydarzenia historii zbawienia w 

Starym Testamencie w porządku 

chronologicznym: stworzenie świata 

(nieba i ziemi), grzech pierwszych 

rodziców, protoewangelia, Kain i Abel, 

Noe i potop, budowa wieży Babel, 

patriarchowie, wyjście z Egiptu, 

wędrówka do Ziemi Obiecanej, 

Przymierze na Synaju, epoka sędziów, 

pierwsi królowie; 

A.11.3. wyjaśnia pojęcia: prorok; 

A.11.4. przedstawia biblijne przykłady 

osób powoływanych przez Boga oraz ich 

zadania; 

F.2.1. opisuje możliwości i podaje 

przykłady apostolstwa w Kościele, 

rodzinie, szkole, różnych środowiskach 

rówieśniczych i na portalach 

społecznościowych. 

 

 

A.11.a. okazuje 

szacunek wobec 

słowa Bożego – 

tekstów biblijnych; 

A.11.b. słucha i czyta 

Pismo Święte z 

zaangażowaniem; 

A.11.c. dokonuje 

refleksji nad słowem 

Bożym; 

A.11.e. jest 

przekonany o 

kierowaniu światem 

przez Boga; 

A.11.f. ufa Bożej 

Opatrzności; 

A.11.g. zachowuje 

Boże przykazania; 

F.2.b. angażuje się w 

ewangelizacyjną 

działalność Kościoła. 

41.  Tyle do zrobienia – 

historia Eliasza 

A.11.: 

A.11.1. 

A.11.2. 

A.11. Główne wydarzenia i postaci 

historii zbawienia w Starym 

Testamencie. 

C.4. Trzy pierwsze 

A.11.1. przedstawia podstawowe 

wydarzenia historii zbawienia w 

Starym Testamencie w porządku 

chronologicznym: stworzenie świata 

C.4.a. stawia Pana 

Boga na pierwszym 

miejscu w swoim 

życiu; 
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A.11.3. 

A.11.4. 

C.4.: 

C.4.1. 

C.4.2. 

C.4.a. 

C.4.d. 

 

przykazania Dekalogu: 

relacja Bóg – człowiek; 

Chrześcijański sposób 

świętowania i spędzania 

wolnego czasu. 

 

(nieba i ziemi), grzech pierwszych 

rodziców, protoewangelia, Kain i Abel, 

Noe i potop, budowa wieży Babel, 

patriarchowie, wyjście z Egiptu, 

wędrówka do Ziemi Obiecanej, 

Przymierze na Synaju, epoka sędziów, 

pierwsi królowie; 

A.11.2. prezentuje najważniejsze 

wydarzenia z życia wybranych postaci 

starotestamentalnych; 

A.11.3. wyjaśnia pojęcia: prorok; 

A.11.4. przedstawia biblijne przykłady 

osób powoływanych przez Boga oraz ich 

zadania; 

C.4.1. uzasadnia pierwszeństwo Boga w 

życiu człowieka; 

C.4.2. wyjaśnia, że zabobon, 

bałwochwalstwo, wróżbiarstwo oraz 

magia są wynikiem fałszywego obrazu 

Boga; 

C.4.d. wykazuje troskę 

o chrześcijańskie 

świętowanie niedzieli. 

42.  Aslan się pojawi… 

wkrótce – 

proroctwa Izajasza 

A.11.: 

A.11.1. 

A.11.2. 

A.11.3. 

A.11.4. 

A.11.f. 

A.12.: 

A.11. Główne wydarzenia i postaci 

historii zbawienia w Starym 

Testamencie. 

A.12. Judaizm; Związek między 

ludem Starego a Nowego 

Przymierza. 

A.13. Osoba i odkupieńczy 

charakter dzieła Jezusa Chrystusa; 

Świadectwa historyczności Jezusa; 

A.11.1. przedstawia podstawowe 

wydarzenia historii zbawienia w 

Starym Testamencie w porządku 

chronologicznym: stworzenie świata 

(nieba i ziemi), grzech pierwszych 

rodziców, protoewangelia, Kain i Abel, 

Noe i potop, budowa wieży Babel, 

patriarchowie, wyjście z Egiptu, 

wędrówka do Ziemi Obiecanej, 

Przymierze na Synaju, epoka sędziów, 

A.11.f. ufa Bożej 

Opatrzności; 

A.13.b. pogłębia swoją 

więź z Chrystusem 

przez poznawanie 

Jego Osoby i 

nauczania. 
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A.12.2. 

