
 
1 Rozkład materiału z religii – „Chrystus naszym Zbawicielem” – klasa VI szkoły podstawowej 

 

ROZKŁAD MATERIAŁU Z RELIGII DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

WEDŁUG PODRĘCZNIKA „CHRYSTUS NASZYM ZBAWICIELEM” NR WK/5-8/2022/2 

ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KATECHEZY KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE  

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

 

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

 

LP. TEMAT 

KATECHEZY 

NR PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

TREŚCI WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

Uczeń: 

POSTAWY  

Uczeń: 

I. BÓG WYPEŁNIA OBIETNICĘ DANĄ W STARYM TESTAMENCIE 

1.  Dotrzymałem 

słowa 

A.10.: 

A.10.a. 

A.10.b. 

A.10.b.  

A.10.d. 

A.11.: 

A.11.4.  

A.13.: 

A.13.3. 

B.2.: 

A.10. Natchnienie biblijne, 

Objawienie Boże, Biblia księgą 

wiary; 

A.11. Główne wydarzenia i 

postaci historii zbawienia w 

Starym Testamencie; 

A.13. Osoba i odkupieńczy 

charakter dzieła Jezusa 

Chrystusa; 

B.2. Sens, przesłanie i liturgia 

poszczególnych okresów i 

uroczystości roku liturgicznego; 

nabożeństw. 

A.11.4. przedstawia biblijne 

przykłady osób powoływanych przez 

Boga oraz ich zadania;  

A.13.3. przedstawia podstawowe 

fakty z życia, działalności i nauczania 

Jezusa Chrystusa w porządku 

chronologicznym. 

 

A.10.a. wierzy w prawdy 

zawarte w Objawieniu Bożym; 

A.10.b. poznaje Boże 

Objawienie; 

A.10.d. stara się odczytywać 

wydarzenia życiowe w 

świetle Objawienia Bożego; 

B.2.f. kontynuuje praktykę 

pierwszych piątków i sobót 

miesiąca. 
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B.2.f.   

2.  Najlepsza 

wiadomość 

A.9.:  

A.9.2.  

A.9.3.  

A.9.4.  

A.9.a.  

A.9.c.  

A.10.:  

A.10.1.  

A.10.7.  

A.10.e.  

A.13.: 

A.13.5.  

A.13.c.  

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.13. Osoba i odkupieńczy 

charakter dzieła Jezusa 

Chrystusa. 

A.9.2. przedstawia proces 

formowania się ksiąg biblijnych;  

A.9.3. wymienia księgi Starego i 

Nowego Testamentu; 

A.9.4. rozróżnia rodzaje i gatunki 

literackie w Biblii; 

A.10.1. wyjaśnia pojęcia: objawienie, 

natchnienie biblijne, kanon Pisma 

Świętego, Ewangelia, ewangelie 

synoptyczne, apokalipsa;  

A.10.7. podaje zasady i uzasadnia 

wartość indywidualnej lektury Pisma 

Świętego; 

A.13.5. charakteryzuje specyfikę i 

przesłanie poszczególnych Ewangelii. 

A.9.a. wierzy, że Pismo Święte 

jest słowem Boga do 

człowieka; 

A.9.c. sięga po lekturę Pisma 

Świętego; 

A.10.e. podejmuje prywatną 

lekturę Pisma Świętego; 

A.13.c. uważnie słucha i czyta 

słowo Boże; 

 

3.  Ludzie listy 

piszą 

A.9.:  

A.9.2.  

A.9.3.  

A.9.4.  

A.9.a.  

A.9.c.  

A.10.:  

A.10.1.  

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 (listy 

apostolskie);  

A.9.3. wymienia księgi Nowego 

Testamentu; 

A.9.4. rozróżnia rodzaje i gatunki 

literackie w Biblii; 

A.10.1. wyjaśnia pojęcia: kanon Pisma 

Świętego, Ewangelia, apokalipsa;  

A.9.a. wierzy, że Pismo Święte 

jest słowem Boga do 

człowieka; 

A.9.c. sięga po lekturę Pisma 

Świętego; 

A.13.c. uważnie słucha i czyta 

słowo Boże. 
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A.10.7.  

A.13.: 

A.13.c.  

A.13. Osoba i odkupieńczy 

charakter dzieła Jezusa 

Chrystusa. 

A.10.7. podaje zasady i uzasadnia 

wartość indywidualnej lektury Pisma 

Świętego. 

4.  Coraz wyżej A.10.:  

A.10.5. 

A.10.c.  

B.2.: 

B.2.1. 

B.2.2. 

B.2.a. 

B.2.b. 

B.2.c.  

A.10. Biblia księgą wiary; 

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.10.5. ukazuje związek wydarzeń 

biblijnych z rokiem liturgicznym, 

prawdami wiary i moralności 

chrześcijańskiej oraz życiem 

chrześcijanina;  

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. 

A.10.c. pielęgnuje tradycje i 

zwyczaje religijne; 

B.2.a. angażuje się w obchody 

roku liturgicznego; 

B.2.b. pogłębia własną 

pobożność; 

B.2.c. jednoczy się z 

Chrystusem w tajemnicach 

roku liturgicznego. 

5.  W dialogu z 

Bogiem 

A.13.:  

A.13.c.  

B.1.: 

B.1.1. 

B.1.a. 

B.2.: 

B.2.1. 

B.2.2. 

B.2.7. 

 

A.13. Osoba i odkupieńczy 

charakter dzieła Jezusa 

Chrystusa; 

B.1. Liturgia; cel sprawowania 

liturgii; Podział zadań w 

sprawowaniu liturgii;  

B.2. Sens, przesłanie i liturgia 

poszczególnych okresów i 

uroczystości roku liturgicznego; 

Aktualizacja historii zbawienia 

w roku liturgicznym; Sztuka 

sakralna w liturgii Kościoła. 

 

B.1.1. charakteryzuje liturgię jako 

dialog Boga z człowiekiem (dar i 

odpowiedź); 

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, 

A.13.c. uważnie słucha i czyta 

słowo Boże; 

B.1.a. angażuje się w liturgię 

Kościoła; 

B.1.b. poprzez znaki i gesty 

wyraża swoją wiarę oraz 

prowadzi dialog z Bogiem; 

B.1.c. z szacunkiem wykonuje 

gesty liturgiczne. 
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zwłaszcza patronów Polski i świętych 

polskich;  

B.2.7. przedstawia rolę sztuki 

sakralnej w liturgii Kościoła. 

II. MOC BOŻA OBJAWIONA W DZIAŁANIU JEZUSA  

6.  Przygotuj się! A.13.: 

A.13.3. 

A.13.b. 

A.13.c. 

B.2.: 

B.2.2. 

B.2.d. 

A.13. Osoba i odkupieńczy 

charakter dzieła Jezusa 

Chrystusa; 

B.2. Sens, przesłanie i liturgia 

poszczególnych okresów i 

uroczystości roku liturgicznego; 

Aktualizacja historii zbawienia 

w roku liturgicznym. 

 

A.11.4. przedstawia biblijne 

przykłady osób powoływanych przez 

Boga oraz ich zadania;  

A.13.3. przedstawia podstawowe 

fakty z życia, działalności i nauczania 

Jezusa Chrystusa w porządku 

chronologicznym; 

B.2.2. wymienia i opisuje 

uroczystości wybranych świętych. 

A.13.b. pogłębia swoją 

więź z Chrystusem poprzez 

poznawanie jego Osoby i 

nauczania; 

A.13.c. uważnie słucha i czyta 

słowo Boże; 

B.2.d. stara się naśladować 

przykład Maryi i świętych. 

7.  Ukochany Syn A.7.: 

A.7.e. 

A.10.: 

A.10.1. 

A.13.: 

A.13.3. 

A.13.b. 

A.7. Działalność złego ducha 

(szatana);  

A.10. Biblia księgą wiary; 

A.13. Osoba i odkupieńczy 

charakter dzieła Jezusa 

Chrystusa. 

 

A.10.1. wyjaśnia pojęcia: objawienie; 

A.13.3. przedstawia podstawowe 

fakty z życia, działalności i nauczania 

Jezusa Chrystusa w porządku 

chronologicznym. 

 

A.7.e. podejmuje walkę z 

pokusami w swoim życiu; 

A.13.b. pogłębia swoją 

więź z Chrystusem poprzez 

poznawanie jego Osoby i 

nauczania. 

 

8.  Posyłam was A.13.: 

A.13.3 

A.13.5. 

A.13. Osoba i odkupieńczy 

charakter dzieła Jezusa 

Chrystusa;  

C.10. Przykazanie miłości Boga i 

bliźniego; kapłaństwo, życie 

A.13.3. przedstawia podstawowe 

fakty z życia, działalności i nauczania 

Jezusa Chrystusa w porządku 

chronologicznym;  

C.10.c. modli się o rozeznanie 

swojego powołania; 

C.10.d. modli się o nowe 

powołania; 
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C10.: 

C.10.4. 

C.10.5. 

C.10.c. 

C.10.d. 

E.2.: 

E.2.2. 

E.2.8. 

E.2.c. 

konsekrowane jako 

wypełnianie powołania; 

Odkrywanie własnego 

powołania; Wybór zawodu; 

Świętość w różnych formach 

życia; 

E.2. Powstanie i przymioty 

Kościoła, Biblijne obrazy 

Kościoła, Struktura i ustrój 

Kościoła, wiarygodność 

Kościoła katolickiego, 

konieczność Kościoła do 

zbawienia, Kościół Mistycznym 

Ciałem Chrystusa i wspólnotę 

wiernych w Duchu Świętym. 