A.13.: 

A.13.9. 

A.13.b. 

 

Życie, działalność i nauczanie 

Jezusa Chrystusa; Orędzie 

poszczególnych Ewangelii; Słowo 

Boże jako wezwanie Boże i 

drogowskaz w kształtowaniu żyda 

chrześcijanina. 

pierwsi królowie; 

A.11.2. prezentuje najważniejsze 

wydarzenia z życia wybranych postaci 

starotestamentalnych; 

A.11.3. wyjaśnia pojęcia: prorok; 

A.11.4. przedstawia biblijne przykłady 

osób powoływanych przez Boga oraz ich 

zadania; 

A.12.2. wskazuje na różnice i 

podobieństwa między judaizmem a 

chrześcijaństwem (wiara w Boga, 

etyka – przykazania Boże, Stary 

Testament jako słowo Boże, nadzieja 

na ostateczne nadejście królestwa 

Bożego); 

A.13.9. wyjaśnia zbawczy sens męki, 

śmierci i zmartwychwstania Jezusa 

Chrystusa. 

43.  1…2…3… Szukam! 

– historia Jonasz 

A.11.: 

A.11.1. 

A.11.2. 

A.11.3. 

A.11.4. 

B.7.: 

B.7.1. 

C.1.: 

A.11. Główne wydarzenia i postaci 

historii zbawienia w Starym 

Testamencie. 

B.7. Sens i skutki sakramentu 

pokuty i pojednania. 

C.1. Powołanie człowieka do 

czynienia dobra.; Istnienie i 

przyczyny zła oraz nieszczęść; 

Człowiek wobec trudnych sytuacji 

życiowych: cierpienie, choroba i 

śmierć; Chrześcijanin wobec zła i 

A.11.1. przedstawia podstawowe 

wydarzenia historii zbawienia w 

Starym Testamencie w porządku 

chronologicznym: stworzenie świata 

(nieba i ziemi), grzech pierwszych 

rodziców, protoewangelia, Kain i Abel, 

Noe i potop, budowa wieży Babel, 

patriarchowie, wyjście z Egiptu, 

wędrówka do Ziemi Obiecanej, 

Przymierze na Synaju, epoka sędziów, 

pierwsi królowie;  

A.11.2. prezentuje najważniejsze 

C.1.a. stara się czynić 

dobro; 

C.1.b. podejmuje 

walkę z przejawami 

zła w swoim życiu i w 

otoczeniu; 

C.1.c. pomaga 

ludziom 

potrzebującym; 
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C.1.4. 

C.1.8. 

C.1.a. 

C.1.b. 

C.1.c. 

C.1.d. 

C.2.: 

C.2.5. 

 

nieszczęść. 

C.2. Podstawowe pojęcia etyczne; 

Obiektywna prawda moralna; 

Zasady i motywacja dokonywania 

samodzielnych wyborów 

moralnych; Hierarchia wartości 

oparta na wierze; Wierność Bogu; 

Interpretacja własnego 

doświadczenia życiowego w 

świetle wezwania Bożego 

(formacja sumienia). 

wydarzenia z życia wybranych postaci 

starotestamentalnych; 

A.11.3. wyjaśnia pojęcia: prorok; 

A.11.4. przedstawia biblijne przykłady 

osób powoływanych przez Boga oraz ich 

zadania; 

B.7.1. wyjaśnia, czym jest sakrament 

pokuty; 

C.1.4. przedstawia konsekwencje dobra 

i zła; 

C.1.8. wymienia sposoby 

przeciwdziałania złu i cierpieniu; 

C.2.5. omawia sposoby kształtowania 

sumienia, zwłaszcza w kontekście 

sakramentu pokuty i pojednania. 

C.1.d. ufa Bogu w 

trudnych 

doświadczeniach. 

44.  Czy cierpienie jest 

karą? – historia 

Hioba 

A.7.: 

A.7.5. 

A.7.e. 

A.11.: 

A.11.2. 

A.11.d. 

A.11.f. 

A.13.: 

A.13.14. 

 

A.7. Działalność złego ducha 

(szatana); Istnienie piekła. 

A.11. Główne wydarzenia i postaci 

historii zbawienia w Starym 

Testamencie. 

A.13. Osoba i odkupieńczy 

charakter dzieła Jezusa Chrystusa; 

Świadectwa historyczności Jezusa; 

Życie, działalność i nauczanie 

Jezusa Chrystusa; Orędzie 

poszczególnych Ewangelii; Słowo 

Boże jako wezwanie Boże i 

drogowskaz w kształtowaniu żyda 

A.7.5. opisuje sposoby działalności 

złego ducha; 

A.11.2. prezentuje najważniejsze 

wydarzenia z życia wybranych postaci 

starotestamentalnych; 

A.13.14. omawia tajemnicę cierpienia i 

chrześcijańskie podejście do choroby i 

śmierci. 

 

A.7.e. podejmuje 

walkę z pokusami w 

swoim życiu; 

A.11.d. pogłębia swoją 

relację z Bogiem, 

naśladując postaci 

biblijne; 

A.11.f. ufa Bożej 

Opatrzności. 
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chrześcijanina. 

45.  Superbohater – 

historia Tobiasza 

A.3.: 

A.3.2. 

A.3.c. 

A.10.: 

A.10.1. 

A.11.: 

A.11.2. 

A.11.g. 

C.1.: 

C.1.7. 

C.1.a. 

C.1.c. 

C.2.: 

C.2.1. 

C.10.: 

C.10.1. 

C.10.b. 

 

A.3. Wiara darem i zadaniem; 

Przymioty wiary; Trudności i 

niebezpieczeństwa na drodze 

wiary. 

A.10. Natchnienie biblijne; 

Objawienie Boże; Biblia księgą 

wiary. 

A.11. Główne wydarzenia i postaci 

historii zbawienia w Starym 

Testamencie. 

C.1. Powołanie człowieka do 

czynienia dobra.; Istnienie i 

przyczyny zła oraz nieszczęść; 

Człowiek wobec trudnych sytuacji 

życiowych: cierpienie, choroba i 

śmierć; Chrześcijanin wobec zła i 

nieszczęść. 

C.2. Podstawowe pojęcia etyczne; 

Obiektywna prawda moralna; 

Zasady i motywacja dokonywania 

samodzielnych wyborów 

moralnych; Hierarchia wartości 

oparta na wierze; Wierność Bogu; 

Interpretacja własnego 

doświadczenia życiowego w 

świetle wezwania Bożego 

(formacja sumienia). 

C.10. Przykazanie miłości Boga i 

bliźniego; Nowe przykazanie 

A.3.2. uzasadnia, że wiara jest 

zadaniem; 

A.10.1. wyjaśnia pojęcia: miłosierdzie; 

A.11.2. prezentuje najważniejsze 

wydarzenia z życia wybranych postaci 

starotestamentalnych; 

C.1.7. podaje przykłady właściwego 

zachowania chrześcijanina wobec zła i 

nieszczęść; 

C.2.1. opisuje podstawowe pojęcia 

etyczne: powinność moralna; 

C.10.1. interpretuje przykazanie miłości 

Boga i bliźniego w świetle Ewangelii 

(Nowego przykazania). 

 

 

 

 

 

 

A.3.c. stara się żyć 

według zasad wiary; 

A.11.g. zachowuje 

Boże przykazania; 

C.1.a. stara się czynić 

dobro; 

C.1.c. pomaga 

ludziom 

potrzebującym; 

C.10.b. pogłębia 

postawę służby. 
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miłości; Pojęcie miłości i sposoby 

jej przeżywania; Małżeństwo, 

kapłaństwo, życie konsekrowane 

jako wypełnianie powołania; 

Odkrywanie własnego powołania; 

Wybór zawodu; Świętość w 

różnych formach życia. 