A.13.5. charakteryzuje specyfikę i 

przesłanie poszczególnych Ewangelii;  

C.10.4. omawia różne formy 

powołania w świetle życia Ewangelią 

(małżeństwo, kapłaństwo, życie 

konsekrowane); 

C.10.5. wskazuje na sposoby 

odkrywania powołania w świetle 

Bożego wezwania; 

E.2.1. na podstawie tekstów 

biblijnych omawia etapy 

powstawania Kościoła;  

E.2.8. wyjaśnia pojęcia: biskup, 

diecezja. 

E.2.c. odpowiedzialnie 

podejmuje zadania wżyciu 

Kościoła, a zwłaszcza parafii. 

 

9.  Chcesz być 

szczęśliwy? 

A.13.: 

A.13.3 

A.13.8. 

A.13.b. 

C9.: 

C.9.1. 

C.9.2. 

C.9.4. 

C.9.5. 

C.9.b. 

C.9.c. 

A.13. Osoba i odkupieńczy 

charakter dzieła Jezusa 

Chrystusa  

C.9. Kazanie na górze, Osiem 

błogosławieństw, Dekalog i 

Błogosławieństwa wyrazem 

troski Boga o szczęście 

człowieka. 

 

A.13.3. przedstawia podstawowe 

fakty z życia, działalności i nauczania 

Jezusa Chrystusa w porządku 

chronologicznym;  

A.13.8. przedstawia nauczanie Jezusa 

zawarte w Kazaniu na górze;  

C.9.1. wymienia Osiem 

błogosławieństw;  

C.9.2. omawia związek Dekalogu i 

Kazania na górze;  

C.9.4. uzasadnia znaczenie 

błogosławieństw w drodze do 

zbawienia;  

A.13.b. pogłębia swoją więź z 

Chrystusem poprzez 

poznawanie jego Osoby i 

nauczania; 

C.9.b. jest przekonany, że 

kroczenie drogą 

błogosławieństw prowadzi do 

szczęścia i zbawienia; 

C.9.c. świadomie konfrontuje 

swoje życie z Jezusowymi 

błogosławieństwami. 
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C.9.5. uzasadnia koncepcję szczęścia 

zawartą w Ośmiu 

błogosławieństwach. 

10.  Klucze do 

królestwa 

A.13.: 

A.13.3. 

E.2.: 

E.2.1. 

E.2.8. 

E.2.b. 

E.2.c. 

E.4.: 

E.4.1. 

A.13. Osoba i odkupieńczy 

charakter dzieła Jezusa 

Chrystusa; 

E.2. Powstanie i przymioty 

Kościoła, Biblijne obrazy 

Kościoła, Struktura i ustrój 

Kościoła, wiarygodność 

Kościoła katolickiego, 

konieczność Kościoła do 

zbawienia, Kościół Mistycznym 

Ciałem Chrystusa i wspólnotę 

wiernych w Duchu Świętym; 

E.4. Działalność wybranych 

postaci świętych. 

A.13.3. przedstawia podstawowe 

fakty z życia, działalności i nauczania 

Jezusa Chrystusa w porządku 

chronologicznym;  

E.2.1. na podstawie tekstów 

biblijnych omawia etapy 

powstawania Kościoła;  

E.2.8. wyjaśnia pojęcia: papież, 

prymat papieża, Stolica Apostolska, 

namiestnik Chrystusa; 

E.4.1. wskazuje najważniejsze fakty z 

życia wybranych postaci świętych: 

świętych papieży XX w.  

E.2.b. identyfikuje się ze 

wspólnotą Kościoła; 

E.2.c. odpowiedzialnie 

podejmuje zadania wżyciu 

Kościoła, a zwłaszcza parafii. 

11.  Cudotwórca A.13.: 

A.13.3. 

A.13.16. 

A.13.b. 

C.4.: 

C.4.c. 

 

A.13. Osoba i odkupieńczy 

charakter dzieła Jezusa 

Chrystusa, Życie, działalność i 

nauczanie Jezusa Chrystusa; 

C.4. Trzy pierwsze 

przykazania Dekalogu: 

relacja Bóg – człowiek. 

 

 

A.13.3. przedstawia podstawowe 

fakty z życia, działalności i nauczania 

Jezusa Chrystusa w porządku 

chronologicznym;  

A.13.16. dokonuje aktualizacji faktów 

związanych i wybranymi 

wydarzeniami i postaciami Starego i 

Nowego Testamentu; 

A.13.17. zestawia wydarzenia i teksty 

biblijne z podstawowymi prawdami 

wiary Kościoła;. 

A.13.b. pogłębia swoją więź z 

Chrystusem poprzez 

poznawanie jego Osoby i 

nauczania; 

C.4.c. nie nadużywa imienia 

Bożego. 

. 
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12.  Niezwykły 

lekarz 

A.13.: 

A.13.3. 

A.13.16. 

A.13.b. 

 

A.13. Osoba i odkupieńczy 

charakter dzieła Jezusa 

Chrystusa, Życie, działalność i 

nauczanie Jezusa Chrystusa. 

 

A.13.3. przedstawia podstawowe 

fakty z życia, działalności i nauczania 

Jezusa Chrystusa w porządku 

chronologicznym;  

A.13.16. dokonuje aktualizacji faktów 

związanych i wybranymi 

wydarzeniami i postaciami Starego i 

Nowego Testamentu; 

A.13.17. zestawia wydarzenia i teksty 

biblijne z podstawowymi prawdami 

wiary Kościoła;. 

A.13.b. pogłębia swoją więź z 

Chrystusem poprzez 

poznawanie jego Osoby i 

nauczania. 

 

13.  Game over? A.13.: 

A.13.3. 

A.13.16. 

A.13.17. 

B.7.: 

B.7.a. 

B.7.b. 

 

A.13. Osoba i odkupieńczy 

charakter dzieła Jezusa 

Chrystusa, Życie, działalność i 

nauczanie Jezusa Chrystusa; 

B.7. Sens i skutki sakramentu 

pokuty i pojednania. 

 

A.13.3. przedstawia podstawowe 

fakty z życia, działalności i nauczania 

Jezusa Chrystusa w porządku 

chronologicznym;  

A.13.16. dokonuje aktualizacji faktów 

związanych i wybranymi 

wydarzeniami i postaciami Starego i 

Nowego Testamentu; 

A.13.17. zestawia wydarzenia i teksty 

biblijne z podstawowymi prawdami 

wiary Kościoła. 

B.7.a. wierzy w obecność Boga 

Miłosiernego przebaczającego 

grzechy w sakramencie 

pokuty; 

B.7.b. dobrze przygotowuje się 

do sakramentu pokuty. 

 

III. JEZUS ZAPRASZA DO PRZYJAŹNI ZE SOBĄ  

14.  Smak świata i 

światło ziemi 

C.9: 

C.9.2. 

C.9.b. 

C.9.c. 

C.9. Kazanie na górze, Osiem 

błogosławieństw, Dekalog i 

Błogosławieństwa wyrazem 

troski Boga o szczęście 

człowieka; 

C.9.2. omawia związek Dekalogu i 

Kazania na górze;  

F.2.1. opisuje możliwości i podaje 

przykłady apostolstwa w Kościele, 

rodzinie, szkole, różnych 

C.9.b. jest przekonany, że 

kroczenie drogą 

błogosławieństw prowadzi do 

szczęścia i zbawienia; 
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F.2.: 

F.2.1. 

F.3.: 

F.3.c. 

 

 

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; 

F.3. Główne religie w świecie. 

Podobieństwa i różnice 

pomiędzy chrześcijaństwem i 

wielkimi religiami. 

środowiskach rówieśniczych i na 

portalach społecznościowych. 

 

C.9.c. świadomie konfrontuje 

swoje życie z Jezusowymi 

błogosławieństwami; 

F.3.c. swoim życiem daje 

świadectwo o wyznawanej 

wierze w Chrystusa.  

 

15.  Ukryty obraz A.13.: 

A.13.3. 

A.13.b. 

A.13.e. 

F.2.: 

F.2.c. 

F.2.d. 

 

A.13. Orędzie poszczególnych 

Ewangelii; Słowo Boże jako 

wezwanie Boże i drogowskaz w 

kształtowaniu życia 

chrześcijanina; 

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.13.13. wyjaśnia pojęcie 

miłosierdzia Bożego, wiążąc je ze 

sprawiedliwością, powołując się na 

przypowieści (o miłosiernym 

Samarytaninie). 

A.13.b. pogłębia swoją więź z 

Chrystusem poprzez 

poznawanie jego Osoby i 

nauczania; 

A.13.e. stara się układać swoje 

życie według wskazań słowa 

Bożego; 

F.2.c. angażuje się w akcje 

pomocy potrzebującym; 

F.2.d. odpowiedzialnie 

uczestniczy w różnych 

formach wolontariatu. 

16.  Za siedmioma 

górami… 

A.10.: 

A.10.1. 

A.13.: 

A.13.6. 

A.10. Natchnienie biblijne, 

Objawienie Boże, Biblia Księgą 

wiary; 

A.13. Orędzie poszczególnych 

Ewangelii; Słowo Boże jako 

A.10.1. wyjaśnia pojęcia: przypowieść; 

A.13.6. omawia wybrane 

przypowieści o Królestwie Bożym;  

A.13.7. wyjaśnia, na czym polega 

Dobra Nowina o Królestwie Bożym. 

A.13.b. pogłębia swoją więź z 

Chrystusem poprzez 

poznawanie jego Osoby i 

nauczania; 
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A.13.7. 