IX. WYBRANI PRZEZ BOGA 

46.  Mówiłem, że tak 

będzie – wygnanie 

babilońskie 

A.11.: 

A.11.1. 

A.11.2. 

A.11.a. 

A.11.b. 

A.11.c. 

A.11.e. 

A.11.f. 

A.11.g. 

 

 

A.11. Główne wydarzenia i postaci 

historii zbawienia w Starym 

Testamencie. 

 

A.11.1. przedstawia podstawowe 

wydarzenia historii zbawienia w 

Starym Testamencie w porządku 

chronologicznym: stworzenie świata 

(nieba i ziemi), grzech pierwszych 

rodziców, protoewangelia, Kain i Abel, 

Noe i potop, budowa wieży Babel, 

patriarchowie, wyjście z Egiptu, 

wędrówka do Ziemi Obiecanej, 

Przymierze na Synaju, epoka sędziów, 

pierwsi królowie, niewola babilońska,  

A.11.2. prezentuje najważniejsze 

wydarzenia z życia wybranych postaci 

starotestamentalnych. 

 

A.11.a. okazuje 

szacunek wobec 

słowa Bożego – 

tekstów biblijnych; 

A.11.b. słucha i czyta 

Pismo Święte z 

zaangażowaniem; 

A.11.c. dokonuje 

refleksji nad słowem 

Bożym; 

A.11.e. jest 

przekonany o 

kierowaniu światem 

przez Boga; 

A.11.f. ufa Bożej 

Opatrzności; 

A.11.g. zachowuje 

Boże przykazania. 

47.  Bądź wierny! – 

historia Daniela 

A.7.: 

A.7.4. 

A.7. Działalność złego ducha 

(szatana); Istnienie piekła. 

A.11. Główne wydarzenia i postaci 

A.7.4. przedstawia skutki grzechu; 

A.11.1. przedstawia podstawowe 

wydarzenia historii zbawienia w 

A.7.b. troszczy się o 

przymnażanie dobra 

w świecie; 
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A.7.b. 

A.7.c. 

A.11.: 

A.11.1. 

A.11.2. 

C.3.: 

C.3.a. 

 

historii zbawienia w Starym 

Testamencie. 

C.3.Dekalog. Wartości, których 

bronią przykazania. Norma – 

wartość – autorytet. Dekalog 

wyrazem troski Boga o człowieka. 

Wykroczenia przeciw 

przykazaniom i konsekwencje 

tych wykroczeń. 

Starym Testamencie w porządku 

chronologicznym: stworzenie świata 

(nieba i ziemi), grzech pierwszych 

rodziców, protoewangelia, Kain i Abel, 

Noe i potop, budowa wieży Babel, 

patriarchowie, wyjście z Egiptu, 

wędrówka do Ziemi Obiecanej, 

Przymierze na Synaju, epoka sędziów, 

pierwsi królowie, niewola babilońska, 

powstanie machabejskie, sytuacja 

Izraela przed narodzeniem Jezusa 

Chrystusa; 

A.11.2. prezentuje najważniejsze 

wydarzenia z życia wybranych postaci 

starotestamentalnych. 

A.7.c. unika zła; 

C.3.a. wykazuje wolę 

zachowania Dekalogu. 

48.  Siły bez końca – 

dawanie 

świadectwa wiary 

A.11.: 

A.11.1. 

A.11.2. 

A.11.4. 

A.11.f. 

A.11.g. 

F.3.: 

F.3.c. 

 

 

A.11. Główne wydarzenia i postaci 

historii zbawienia w Starym 

Testamencie. 

F.3. Główne religie w świecie. 

Podobieństwa i różnice pomiędzy 

chrześcijaństwem i wielkimi 

religiami. 

A.11.1. przedstawia podstawowe 

wydarzenia historii zbawienia w 

Starym Testamencie w porządku 

chronologicznym: stworzenie świata 

(nieba i ziemi), grzech pierwszych 

rodziców, protoewangelia, Kain i Abel, 

Noe i potop, budowa wieży Babel, 

patriarchowie, wyjście z Egiptu, 

wędrówka do Ziemi Obiecanej, 

Przymierze na Synaju, epoka sędziów, 

pierwsi królowie, niewola babilońska;  

A.11.2. prezentuje najważniejsze 

wydarzenia z życia wybranych postaci 

starotestamentalnych; 

A.11.4. przedstawia biblijne przykłady 

osób powoływanych przez Boga oraz ich 

A.11.f. ufa Bożej 

Opatrzności; 

A.11.g. zachowuje 

Boże przykazania; 

F.3.c. swoim życiem 

daje świadectwo i 

wyznawanej wierze w 

Chrystusa. 
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zadania. 

49.  Przodkowie Jezusa 

– rodowód Jezusa 

A.13.: 

A.13.1. 

A.13.3. 

A.13.b. 

A.13.d. 

A.13. Osoba i odkupieńczy 

charakter dzieła Jezusa Chrystusa; 

Świadectwa historyczności Jezusa; 

Życie, działalność i nauczanie 

Jezusa Chrystusa; Orędzie 

poszczególnych Ewangelii; Słowo 

Boże jako wezwanie Boże i 

drogowskaz w kształtowaniu żyda 

chrześcijanina. 

A.13.1. prezentuje biblijne, patrystyczne 

i pozachrześcijańskie świadectwa 

dotyczące historyczności Jezusa; 

A.13.3. przedstawia podstawowe fakty z 

życia, działalności i nauczania Jezusa 

Chrystusa w porządku 

chronologicznym. 

 

 

A.13.b. pogłębia 

swoją więź z 

Chrystusem 

poprzez 

poznawanie jego 

Osoby i nauczania; 

A.13.d. odkrywa 

we własnym życiu 

Chrystusa jako 

Mesjasza; 

50.  Nasi starsi bracia 

w wierze - Judaizm 

A.12.: 

A.12.1. 

A.12.2. 

A.12.3. 

A.12.4. 

A.12.a. 

A.12.b. 

 

A.12. Judaizm; Związek między 

ludem Starego a Nowego 

Przymierza. 

 

A.12.1. uzasadnia, że Izrael jest nadal 

narodem wybranym; 

A.12.2. wskazuje na różnice i 

podobieństwa między judaizmem a 

chrześcijaństwem (wiara w Boga, 

etyka – przykazania Boże, Stary 

Testament jako słowo Boże, nadzieja 

na ostateczne nadejście królestwa 

Bożego); 

A.12.3. uzasadnia, że antysemityzm jest 

grzechem; 

A.12.4 podaje, kiedy w Kościele 

obchodzimy Dzień Judaizmu. 

A.12.a. zachowuje 

szacunek wobec 

wyznawców judaizmu; 

A.12.b. przeciwstawia 

się antysemityzmowi. 

X. BOŻE TAJEMNICE W NASZYM ŻYCIU – ROK KOŚCIELNY (CZ. 2) 

51.  Jezu, pomóż nam 

wrócić – Wielki 

Post 

A.13.: 

A.13.9. 

A.13.10. 

A.13. Osoba i odkupieńczy 

charakter dzieła Jezusa Chrystusa; 

Świadectwa historyczności Jezusa; 

Życie, działalność i nauczanie 

A.13.9. wyjaśnia zbawczy sens męki, 

śmierci i zmartwychwstania Jezusa 

Chrystusa; 

A.13.10. wskazuje na skutki wynikające 

A.13.b. pogłębia 

swoją więź z 

Chrystusem 

poprzez 
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A.13.b. 

B.1.: 

B.1.5. 

B.2.: 

B.2.1. 

B.2.4. 

B.2.6. 

B.2.a. 

B.2.c. 

B.2.d. 

B.2.f. 

 

Jezusa Chrystusa; Orędzie 

poszczególnych Ewangelii; Słowo 

Boże jako wezwanie Boże i 

drogowskaz w kształtowaniu żyda 

chrześcijanina. 