A.13.b. 

A.13.e. 

wezwanie Boże i drogowskaz w 

kształtowaniu życia 

chrześcijanina. 

 

 

 

A.13.e. stara się układać swoje 

życie według wskazań słowa 

Bożego. 

 

17.  Ojciec i syn A.10.: 

A.10.1. 

A.13.: 

A.13.13. 

A.13.b. 

B.7.: 

B.7.1. 

B.7.a. 

B.7.c. 

A.10. Natchnienie biblijne, 

Objawienie Boże, Biblia Księgą 

wiary; 

A.13. Orędzie poszczególnych 

Ewangelii; Słowo Boże jako 

wezwanie Boże i drogowskaz w 

kształtowaniu życia 

chrześcijanina; 

B.7. Sens i skutki sakramentu 

pokuty i pojednania. 

 

A.10.1. wyjaśnia pojęcia: przypowieść; 

A.13.13. wyjaśnia pojęcie 

miłosierdzia Bożego, wiążąc je ze 

sprawiedliwością, powołując się na 

przypowieści (o miłosiernym ojcu);  

B.7.1. wyjaśnia, czym jest sakrament 

pokuty. 

 

A.13.b. pogłębia swoją więź z 

Chrystusem poprzez 

poznawanie jego Osoby i 

nauczania; 

B.7.a. wierzy w obecność Boga 

Miłosiernego przebaczającego 

grzechy w sakramencie 

pokuty; 

B.7.c. z wiarą, regularnie 

przystępuje do sakramentu 

pokuty i pojednania. 

 

18.  Robotnicy z 

jedenastej 

godziny 

A.10.: 

A.10.1. 

A.13.: 

A.13.13. 

A.13.b. 

A.13.e. 

E.1.: 

E.1.b. 

 

A.10. Natchnienie biblijne, 

Objawienie Boże, Biblia Księgą 

wiary; 

A.13. Orędzie poszczególnych 

Ewangelii; Słowo Boże jako 

wezwanie Boże i drogowskaz w 

kształtowaniu życia 

chrześcijanina; 

E.1. W wartości stanowiące 

fundament relacji 

międzyludzkich: szacunek dla 

siebie innych ludzi oraz 

A.10.1. wyjaśnia pojęcia: przypowieść; 

A.13.13. wyjaśnia pojęcie 

miłosierdzia Bożego, wiążąc je ze 

sprawiedliwością, powołując się na 

przypowieści (o robotnikach w 

winnicy).  

  

 

A.13.b. pogłębia swoją więź z 

Chrystusem poprzez 

poznawanie jego Osoby i 

nauczania; 

A.13.e. stara się układać swoje 

życie według wskazań słowa 

Bożego; 

E.1.b. angażuje się we własny 

rozwój emocjonalny i 

społeczny. 
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postawa odpowiedzialności za 

siebie i innych. 

19.  Lustereczko, 

powiedz 

przecie 

A.10.: 

A.10.1. 

A.12.: 

A.12.a. 

A.13.: 

A.13.13. 

A.13.b. 

A.13.e. 

C.3.: 

C.3.4. 

E.1.: 

E.1.b. 

A.10. Natchnienie biblijne, 

Objawienie Boże, Biblia Księgą 

wiary; 

A.12. Judaizm, związek między 

ludem Starego i Nowego 

Przymierza; 

A.13. Orędzie poszczególnych 

Ewangelii; Słowo Boże jako 

wezwanie Boże i drogowskaz w 

kształtowaniu życia 

chrześcijanina; 

C.3. Wartości, których bronią 

przykazania. Norma – wartość – 

autorytet.  

A.10.1. wyjaśnia pojęcia: przypowieść; 

A.13.13. wyjaśnia pojęcie 

miłosierdzia Bożego, wiążąc je ze 

sprawiedliwością, powołując się na 

przypowieści (o faryzeuszu i celniku); 

C.3.4. omawia rolę pokory i złe skutki 

pychy w odniesieniu do relacji Bóg – 

człowiek;  

  

  

 

A.12.a. zachowuje szacunek 

wobec wyznawców judaizmu; 

A.13.b. pogłębia swoją więź z 

Chrystusem poprzez 

poznawanie jego Osoby i 

nauczania; 

A.13.e. stara się układać swoje 

życie według wskazań słowa 

Bożego; 

 

IV. TAJEMNICA WCIELENIA SYNA BOŻEGO 

20.  „Chińczyk” A.10.: 

A.10.b. 

A.10.c. 

B.2.: 

B.2.1. 

B.2.3. 

B.2.4. 

A.10. Natchnienie biblijne, 

Objawienie Boże, Biblia Księgą 

wiary; 

B.2. Sens, przesłanie i liturgia 

poszczególnych okresów i 

uroczystości roku liturgicznego; 

Sakramentalia – 

błogosławieństwa i 

nabożeństwa; Aktualizacja 

historii zbawienia w roku 

B.2.1. charakteryzuje poszczególne 

okresy roku liturgicznego w 

kontekście wydarzeń zbawczych i 

nauczania Kościoła oraz życia 

chrześcijanina;  

B.2.3. omawia liturgiczne i 

paraliturgiczne formy świętowania w 

poszczególnych okresach 

liturgicznych;  

A.10.b. poznaje Boże 

Objawienie; 

A.10.c. pielęgnuje tradycje i 

zwyczaje religijne; 

B.2.a. angażuje się w obchody 

roku liturgicznego; 

B.2.b. pogłębia własną 

pobożność. 
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B.2.a. 

B.2.a. 

liturgicznym; Sztuka sakralna w 

liturgii Kościoła. 

B.2.4. uzasadnia religijny wymiar 

Adwentu. 

21.  Czy Bóg ma 

mamę? 

A.13.: 

A.13.3. 

A.13.4. 

A.13.12. 

B.2.: 

B.2.8. 

B.2.d. 

E.2.: 

E.2.8. 

E.2.a. 

 

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 życia 

chrześcijanina; 

B.2. Sens, przesłanie i liturgia 

poszczególnych okresów i 

uroczystości roku liturgicznego; 

E.2. Struktura i ustrój Kościoła. 

A.13.3. przedstawia podstawowe 

fakty z życia, działalności i nauczania 

Jezusa Chrystusa w porządku 

chronologicznym;  

A.13.4. uzasadnia różnice między 

Chrystusem a innymi osobami 

mającymi wpływ na dzieje ludzkości;  

A.13.12. Wyjaśnia dogmaty maryjne: 

Boże Macierzyństwo 

E.2.8. wyjaśnia pojęcia: dogmat, 

sobór. 

 

B.2.d. stara się naśladować 

przykład Maryi i świętych; 

E.2.a. Daje świadectwo wiary. 

. 

 

22.  Z pamiętnika 

ewangelistów 

A.9.: 

A.9.4. 

A.9.c. 

A.10.: 

A.10.1. 

A.10.b. 

A.10.c. 

B.2.: 

B.2.1. 

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.13. Osoba i odkupieńczy 

charakter dzieła Jezusa 

Chrystusa;  

A.9.4. rozróżnia rodzaje i gatunki 

literackie w Biblii; 

A.10.1. wyjaśnia pojęcia: ewangelie; 

A.13.5. charakteryzuje specyfikę i 

przesłanie poszczególnych Ewangelii; 

B.2.1. charakteryzuje poszczególne 

okresy roku liturgicznego w 

kontekście wydarzeń zbawczych i 

nauczania Kościoła oraz życia 

chrześcijanina;  

A.9.c. sięga po lekturę Pisma 

Świętego; 

A.10.b. poznaje Boże 

Objawienie; 

A.10.c. pielęgnuje tradycje i 

zwyczaje religijne; 

B.2.a. angażuje się w obchody 

roku liturgicznego; 

B.2.b. pogłębia własną 

pobożność.  



 
12 Rozkład materiału z religii – „Chrystus naszym Zbawicielem” – klasa VI szkoły podstawowej 

B.2.2. 

B.2.3. 

B.2.4. 

B.2.a. 

B.2.b. 

 

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; 

B.2.3. omawia liturgiczne i 

paraliturgiczne formy świętowania w 

poszczególnych okresach 

liturgicznych;  

B.2.4. uzasadnia religijny wymiar 

uroczystości Narodzenia Pańskiego. 

23.  Niezwykli A.13.: 

A.13.3. 

A.13.4. 

A.13.12. 

B.2.: 

B.2.2. 

B.2.8. 

B.2.d. 

E.2.: 

E.2.8. 

E.2.a. 

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 życia 

chrześcijanina; 

B.2. Sens, przesłanie i liturgia 

poszczególnych okresów i 

uroczystości roku liturgicznego; 

E.2. Struktura i ustrój Kościoła. 

A.13.3. przedstawia podstawowe 

fakty z życia, działalności i nauczania 

Jezusa Chrystusa w porządku 

chronologicznym;  

A.13.12. Wyjaśnia dogmaty maryjne: 

Wieczyste Dziewictwo; 

B.2.2. wymienia i opisuje 

uroczystości i święta Pańskie, 

miesiące i święta maryjne, 

uroczystości wybranych świętych, 

zwłaszcza patronów Polski i świętych 

polskich;  

E.2.8. wyjaśnia pojęcia: dogmat. 

B.2.d. stara się naśladować 

przykład Maryi i świętych; 

E.2.a. Daje świadectwo wiary. 

 

24.  Prezenty A.10.: 

A.10.2. 

A.10.4. 

A.10.c. 

A.10. Natchnienie biblijne, 

Objawienie Boże, Biblia Księgą 

wiary; 

A.13. Osoba i odkupieńczy 

charakter dzieła Jezusa 

Chrystusa; Świadectwa 

A.10.2. charakteryzuje związek 

między Pismem Świętym a Tradycją;  

A.10.4. Wyjaśnia różnice między 

Objawieniem Bożym, a objawieniami 

prywatnymi; 

A.10.c. pielęgnuje tradycje i 

zwyczaje religijne; 

B.2.a. angażuje się w obchody 

roku liturgicznego. 
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A.13.: 

A.13.3. 

A.13.17. 

B.2.: 

B.2.2. 

B.2.a. 

historyczności Jezusa; Życie, 

działalność i nauczanie Jezusa 

Chrystusa; Orędzie 

poszczególnych Ewangelii; 

Słowo Boże jako wezwanie 

Boże i drogowskaz w 

kształtowaniu życia 

chrześcijanina; 

B.2. Sens, przesłanie i liturgia 

poszczególnych okresów i 

uroczystości roku liturgicznego. 

A.13.3. przedstawia podstawowe 

fakty z życia, działalności i nauczania 

Jezusa Chrystusa w porządku 

chronologicznym;  

A.13.17. zestawia wydarzenia i teksty 

biblijne z podstawowymi prawdami 

wiary Kościoła; 

B.2.2. wymienia i opisuje 

uroczystości i święta Pańskie. 

 

25.  Światło A.13.: 

A.13.3 

B.2.: 

B.2.a. 

C.10.: 

C.10.4. 

C.10.d. 

E.2.: 

E.2.8 

A.13. Osoba i odkupieńczy 

charakter dzieła Jezusa 

Chrystusa; Orędzie 

poszczególnych Ewangelii; 

Słowo Boże jako wezwanie 

Boże i drogowskaz w 

kształtowaniu życia 

chrześcijanina;  

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; 

C.10. Przykazanie miłości Boga i 

bliźniego; życie konsekrowane 

jako wypełnianie powołania; 

A.13.3. przedstawia podstawowe 

fakty z życia, działalności i nauczania 

Jezusa Chrystusa w porządku 

chronologicznym;  

C.10.4. omawia różne formy 

powołania w świetle życia Ewangelią 

(małżeństwo, kapłaństwo, życie 

konsekrowane),  

E.2.8. wyjaśnia pojęcie życie 

konsekrowane. 

 

B.2.a. angażuje się w obchody 

roku liturgicznego; 

C.10.d. modli się o nowe 

powołania. 
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Odkrywanie własnego 

powołania; 

E.2. Struktura i ustrój Kościoła. 

Kościół mistycznym Ciałem 

Chrystusa i wspólnotą wiernych 

w Duchu Świętym. 

26.  Gdyby nie Ona A.13.: 

A.13.3. 

A.13.16. 

A.13.17. 

A.13.b. 

B.2.: 

B.2.2. 

B.2.d. 

E.2.: 

E.2.8. 

E.2.a. 

 

A.13. Osoba i odkupieńczy 

charakter dzieła Jezusa 

Chrystusa; Świadectwa 

historyczności Jezusa; Życie, 

działalność i nauczanie Jezusa 

Chrystusa. 

B.2. Sens, przesłanie i liturgia 

poszczególnych okresów i 

uroczystości roku liturgicznego; 

E.2. Struktura i ustrój Kościoła. 

A.13.3. przedstawia podstawowe 

fakty z życia, działalności i nauczania 

Jezusa Chrystusa w porządku 

chronologicznym;  

A.13.16. dokonuje aktualizacji faktów 

związanych i wybranymi 

wydarzeniami i postaciami Starego i 

Nowego Testamentu; 

A.13.17. zestawia wydarzenia i teksty 

biblijne z podstawowymi prawdami 

wiary Kościoła; 

B.2.2. wymienia i opisuje 

uroczystości i święta Pańskie, 

miesiące i święta maryjne, 

uroczystości wybranych świętych, 

zwłaszcza patronów Polski i świętych 

polskich;  

E.2.8. wyjaśnia pojęcia: dogmat.  

A.13.b. pogłębia swoją więź z 

Chrystusem poprzez 

poznawanie jego Osoby i 

nauczania; 

B.2.d. stara się naśladować 

przykład Maryi i świętych; 

E.2.a. Daje świadectwo wiary. 

 

V. WYPEŁNIENIE WOLI OJCA 

27.  Remont A.10.: 

A.10.c. 

A.10. Natchnienie biblijne, 

Objawienie Boże, Biblia Księgą 

wiary; 

B.2.1. charakteryzuje poszczególne 

okresy roku liturgicznego w 

kontekście wydarzeń zbawczych i 

A.10.c. pielęgnuje tradycje i 

zwyczaje religijne; 
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B.2.: 

B.2.1. 

B.2.3. 

B.2.4. 

B.2.a. 

B.7.: 

B.7.3. 

B.7.a. 

B.7.c. 

C.1.: 

C.1.b. 

B.2. Sens, przesłanie i liturgia 

poszczególnych okresów i 

uroczystości roku liturgicznego;  

B.7. Sens i skutki sakramentu 

pokuty i pojednania; 

C.1. Powołanie człowieka do 

czynienia dobra. 

 

 

nauczania Kościoła oraz życia 

chrześcijanina;  

B.2.3. omawia liturgiczne i 

paraliturgiczne formy świętowania w 

poszczególnych okresach 

liturgicznych;  

B.2.4. uzasadnia religijny wymiar 

Wielkiego Postu. 

B.7.3. opisuje warunki dobrze 

przeżytego sakramentu pokuty i 

pojednania; 

C.1.8. wymienia sposoby 

przeciwdziałania złu i cierpieniu. 

B.2.a. angażuje się w obchody 

roku liturgicznego; 

B.7.a. wierzy w obecność Boga 

Miłosiernego przebaczającego 

grzechy w sakramencie 

pokuty; 

B.7.c. z wiarą, regularnie 

przystępuje do sakramentu 

pokuty i pojednania; 

C.1.b. podejmuje walkę z 

przejawami zła w swoim życiu 

i w otoczeniu. 

 

28.  Co ja widzę? A.13.: 

A.13.3. 

A.13.16. 

A.13.17. 

A.1.3.b. 

E.1.: 

E.1.b. 

A.13. Osoba i odkupieńczy 

charakter dzieła Jezusa 

Chrystusa; Świadectwa 

historyczności Jezusa; Życie, 

działalność i nauczanie Jezusa 

Chrystusa; 

E.1. Pojęcie wspólnoty, 

podstawowe wspólnoty życia, 

zadania wobec rodziny, grupy 

rówieśniczej; 

 

A.13.3. przedstawia podstawowe 

fakty z życia, działalności i nauczania 

Jezusa Chrystusa w porządku 

chronologicznym;  

A.13.16. dokonuje aktualizacji faktów 

związanych i wybranymi 

wydarzeniami i postaciami Starego i 

Nowego Testamentu;  

A.13.17. zestawia wydarzenia i teksty 

biblijne z podstawowymi prawdami 

wiary Kościoła. 

A.13.b. pogłębia swoją więź z 

Chrystusem poprzez 

poznawanie jego Osoby i 

nauczania; 

E.1.b. angażuje się we własny 

rozwój emocjonalny i 

społeczny. 

 

29.  Ach, te pokusy A.7.: 

A.7.3. 

A.7.5. 

A.7. Działalność złego ducha 

(szatana); Istnienie piekła; 

A.13. Osoba i odkupieńczy 

charakter dzieła Jezusa 

A.7.3. wyjaśnia pojęcie wolnej woli;  

A.7.5. opisuje sposoby działalności 

złego ducha; 

A.7.c. unika zła; 

A.7.d. wierzy w istnienie piekła 

i szatana; 
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A.7.c. 

A.7.d. 

A.7.e. 

A.13.: 

A.13.3. 

C.1.: 

C.1.8. 

Chrystusa; Świadectwa 

historyczności Jezusa; Życie, 

działalność i nauczanie Jezusa 

Chrystusa; 

C.1. Powołanie człowieka do 

czynienia dobra. 

 

A.13.3. przedstawia podstawowe 

fakty z życia, działalności i nauczania 

Jezusa Chrystusa w porządku 

chronologicznym. 

C.1.8. wymienia sposoby 

przeciwdziałania złu i cierpieniu; 

 

A.7.e. podejmuje walkę z 

pokusami w swoim życiu. 

 

30.  Hosanna A.10.: 

A.10.6. 

A.10.c. 

A.13.: 

A.13.3. 

B.2.: 

B.2.1. 

B.2.2. 

B.2.3. 

B.2.a. 

B.2.c 

A.10. Natchnienie biblijne, 

Objawienie Boże, Biblia Księgą 

wiary; 

A.13. Osoba i odkupieńczy 

charakter dzieła Jezusa 

Chrystusa; Świadectwa 

historyczności Jezusa; Życie, 

działalność i nauczanie Jezusa 

Chrystusa; 

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.10.6. zestawia wydarzenia biblijne 

ze zwyczajami religijnymi;  

A.13.3. przedstawia podstawowe 

fakty z życia, działalności i nauczania 

Jezusa Chrystusa w porządku 

chronologicznym;  

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; 

B.2.3. omawia liturgiczne i 

paraliturgiczne formy świętowania w 

poszczególnych okresach 

liturgicznych. 