B.1. Liturgia; cel sprawowania 

liturgii; Podział zadań w 

sprawowaniu liturgii; Znaki, 

symbole i gesty liturgiczne; 

Struktura i znaczenie roku 

liturgicznego. 

B.2. Sens, przesłanie i liturgia 

poszczególnych okresów i 

uroczystości roku liturgicznego; 

Sakramentalia – błogosławieństwa 

i nabożeństwa; Aktualizacja 

historii zbawienia w roku 

liturgicznym; Sztuka sakralna w 

liturgii Kościoła. 

z Wcielenia i Odkupienia dla życia 

chrześcijanina i każdego człowieka; 

B.1.5. opisuje strukturę i wyjaśnia 

znaczenie roku liturgicznego. 

B.2.1. charakteryzuje poszczególne 

okresy roku liturgicznego w kontekście 

wydarzeń zbawczych i nauczania 

Kościoła oraz życia chrześcijanina; 

B.2.4. uzasadnia religijny wymiar 

uroczystości Zmartwychwstania 

Pańskiego, Narodzenia Pańskiego, 

Zesłania Ducha Świętego oraz 

okresów Adwentu i Wielkiego Postu, 

charakteryzuje istotę kultu Serca Pana 

Jezusa, Maryi oraz świętych; 

B.2.6. omawia praktyki ascetyczne w 

Kościele. 

 

 

 

poznawanie jego 

Osoby i nauczania; 

B.2.a. angażuje się w 

obchody roku 

liturgicznego B.2.b. 

pogłębia swoją 

pobożność;  

B.2.c. jednoczy się z 

Chrystusem w 

tajemnicach roku 

liturgicznego; 

B.2.d. stara się 

naśladować przykład 

Maryi i świętych; 

B.2.f. z szacunkiem 

odnosi się do 

przedmiotów kultu 

religijnego. 

52.  Trzy najważniejsze 

dni – Triduum 

Paschalne  

A.13.: 

A.13.9. 

A.13.10. 

A.13.b. 

B.1.: 

B.1.4. 

A.13. Osoba i odkupieńczy 

charakter dzieła Jezusa Chrystusa; 

Świadectwa historyczności Jezusa; 

Życie, działalność i nauczanie 

Jezusa Chrystusa; Orędzie 

poszczególnych Ewangelii; Słowo 

Boże jako wezwanie Boże i 

drogowskaz w kształtowaniu żyda 

chrześcijanina. 

A.13.9. wyjaśnia zbawczy sens męki, 

śmierci i zmartwychwstania Jezusa 

Chrystusa; 

A.13.10. wskazuje na skutki wynikające 

z Wcielenia i Odkupienia dla życia 

chrześcijanina i każdego człowieka; 

B.1.4. rozpoznaje znaki, symbole i gesty 

liturgiczne oraz właściwie je 

A.13.b. pogłębia 

swoją więź z 

Chrystusem 

poprzez 

poznawanie jego 

Osoby i nauczania; 

B.1.a. angażuje się 

w liturgię Kościoła; 
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B.1.5. 

B.1.a. 

B.1.b. 

B.2.: 

B.2.1. 

B.2.4. 

B.2.a. 

B.2.b. 

B.2.c. 

B.2.d. 

B.2.f. 

 

 

 

B.1. Liturgia; cel sprawowania 

liturgii; Podział zadań w 

sprawowaniu liturgii; Znaki, 

symbole i gesty liturgiczne; 

Struktura i znaczenie roku 

liturgicznego. 

B.2. Sens, przesłanie i liturgia 

poszczególnych okresów i 

uroczystości roku liturgicznego; 

Sakramentalia – błogosławieństwa 

i nabożeństwa; Aktualizacja 

historii zbawienia w roku 

liturgicznym; Sztuka sakralna w 

liturgii Kościoła. 

interpretuje; 

B.1.5. opisuje strukturę i wyjaśnia 

znaczenie roku liturgicznego; 

B.2.1. charakteryzuje poszczególne 

okresy roku liturgicznego w kontekście 

wydarzeń zbawczych i nauczania 

Kościoła oraz życia chrześcijanina; 

B.2.4. uzasadnia religijny wymiar 

uroczystości Zmartwychwstania 

Pańskiego, Narodzenia Pańskiego, 

Zesłania Ducha Świętego oraz 

okresów Adwentu i Wielkiego Postu, 

charakteryzuje istotę kultu Serca Pana 

Jezusa, Maryi oraz świętych. 

 

B.1.b. poprzez 

znaki i gesty 

wyraża swoją 

wiarę oraz 

prowadzi dialog z 

Bogiem; 

B.2.a. angażuje się w 

obchody roku 

liturgicznego;  

B.2.b. pogłębia swoją 

pobożność;  

B.2.c. jednoczy się z 

Chrystusem w 

tajemnicach roku 

liturgicznego; 

B.2.d. stara się 

naśladować przykład 

Maryi i świętych; 

B.2.f. z szacunkiem 

odnosi się do 

przedmiotów kultu 

religijnego. 

53.  Jezus żyje! – 

Zmartwychwstanie 

Jezusa 

A.13.: 

A.13.3. 

A.13.9. 

A.13.10. 

A.13.b. 

A.13. Osoba i odkupieńczy 

charakter dzieła Jezusa Chrystusa; 

Świadectwa historyczności Jezusa; 

Życie, działalność i nauczanie 

Jezusa Chrystusa; Orędzie 

poszczególnych Ewangelii; Słowo 

Boże jako wezwanie Boże i 

A.13.3. przedstawia podstawowe fakty z 

życia, działalności i nauczania Jezusa 

Chrystusa w porządku 

chronologicznym; 

A.13.9. wyjaśnia zbawczy sens męki, 

śmierci i zmartwychwstania Jezusa 

Chrystusa; 

A.13.b. pogłębia 

swoją więź z 

Chrystusem 

poprzez 

poznawanie jego 

Osoby i nauczania; 

B.1.a. angażuje się 
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B.1.: 

B.1.5. 

B.1.a. 

B.1.b. 

B.2.: 

B.2.1. 

B.2.2. 

B.2.4. 

B.2.a. 

B.2.c. 

B.2.d. 

B.2.f. 

 

 

drogowskaz w kształtowaniu żyda 

chrześcijanina. 

B.1. Liturgia; cel sprawowania 

liturgii; Podział zadań w 

sprawowaniu liturgii; Znaki, 

symbole i gesty liturgiczne; 

Struktura i znaczenie roku 

liturgicznego. 

B.2 Sens, przesłanie i liturgia 

poszczególnych okresów i 

uroczystości roku liturgicznego; 

Sakramentalia – błogosławieństwa 

i nabożeństwa; Aktualizacja 

historii zbawienia w roku 

liturgicznym; Sztuka sakralna w 

liturgii Kościoła. 

A.13.10. wskazuje na skutki wynikające 

z Wcielenia i Odkupienia dla życia 

chrześcijanina i każdego człowieka; 

B.1.5. opisuje strukturę i wyjaśnia 

znaczenie roku liturgicznego; 

B.2.1. charakteryzuje poszczególne 

okresy roku liturgicznego w kontekście 

wydarzeń zbawczych i nauczania 

Kościoła oraz życia chrześcijanina; 

B.2.2 wymienia i opisuje uroczystości 

i święta Pańskie, miesiące i święta 

maryjne, uroczystości wybranych 

świętych, zwłaszcza patronów Polski 

i świętych polskich; 

B.2.4. uzasadnia religijny wymiar 

uroczystości Zmartwychwstania 

Pańskiego, Narodzenia Pańskiego, 

Zesłania Ducha Świętego oraz 

okresów Adwentu i Wielkiego Postu, 

charakteryzuje istotę kultu Serca Pana 

Jezusa, Maryi oraz świętych. 

 

w liturgię Kościoła; 

B.1.b. poprzez 

znaki i gesty 

wyraża swoją 

wiarę oraz 

prowadzi dialog z 

Bogiem; 

B.2.a. angażuje się w 

obchody roku 

liturgicznego B.2.b. 

pogłębia swoją 

pobożność; 

B.2.c. jednoczy się z 

Chrystusem w 

tajemnicach roku 

liturgicznego; 

B.2.d. stara się 

naśladować przykład 

Maryi i świętych; 

B.2.f. z szacunkiem 

odnosi się do 

przedmiotów kultu 

religijnego. 