A.10.c. pielęgnuje tradycje i 

zwyczaje religijne; 

B.2.a. angażuje się w obchody 

roku liturgicznego; 

B.2.c. jednoczy się z 

Chrystusem w tajemnicach 

roku liturgicznego. 

 

31.  Święty czas A.10.: 

A.10.6. 

A.10. Natchnienie biblijne, 

Objawienie Boże, Biblia Księgą 

wiary; 

A.10.6. zestawia wydarzenia biblijne 

ze zwyczajami religijnymi;  

B.2.a. angażuje się w obchody 

roku liturgicznego; 
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A.13.: 

A.13.3. 

A.13.9. 

B.2.: 

B.2.1. 

B.2.2. 

B.2.3. 

B.2.4. 

B.2.a. 

B.2.b. 

B.2.c. 

 

A.13. Osoba i odkupieńczy 

charakter dzieła Jezusa 

Chrystusa; Świadectwa 

historyczności Jezusa; Życie, 

działalność i nauczanie Jezusa 

Chrystusa; 

B.2. Sens, przesłanie i liturgia 

poszczególnych okresów i 

uroczystości roku liturgicznego; 

Aktualizacja historii zbawienia 

w roku liturgicznym. 

 

 

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; 

B.2.1. charakteryzuje poszczególne 

okresy roku liturgicznego w 

kontekście wydarzeń zbawczych i 

nauczania Kościoła oraz życia 

chrześcijanina;  

B.2.3. omawia liturgiczne i 

paraliturgiczne formy świętowania w 

poszczególnych okresach 

liturgicznych;  

B.2.4. uzasadnia religijny wymiar 

uroczystości Zmartwychwstania 

Pańskiego i okresu Wielkiego Postu. 

B.2.b. pogłębia własną 

pobożność; 

B.2.c. jednoczy się z 

Chrystusem w tajemnicach 

roku liturgicznego. 

 

32.  Zdrada A.7.: 

A.7.2. 

A.7.3. 

A.7.4. 

A.7.5. 

A.13.: 

A.13.3. 

A.13.9. 

A.7. Działalność złego ducha 

(szatana);  

A.13. Osoba i odkupieńczy 

charakter dzieła Jezusa 

Chrystusa; Świadectwa 

historyczności Jezusa; Życie, 

działalność i nauczanie Jezusa 

Chrystusa; 

B.7. Sens i skutki sakramentu 

pokuty i pojednania; 

A.7.2. wskazuje przyczyny zła;  

A.7.3. wyjaśnia pojęcie wolnej woli;  

A.7.4. przedstawia skutki zła 

(grzechu);  

A.7.5. opisuje sposoby działalności 

złego ducha. 

A.13.3. przedstawia podstawowe 

fakty z życia, działalności i nauczania 

B.7.a. wierzy w obecność Boga 

Miłosiernego przebaczającego 

grzechy w sakramencie 

pokuty; 

B.7.c. z wiarą, regularnie 

przystępuje do sakramentu 

pokuty i pojednania; 

C.1.b. podejmuje walkę z 

przejawami zła w swoim życiu 

i w otoczeniu. 
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B.7.: 

B.7.a. 

B.7.c. 

C.1.: 

C.1.b. 

C.1. Powołanie człowieka do 

czynienia dobra. 

 

 

 

Jezusa Chrystusa w porządku 

chronologicznym;  

A.13.9. wyjaśnia zbawczy sens męki, 

śmierci i zmartwychwstania Jezusa 

Chrystusa. 

 

 

33.  Przy wspólnym 

stole 

A.10.: 

A.10.1. 

A.10.6. 

A.13.: 

A.13.3. 

B.1.: 

B.1.4. 

B.2.: 

B.2.1. 

B.2.c. 

B.6.: 

B.6.1. 

B.6.a. 

B.6.b. 

B.6.d. 

A.10. Natchnienie biblijne, 

Objawienie Boże, Biblia Księgą 

wiary; 

A.13. Osoba i odkupieńczy 

charakter dzieła Jezusa 

Chrystusa; Świadectwa 

historyczności Jezusa; Życie, 

działalność i nauczanie Jezusa 

Chrystusa; 

B.1. Liturgia; cel sprawowania 

liturgii; Podział zadań w 

sprawowaniu liturgii;  

B.2. Sens, przesłanie i liturgia 

poszczególnych okresów i 

uroczystości roku liturgicznego; 

Aktualizacja historii zbawienia 

w roku liturgicznym; Sztuka 

sakralna w liturgii Kościoła; 

B.6. Eklezjalny i eschatologiczny 

wymiar Eucharystii jako 

sakramentu miłości. 

A.10.1. wyjaśnia pojęcia: Pascha 

A.10.6. zestawia wydarzenia biblijne 

ze zwyczajami religijnymi;  

A.13.3. przedstawia podstawowe 

fakty z życia, działalności i nauczania 

Jezusa Chrystusa w porządku 

chronologicznym;  

B.1.4. rozpoznaje znaki, symbole i 

gesty liturgiczne oraz właściwie je 

interpretuje;  

B.2.1. charakteryzuje poszczególne 

okresy roku liturgicznego w 

kontekście wydarzeń zbawczych i 

nauczania Kościoła oraz życia 

chrześcijanina;  

B.6.1. wyjaśnia rozumienie 

Eucharystii jako ofiary Chrystusa i 

Kościoła oraz uczty miłości. 

B.2.c. jednoczy się z 

Chrystusem w tajemnicach 

roku liturgicznego; 

B.6.a. wierzy w realną 

obecność Chrystusa w 

Eucharystii; 

B.6.b. zachowuje postawę 

szacunku wobec Eucharystii; 

B.6.d. stara się przyjmować 

Komunię św. podczas Mszy 

św. 

34.  Świadkowie 

cierpienia 

A.13.: A.13. Osoba i odkupieńczy 

charakter dzieła Jezusa 

A.13.1. prezentuje biblijne, 

patrystyczne i pozachrześcijańskie 

B.2.b. pogłębia własną 

pobożność; 



 
19 Rozkład materiału z religii – „Chrystus naszym Zbawicielem” – klasa VI szkoły podstawowej 

A.13.1. 

A.13.2. 

A.13.3. 

B.2.: 

B.2.b. 

B.2.c. 

B.2.f. 

Chrystusa; Świadectwa 

historyczności Jezusa; Życie, 

działalność i nauczanie Jezusa 

Chrystusa; 

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. 

świadectwa dotyczące historyczności 

Jezusa;  

A.13.2. omawia teorie negujące 

historyczność Jezusa i przedstawia 

kontrargumenty;  

A.13.3. przedstawia podstawowe 

fakty z życia, działalności i nauczania 

Jezusa Chrystusa w porządku 

chronologicznym. 

 

B.2.c. jednoczy się z 

Chrystusem w tajemnicach 

roku liturgicznego; 

B.2.f. z szacunkiem odnosi się 

do przedmiotów kultu 

religijnego. 

 

35.  738 metrów A.10.: 

A.10.6. 

A.13.: 

A.13.1. 

A.13.3. 

A.13.9. 

B.1.: 

B.1.4. 

B.2.: 

B.2.1. 

B.2.a. 

B.2.c. 

C.10.: 

A.10. Natchnienie biblijne, 

Objawienie Boże, Biblia Księgą 

wiary; 

A.13. Osoba i odkupieńczy 

charakter dzieła Jezusa 

Chrystusa; Świadectwa 

historyczności Jezusa; Życie, 

działalność i nauczanie Jezusa 

Chrystusa; 

B.2. Sens, przesłanie i liturgia 

poszczególnych okresów i 

uroczystości roku liturgicznego; 

Sakramentalia – 

błogosławieństwa i 

nabożeństwa; Aktualizacja 

historii zbawienia w roku 

A.10.6. zestawia wydarzenia biblijne 

ze zwyczajami religijnymi;  

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.13.9. wyjaśnia zbawczy sens męki, 

śmierci i zmartwychwstania Jezusa 

Chrystusa;  

B.2.1. charakteryzuje poszczególne 

okresy roku liturgicznego w 

kontekście wydarzeń zbawczych i 

B.2.a. angażuje się w obchody 

roku liturgicznego; 

B.2.c. jednoczy się z 

Chrystusem w tajemnicach 

roku liturgicznego; 

C.10.b. rozwija postawę 

służby. 
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C.10.b. liturgicznym; Sztuka sakralna w 

liturgii Kościoła; 

C.10. Przykazanie miłości Boga i 

bliźniego. 

nauczania Kościoła oraz życia 

chrześcijanina. 

36.  Dziewiąta 

godzina 

A.13.: 

A.13.3. 

A.13.9. 

B.2.: 

B.2.1. 

B.2.2. 

B.2.3. 

B.2.4. 

B.2.a. 

B.2.b. 

B.2.c. 

B.2.f. 

 

A.13. Osoba i odkupieńczy 

charakter dzieła Jezusa 

Chrystusa; Świadectwa 

historyczności Jezusa; Życie, 

działalność i nauczanie Jezusa 

Chrystusa; 

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.13.3. 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;  

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; 

B.2.3. omawia liturgiczne i 

paraliturgiczne formy świętowania w 

poszczególnych okresach 

liturgicznych;  

B.2.4. uzasadnia religijny wymiar 

uroczystości Zmartwychwstania 

Pańskiego i okresu Wielkiego Postu. 

B.2.a. angażuje się w obchody 

roku liturgicznego; 

B.2.b. pogłębia własną 

pobożność; 

B.2.c. jednoczy się z 

Chrystusem w tajemnicach 

roku liturgicznego; 

B.2.f. z szacunkiem odnosi się 

do przedmiotów kultu 

religijnego. 