54.  Zwyczajny zwyczaj 

– tradycje i 

zwyczaje 

wielkanocne 

A.10.: 

A.10.2. 

A.10.c 

B.1.: 

B.1.4.  

A.10. Natchnienie biblijne; 

Objawienie Boże; Biblia księgą 

wiary. 

B.1. Liturgia; cel sprawowania 

liturgii; Podział zadań w 

sprawowaniu liturgii; Znaki, 

symbole i gesty liturgiczne; 

A.10.2. charakteryzuje związek między 

Pismem Świętym a Tradycją; 

B.1.4. rozpoznaje znaki, symbole i gesty 

liturgiczne oraz właściwie je 

interpretuje. 

 

A.10.c. pielęgnuje 

tradycje i zwyczaje 

religijne; 

B.1.a. angażuje się 

w liturgię Kościoła; 

B.1.b. poprzez 
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B.1.a. 

B.1.b. 

 

Struktura i znaczenie roku 

liturgicznego. 

 

znaki i gesty 

wyraża swoją 

wiarę oraz 

prowadzi dialog z 

Bogiem; 

55.  Jezus jest z nami – 

uroczystość 

Bożego Ciała 

B.2.: 

B.2.2. 

B.2.3. 

B.2.a. 

B.2.b. 

B.2.c. 

B.2.d. 

B.2.f. 

 

B.2. Sens, przesłanie i liturgia 

poszczególnych okresów i 

uroczystości roku liturgicznego; 

Sakramentalia – błogosławieństwa 

i nabożeństwa; Aktualizacja 

historii zbawienia w roku 

liturgicznym; Sztuka sakralna w 

liturgii Kościoła. 

B.2.2. wymienia i opisuje 

uroczystości i święta Pańskie, 

miesiące i święta maryjne, 

uroczystości wybranych świętych, 

zwłaszcza patronów Polski i świętych 

polskich; 

B.2.3. omawia liturgiczne i 

paraliturgiczne formy świętowania w 

poszczególnych okresach 

liturgicznych. 

 

 

B.2.a. angażuje się w 

obchody roku 

liturgicznego;  

B.2.b. pogłębia swoją 

pobożność;  

B.2.c. jednoczy się z 

Chrystusem w 

tajemnicach roku 

liturgicznego; 

B.2.d. stara się 

naśladować przykład 

Maryi i świętych; 

B.2.f. z szacunkiem 

odnosi się do 

przedmiotów kultu 

religijnego. 

56.  Wakacyjna 

przygoda z 

Jezusem 

C.4.: 

C.4.1. 

C.4.5. 

C.4.d. 

D.1.: 

D.1.1. 

C.4. Trzy pierwsze 

przykazania Dekalogu: 

relacja Bóg – człowiek; 

Chrześcijański sposób 

świętowania i spędzania 

wolnego czasu. 

D.1. Modlitwa postawą otwarcia 

się na Boga i fundamentem życia 

chrześcijańskiego; Pojęcie 

C.4.1. Uzasadnia pierwszeństwo Boga w 

życiu człowieka; 

C.4.5. omawia, na czym polega 

chrześcijańskie świętowanie niedzieli i 

spędzanie wolnego czasu;  

D.1.1. omawia, czym jest modlitwa i 

wskazuje jej konieczność w pogłębianiu 

więzi z Bogiem; 

C.4.d. wykazuje troskę 

o chrześcijańskie 

świętowanie niedzieli;  

D.1.a. jest przekonany 

o potrzebie modlitwy; 

D.1.b. chętnie się 

modli; 
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D.1.2. 

D.1.a. 

D.1.b. 

D.1.c. 

modlitwy, rodzaje, formy postawy 

podczas modlitwy. 

D.1.2. uzasadnia znaczenie modlitwy w 

codziennym życiu chrześcijanina. 

D.1.c. przyjmuje 

odpowiednie postawy 

podczas modlitwy. 

 