 

37.  Wielka cisza A.13.: 

A.13.3. 

A.13.9. 

A.13. Osoba i odkupieńczy 

charakter dzieła Jezusa 

Chrystusa; Świadectwa 

historyczności Jezusa; Życie, 

A.13.3. przedstawia podstawowe 

fakty z życia, działalności i nauczania 

Jezusa Chrystusa w porządku 

chronologicznym;  

A.13.a. wyraża wdzięczność 

Chrystusowi za dar 

odkupienia; 
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A.13.a. 

B.2.: 

B.2.1. 

B.2.3. 

B.2.a. 

B.2.b. 

B.2.c. 

B.2.f. 

 

działalność i nauczanie Jezusa 

Chrystusa; 

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.13.9. wyjaśnia zbawczy sens męki, 

śmierci i zmartwychwstania Jezusa 

Chrystusa;  

B.2.1. charakteryzuje poszczególne 

okresy roku liturgicznego w 

kontekście wydarzeń zbawczych i 

nauczania Kościoła oraz życia 

chrześcijanina;  

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 własną 

pobożność; 

B.2.c. jednoczy się z 

Chrystusem w tajemnicach 

roku liturgicznego; 

B.2.f. z szacunkiem odnosi się 

do przedmiotów kultu 

religijnego. 

38.  Wstęp, 

rozwinięcie, 

zakończenie 

A.10.: 

A.10.6. 

A.10.c. 

A.13.: 

A.13.9. 

B.1.: 

B.1.4. 

B.2.: 

B.2.1. 

B.2.3. 

B.2.4. 

B.2.a. 

B.2.b. 

A.10. Natchnienie biblijne, 

Objawienie Boże, Biblia Księgą 

wiary; 

A.13. Osoba i odkupieńczy 

charakter dzieła Jezusa 

Chrystusa; Świadectwa 

historyczności Jezusa; Życie, 

działalność i nauczanie Jezusa 

Chrystusa; 

B.1. Liturgia; cel sprawowania 

liturgii; Podział zadań w 

sprawowaniu liturgii;  

B.2. Sens, przesłanie i liturgia 

poszczególnych okresów i 

uroczystości roku liturgicznego; 

Sakramentalia – 

błogosławieństwa i 

nabożeństwa; Aktualizacja 

A.10.6. zestawia wydarzenia biblijne 

ze zwyczajami religijnymi. 

A.13.9. wyjaśnia zbawczy sens męki, 

śmierci i zmartwychwstania Jezusa 

Chrystusa;  

B.1.4. rozpoznaje znaki, symbole i 

gesty liturgiczne oraz właściwie je 

interpretuje;  

B.2.1. charakteryzuje poszczególne 

okresy roku liturgicznego w 

kontekście wydarzeń zbawczych i 

nauczania Kościoła oraz życia 

chrześcijanina;  

B.2.3. omawia liturgiczne i 

paraliturgiczne formy świętowania w 

poszczególnych okresach 

liturgicznych;  

A.10.c. pielęgnuje tradycje i 

zwyczaje religijne; 

B.2.a. angażuje się w obchody 

roku liturgicznego; 

B.2.b. pogłębia własną 

pobożność; 

B.2.c. jednoczy się z 

Chrystusem w tajemnicach 

roku liturgicznego; 

B.2.f. z szacunkiem odnosi się 

do przedmiotów kultu 

religijnego. 
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B.2.c. 

B.2.f. 

historii zbawienia w roku 

liturgicznym; Sztuka sakralna w 

liturgii Kościoła. 

B.2.4. uzasadnia religijny wymiar 

uroczystości Zmartwychwstania 

Pańskiego i okresu Wielkiego Postu. 

39.  To dopiero jest 

moc! 

A.6.: 

A.6.1. 

A.6.2. 

A.6.3. 

A.6.a. 

A.6.b. 

A.6.c. 

A.10.: 

A.10.a. 

A.13.: 

A.13.3. 

A.13.9. 

B.2.: 

B.2.1. 

B.2.4. 

 

A.6. Zmartwychwstanie Jezusa 

Chrystusa, nadzieja 

chrześcijańska; 

A.10. Natchnienie biblijne, 

Objawienie Boże, Biblia Księgą 

wiary; 

A.13. Osoba i odkupieńczy 

charakter dzieła Jezusa 

Chrystusa; Świadectwa 

historyczności Jezusa; Życie, 

działalność i nauczanie Jezusa 

Chrystusa; 

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.6.1. przytacza biblijne relacje o 

pustym grobie i chrystofaniach;  

A.6.2. wymienia argumenty za 

prawdziwością zmartwychwstania 

Jezusa;  

A.6.3. przedstawia konsekwencje 

wiary w zmartwychwstanie Jezusa 

Chrystusa jako uzasadnienie nadziei 

chrześcijańskiej; 

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;  

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. 

A.6.a. wierzy w 

zmartwychwstanie Chrystusa; 

A.6.b. broni chrześcijaństwa, 

używając argumentów za 

zmartwychwstaniem Jezusa; 

A.6.c wzbudza akty wiary, 

nadziei i miłości; 

A.10.a. wierzy w prawdy 

zawarte w Objawieniu Bożym. 
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40.  Tak czerwona, 

że aż biała 

A.10.: 

A.10.a. 

A.10.1. 

A.13.: 

A.13.9. 

A.13.17. 

B.2.: 

B.2.1. 

B.2.2. 

B.7.: 

B.7.a. 

D.1.: 

D.1.b. 

A.10. Natchnienie biblijne, 

Objawienie Boże, Biblia Księgą 

wiary; 

A.13. Osoba i odkupieńczy 

charakter dzieła Jezusa 

Chrystusa;  

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.7. Sens i skutki sakramentu 

pokuty i pojednania; 

D.1. Modlitwa postawą 

otwarcia się na Boga. 

A.10.1. wyjaśnia pojęcia: miłosierdzie; 

A.13.9. wyjaśnia zbawczy sens męki, 

śmierci i zmartwychwstania Jezusa 

Chrystusa;  

A.13.17. zestawia wydarzenia i teksty 

biblijne z podstawowymi prawdami 

wiary Kościoła; 

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. 

 

B.7.a. wierzy w obecność Boga 

Miłosiernego przebaczającego 

grzechy w sakramencie 

pokuty; 

D.1.b. chętnie się modli. 

41.  Do zobaczenia! A.3.: 

A.3.2. 

A.13.: 

A.13.3. 

B.2.: 

B.2.2. 

F.1.: 

F.1.1. 

A.3. Wiara darem i zadaniem; 

A.13. Osoba i odkupieńczy 

charakter dzieła Jezusa 

Chrystusa; Świadectwa 

historyczności Jezusa; Życie, 

działalność i nauczanie Jezusa 

Chrystusa. 

B.2. Sens, przesłanie i liturgia 

poszczególnych okresów i 

uroczystości roku liturgicznego; 

Sakramentalia – 

A.3.2. uzasadnia, że wiara jest 

zadaniem;  

A.13.3. przedstawia podstawowe 

fakty z życia, działalności i nauczania 

Jezusa Chrystusa w porządku 

chronologicznym;  

B.2.2. wymienia i opisuje 

uroczystości i święta Pańskie;  

F.1.1. wyjaśnia, na czym polega 

misyjna natura Kościoła;  

F.1.c. przejawia postawę 

misyjną; 

F.2.a. włącza się w różne 

formy apostolstwa; 

F.2.b. angażuje się w 

ewangelizacyjną działalność 

Kościoła. 
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F.1.2. 

F.1.3. 

F.1.c. 

F.2.: 

F.2.1. 

F.2.a. 

F.2.b. 

 

błogosławieństwa i 

nabożeństwa; Aktualizacja 

historii zbawienia w roku 

liturgicznym; Sztuka sakralna w 

liturgii Kościoła; 

F.1. Misyjna działalność 

Kościoła; 

F.2. Odpowiedzialność 

świeckich za Kościół; Pojęcie i 

istota apostolstwa; 

Zaangażowanie chrześcijanina 

w różne formy apostolstwa. 

F.1.2. w oparciu o teksty biblijne i 

nauczanie Kościoła opisuje jego 

misyjną działalność;  

F.1.3. omawia przykłady działalności 

misyjnej, zaangażowania osób 

duchownych i świeckich; 

F.2.1. opisuje możliwości i podaje 

przykłady apostolstwa w Kościele, 

rodzinie, szkole, różnych 

środowiskach rówieśniczych i na 

portalach społecznościowych. 

42.  Siła z nieba A.14.: 

A.14.1. 

A.14.2. 

A.14.a. 

A.14.b. 

A.14.c. 

B.2.: 

B.2.1. 

B.2.2. 

B.2.4. 

A.14. Duch Święty, natura 

trzeciej Osoby Boskiej, działanie 

Ducha świętego w Kościele i w 

życiu chrześcijanina; dary 

Ducha Świętego; 

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.14.1. opisuje naturę, sposób 

obecności i działania Ducha Świętego 

w Kościele oraz w życiu 

chrześcijanina w oparciu o teksty 

biblijne i nauczanie Kościoła;  

A.14.2. wymienia i omawia dary 

Ducha Świętego i wyjaśnia ich 

znaczenie;  

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;  

A.14.a. wierzy w Ducha 

Świętego; 

A.14.b. otwiera się na działanie 

i dary Ducha Świętego; 

A.14.c. stara się na co dzień 

dzielić owocami Ducha 

Świętego. 
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B.2.4. uzasadnia religijny wymiar 

uroczystości Zesłania Ducha 

Świętego. 

VI. NAŚLADOWANIE CHRYSTUSA 

43.  Jeden po 

drugim 

E.2.: 

E.2.1. 

E.2.7. 

E.2.8. 

E.2.9. 

E.2.b. 

E.3.: 

E.3.1. 

E.3.a. 

E.3.c. 

E.2. Powstanie i przymioty 

Kościoła, Biblijne obrazy 

Kościoła, Struktura i ustrój 

Kościoła, wiarygodność 

Kościoła katolickiego, 

konieczność Kościoła do 

zbawienia, Kościół Mistycznym 

Ciałem Chrystusa i wspólnotę 

wiernych w Duchu Świętym; 

E.3. Historia Kościoła 

pielgrzymką wspólnoty 

wierzących w historii zbawienia. 

 

 

E.2.1. na podstawie tekstów 

biblijnych omawia etapy 

powstawania Kościoła;  

E.2.7. opisuje hierarchiczny ustrój 

Kościoła;  

E.2.8. wyjaśnia pojęcia: papież, 

biskup, diecezja, prezbiter, parafia, 

proboszcz;  

E.2.9. podaje argumenty za tym, że w 

Kościele katolickim w pełni obecny 

jest Kościół Chrystusowy (np. 

sukcesja);  

E.3.1. wskazuje na ciągłość działania 

Boga w dziejach świata i każdego 

człowieka. 

E.2.b. identyfikuje się ze 

wspólnotą Kościoła; 

E.3.a. stara się poznawać 

historię Kościoła; 

E.3.c. modli się za Kościół i 

jego pasterzy. 

 

44.  Mama A.13.: 

A.13.3. 

A.13.11. 

B.2.: 

B.2.d. 

E.3.: 

E.3.a. 

A.13. Osoba i odkupieńczy 

charakter dzieła Jezusa 

Chrystusa; Świadectwa 

historyczności Jezusa; Życie, 

działalność i nauczanie Jezusa 

Chrystusa; 

B.2. Sens, przesłanie i liturgia 

poszczególnych okresów i 

uroczystości roku liturgicznego; 

Sakramentalia – 

A.13.3. przedstawia podstawowe 

fakty z życia, działalności i nauczania 

Jezusa Chrystusa w porządku 

chronologicznym;  

A.13.11. w oparciu o teksty Starego i 

Nowego Testamentu charakteryzuje 

rolę Maryi w Dziele zbawczym. 

 

B.2.d. stara się naśladować 

przykład Maryi i świętych; 

E.3.a. stara się poznawać 

historię Kościoła i szuka 

swojego miejsca w jego misji. 
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błogosławieństwa i 

nabożeństwa; Aktualizacja 

historii zbawienia w roku 

liturgicznym; Sztuka sakralna w 

liturgii Kościoła; 

E.3. Historia Kościoła 

pielgrzymką wspólnoty 

wierzących w historii zbawienia. 

45.  W stronę nieba A.13.: 

A.13.12. 

B.2.: 

B.2.1. 

B.2.2. 

B.2.3. 

B.2.4. 

B.2.d. 

E.2.: 

E.2.8. 

E.3.: 

E.3.a. 

A.13. Osoba i odkupieńczy 

charakter dzieła Jezusa 

Chrystusa; Świadectwa 

historyczności Jezusa; Życie, 

działalność i nauczanie Jezusa 

Chrystusa; 

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; 

E.2. Struktura i ustrój Kościoła, 

wiarygodność Kościoła 

katolickiego; 

E.3. Historia Kościoła 

pielgrzymką wspólnoty 

wierzących w historii zbawienia. 

 

A.13.12. Wyjaśnia dogmaty maryjne: 

Wniebowzięcie; 

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.2.3. omawia liturgiczne i 

paraliturgiczne formy świętowania w 

poszczególnych okresach 

liturgicznych;  

B.2.4. charakteryzuje istotę kultu 

Serca Pana Jezusa, Maryi oraz 

świętych;  

E.2.8. wyjaśnia pojęcia: dogmat. 

B.2.d. stara się naśladować 

przykład Maryi i świętych; 

E.3.a. stara się poznawać 

historię Kościoła i szuka 

swojego miejsca w jego misji. 
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46.  Być dla C.5.: 

C.5.6. 

E.1.: 

E.1.f. 

F.2.: 

F.2.3. 

F.2.c. 

F.2.d. 

C.5. Dekalog: przykazanie 

czwarte, piąte i szóste; Wartość 

ludzkiego życia i zdrowia oraz 

ich zagrożenia; Troska o ludzkie 

życie;   

E.1. Pojęcie wspólnoty, 

podstawowe wspólnoty życia, 

zadania wobec rodziny, grupy 

rówieśniczej; 

F.2. Odpowiedzialność 

świeckich za Kościół; Pojęcie i 

istota apostolstwa; 

Zaangażowanie chrześcijanina 

w różne formy apostolstwa. 

C.5.6. wskazuje sposoby pomocy 

rodzinom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz osobom chorym i cierpiącym;  

F.2.3. podaje przykłady 

bezinteresownej troski o ludzi w 

potrzebie (chorych, samotnych, 

niepełnosprawnych, biednych, 

uzależnionych, bezradnych, 

wykluczonych społecznie). 

 

E.1.f. wspiera akcje pomocy 

potrzebującym; 

F.2.c, angażuje się w akcje 

pomocy potrzebującym; 

F.2.d. odpowiedzialnie 

uczestniczy w różnych 

formach wolontariatu. 

 

47.  Czy może nie 

boleć? 

E.1.: 

E.1.7. 

E.1.g. 

E.2.: 

E.2.a. 

E.3.: 

E.3.2. 

E.3.c. 

E.4.: 

E.4.1. 

F.2.: 

F.2.3. 

E.1. Pojęcie wspólnoty, 

podstawowe wspólnoty życia, 

zadania wobec rodziny, grupy 

rówieśniczej; 

E.2. Struktura i ustrój Kościoła, 

wiarygodność Kościoła 

katolickiego; 

E.3. Historia Kościoła 

pielgrzymką wspólnoty 

wierzących w historii zbawienia; 

E.4. Działalność wybranych 

postaci świętych; 

F.2. Odpowiedzialność 

świeckich za Kościół; Pojęcie i 

istota apostolstwa; 

E.1.7. uzasadnia wartość świadectwa 

wiary w różnych sytuacjach 

życiowych; 

E.3.2. omawia prześladowania 

chrześcijan w starożytności na 

podstawie wybranego świętego 

męczennika;  

E.4.1. wskazuje najważniejsze fakty z 

życia wybranych postaci świętych: 

wybranego męczennika starożytnego 

chrześcijaństwa; 

F.2.3. podaje przykłady 

bezinteresownej troski o ludzi w 

potrzebie (chorych, samotnych, 

niepełnosprawnych, biednych, 

E.1.g. przejawia postawę 

wdzięczności za świadków 

wiary; 

E.2.a. daje świadectwo wiary; 

E.3.c. modli się za Kościół i 

jego pasterzy; 

F.2.e. w świadectwie świętych 

szuka wskazówek dla siebie. 
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F.2.e. Zaangażowanie chrześcijanina 

w różne formy apostolstwa. 

uzależnionych, bezradnych, 

wykluczonych społecznie). 

48.  Jestem innym 

człowiekiem 

A.9.: 

A.9.3. 

A.13.: 

A.13.16. 

E.4.: 

E.4.1. 

F.1.: 

F.1.1 

F.1.2. 

F.2.: 

F.2.4. 

F.2.a. 

F.2.b. 

F.2.e. 

A.9. Podstawowe wiadomości o 

Piśmie Świętym – gatunki 

literackie; 

A.13. Osoba i odkupieńczy 

charakter dzieła Jezusa 

Chrystusa; Świadectwa 

historyczności Jezusa; Życie, 

działalność i nauczanie Jezusa 

Chrystusa; 

E.4. Działalność wybranych 

postaci świętych; 

F.1. Misyjna działalność 

Kościoła; 

F.2. Odpowiedzialność 

świeckich za Kościół; Pojęcie i 

istota apostolstwa. 

A.9.3. wymienia księgi Nowego 

Testamentu; 

A.13.16. dokonuje aktualizacji faktów 

związanych i wybranymi 

wydarzeniami i postaciami Starego i 

Nowego Testamentu; 

E.4.1. wskazuje najważniejsze fakty z 

życia wybranych postaci świętych; 

F.1.1. wyjaśnia, na czym polega 

misyjna natura Kościoła;  

F.1.2. w oparciu o teksty biblijne i 

nauczanie Kościoła opisuje jego 

misyjną działalność;  

F.2.4. podaje przykłady ludzi 

zaangażowanych w apostolstwo 

(także współczesnych). 

F.2.a. włącza się w różne 

formy apostolstwa; 

F.2.b. angażuje się w 

ewangelizacyjną działalność 

Kościoła;  

F.2.e. w świadectwie świętych 

szuka wskazówek dla siebie. 

 

49.  Ważne decyzje E.2.: 

E.2.1. 

E.2.7. 

E.2.8. 

E.2.9. 

E.2.b. 

E.3.: 

E.2. Powstanie i przymioty 

Kościoła, Biblijne obrazy 

Kościoła, Struktura i ustrój 

Kościoła, wiarygodność 

Kościoła katolickiego, 

konieczność Kościoła do 

zbawienia, Kościół Mistycznym 

Ciałem Chrystusa i wspólnotę 

wiernych w Duchu Świętym; 

E.2.1. na podstawie tekstów 

biblijnych omawia etapy 

powstawania Kościoła;  

E.2.7. opisuje hierarchiczny ustrój 

Kościoła;  

E.2.8. wyjaśnia pojęcia: papież, 

sobór;  

E.2.9. podaje argumenty za tym, że w 

Kościele katolickim w pełni obecny 

E.2.b. identyfikuje się ze 

wspólnotą Kościoła; 

E.3.a. stara się poznawać 

historię Kościoła i szuka 

swojego miejsca w jego misji. 
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E.3.1. 

E.3.a. 

 

E.3. Historia Kościoła 

pielgrzymką wspólnoty 

wierzących w historii zbawienia. 

 

jest Kościół Chrystusowy (np. 

sukcesja);  

E.3.1. wskazuje na ciągłość działania 

Boga w dziejach świata i każdego 

człowieka. 

50.  Po co te nakazy 

i zakazy? 

E.2.: 

E.2.11. 

E.2.b. 

E.2.d. 

E.2.e. 

F.1.: 

F.1.1 

F.1.2. 

F.2.: 

F.2.1. 

F.2.a. 

F.2.b. 

E.2. Powstanie i przymioty 

Kościoła, Biblijne obrazy 

Kościoła, Struktura i ustrój 

Kościoła, wiarygodność 

Kościoła katolickiego, 

konieczność Kościoła do 

zbawienia, Kościół Mistycznym 

Ciałem Chrystusa i wspólnotę 

wiernych w Duchu Świętym; 

F.1. Misyjna działalność 

Kościoła; 

F.2. Odpowiedzialność 

świeckich za Kościół; Pojęcie i 

istota apostolstwa. 

E.2.11. omawia znaczenie przykazań 

kościelnych;  

F.1.1. wyjaśnia, na czym polega 

misyjna natura Kościoła;  

F.1.2. w oparciu o teksty biblijne i 

nauczanie Kościoła opisuje jego 

misyjną działalność;  

F.2.1. opisuje możliwości i podaje 

przykłady apostolstwa w Kościele, 

rodzinie, szkole, różnych 

środowiskach rówieśniczych i na 

portalach społecznościowych. 

E.2.b. identyfikuje się ze 

wspólnotą Kościoła; 

E.2.d. chce wypełniać 

przykazania kościelne; 

E.2.e. troszczy się o potrzeby 

Kościoła; 

F.2.a. włącza się w różne 

formy apostolstwa; 

F.2.b. angażuje się w 

ewangelizacyjną działalność 

Kościoła. 

 

 

51.  Ten dzień taki 

inny 

B.2.: 

B.2.2. 

B.6.: 

B.6.e. 

C.4.: 

C.4.5. 

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;  

C.4.5. omawia, na czym polega 

chrześcijańskie świętowanie niedzieli 

i spędzanie wolnego czasu;  

C.4.d. wykazuje troskę o 

chrześcijańskie świętowanie 

niedzieli; 

B.6.e. świadomie i 

systematycznie uczestniczy w 

niedzielnej Eucharystii; 

E.2.b. identyfikuje się ze 

wspólnotą Kościoła; 
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C.4.6. 

C.4.d. 

E.2.: 

E.2.b. 

E.2.d. 

B.6. Eklezjalny i eschatologiczny 

wymiar Eucharystii jako 

sakramentu miłości; 

C.4. Trzy pierwsze przykazania 

Dekalogu: relacja Bóg – 

człowiek; Chrześcijański sposób 

świętowania i spędzania 

wolnego czasu; 

E.2. Powstanie i przymioty 

Kościoła, Biblijne obrazy 

Kościoła, Struktura i ustrój 

Kościoła. 

C.4.6. podaje przykładowe postawy 

moralne związane z przeżywaniem 

niedzieli; 

E.2.11. omawia znaczenie przykazań 

kościelnych. 

 

 

E.2.d. chce wypełniać 

przykazania kościelne. 

 

 

52.  To jest 

niemodne 

B.2.: 

B.2.6. 

E.2.: 

E.2.11. 

E.2.b. 

E.2.d. 

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; 

E.2. Powstanie i przymioty 

Kościoła, Biblijne obrazy 

Kościoła, Struktura i ustrój 

Kościoła. 

B.2.6. omawia praktyki ascetyczne w 

Kościele;  

E.2.11. omawia znaczenie przykazań 

kościelnych. 

 

E.2.b. identyfikuje się ze 

wspólnotą Kościoła; 

E.2.d. chce wypełniać 

przykazania kościelne. 

 

53.  Być w łączności B.6.: 

B.6.1. 

B.6.2. 

B.6.a. 

B.6. Eklezjalny i eschatologiczny 

wymiar Eucharystii jako 

sakramentu miłości; 

B.7. Sens i skutki sakramentu 

pokuty i pojednania; 

B.6.1. wyjaśnia rozumienie 

Eucharystii jako ofiary Chrystusa i 

Kościoła oraz uczty miłości;  

B.6.a. wierzy w realną 

obecność Chrystusa w 

Eucharystii; 
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B.6.d. 

B.7.: 

B.7.1. 

B.7.4. 

B.7.5. 

B.7.a. 

B.7.b. 

B.7.c. 

B.7.d. 

E.2.: 

E.2.11. 

E.2.b. 

E.2.d. 

E.2. Powstanie i przymioty 

Kościoła, Biblijne obrazy 

Kościoła, Struktura i ustrój 

Kościoła. 

B.6.2. uzasadnia, dlaczego 

Eucharystia jest centrum liturgii i 

życia chrześcijańskiego;  

B.7.1. wyjaśnia, czym jest sakrament 

pokuty. 

B.7.4. podaje skutki sakramentu w 

życiu indywidualnym i 

wspólnotowym;  

B.7.5. omawia rolę sakramentu 

pokuty i pojednania w życiu 

moralnym chrześcijanina;  

B.7.6. uzasadnia potrzebę 

regularnego przystępowania do 

sakramentu pokuty; 

E.2.11. omawia znaczenie przykazań 

kościelnych. 

B.6.d. stara się przyjmować 

Komunię św. podczas Mszy 

św.; 

B.7.a. wierzy w obecność Boga 

Miłosiernego przebaczającego 

grzechy w sakramencie 

pokuty; 

B.7.b. dobrze przygotowuje się 

do sakramentu pokuty; 

B.7.c. z wiarą, regularnie 

przystępuje do sakramentu 

pokuty i pojednania; 

B.7.d. wypełnia pokutę i 

podejmuje zadośćuczynienie; 

E.2.b. identyfikuje się ze 

wspólnotą Kościoła; 

E.2.d. chce wypełniać 

przykazania kościelne. 

54.  Co ja mogę? E.1.: 

E.1.a. 

E.2.: 

E.2.11. 

E.2.12. 

E.2.b. 

E.2.c. 

E.2.d. 

E.1. W wartości stanowiące 

fundament relacji 

międzyludzkich: szacunek dla 

siebie innych ludzi oraz 

postawa odpowiedzialności za 

siebie i innych; 

E.2. Powstanie i przymioty 

Kościoła, Biblijne obrazy 

Kościoła, Struktura i ustrój 

Kościoła; 

E.3. Historia Kościoła 

E.2.11. omawia znaczenie przykazań 

kościelnych;  

E.2.12. podaje możliwości włączenia 

się wżycie Kościoła, a zwłaszcza 

wspólnoty diecezjalnej i parafialnej. 

E.1.a. włącza się aktywnie w 

życie Kościoła, rodziny, szkoły i 

społeczeństwa; 

E.2.b. identyfikuje się ze 

wspólnotą Kościoła; 

E.2.c. odpowiedzialnie 

podejmuje zadania wżyciu 

Kościoła, a zwłaszcza parafii; 

E.2.d. chce wypełniać 

przykazania kościelne; 
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E.2.e. 

E.3.: 

E.3.b. 

 

pielgrzymką wspólnoty 

wierzących w historii zbawienia. 

 

E.2.e. troszczy się o potrzeby 

Kościoła; 

E.3.b. jest przekonany, że jego 

zaangażowanie ma wpływ na 

przyszłość Kościoła. 

55.  Zasłużony 

odpoczynek 

A.13.: 

A.13.16. 

B.6.: 

B.6.e. 

C.4.: 

C.4.1. 

C.4.5. 

C.4.d. 

D.1.: 

D.1.2. 

D.1.b. 

D.1.c. 

A.13. Osoba i odkupieńczy 

charakter dzieła Jezusa 

Chrystusa; 

B.6. Eklezjalny i eschatologiczny 

wymiar Eucharystii jako 

sakramentu miłości; 

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 

modlitwy, rodzaje, formy 

postawy podczas modlitwy. 

A.13.16. dokonuje aktualizacji faktów 

związanych i wybranymi 

wydarzeniami i postaciami Starego i 

Nowego Testamentu; 

C.4.1. Uzasadnia pierwszeństwo 

Boga w życiu człowieka; 

C.4.5. omawia, na czym polega 

chrześcijańskie świętowanie niedzieli 

i spędzanie wolnego czasu;  

D.1.2. uzasadnia znaczenie modlitwy 

w codziennym życiu chrześcijanina. 

B.6.e. świadomie i 

systematycznie uczestniczy w 

niedzielnej Eucharystii; 

C.4.d. wykazuje troskę o 

chrześcijańskie świętowanie 

niedzieli;  

D.1.b. chętnie się modli; 

D.1.c. przyjmuje odpowiednie 

postawy podczas modlitwy. 

56-

60. 

Lekcje 

powtórzeniowe 

    

 


