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Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania 

przez ucznia śródrocznej i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z religia  

Klasa 3. 

Po szkole podstawowej 
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Temat lekcji Zagadnienia 

Wymagania edukacyjnena poszczególne oceny 

Ocena dopuszczająca 
Uczeń: 

Ocena dostateczna 
Uczeń: 

Ocena dobra 
Uczeń: 

Ocena bardzo dobra 
Uczeń: 

Ocena celująca 
Uczeń: 

 
Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

 
 

Rozdział I.  
I. Z Bogiem na moich drogach 

Katecheza 1: 

Istnienie Boga 
 
 

 człowiek szukający 

Boga – Bóg 

szukający 

człowieka, Bóg w 

filozofii, Bóg jako 

byt absolutny 

wymie

nia argumenty 

za istnieniem 

Boga 
 

podaje przykłady 

naukowców, którzy 

uzasadniali istnienie 

Boga 

zna najbardziej 

powszechne 

argumenty ateistów 

i potrafi na nie 

odpowiadać 

 wyjaśnia pojęcia: 

byt absolutny, 

Objawienie Boże 
 

potrafi 

zinterpretować 

słowa św. 

Augustyna: 

,,Niespokojne jest 

serce człowieka, 

dopóki nie spocznie 

w Bogu”  

Katecheza 2: 

Wielość religii 
 

religie 

monoteistyczne, 

pojęcie Boga w 

religiach 

monoteistycznych 

wymienia wielkie 

religie świata 

opisuje kręgi 

przynależności do 

Kościoła 

charakteryzuje 

pojmowanie Boga 

w religiach 

pozachrześcijańskic

h 

wskazuje różnice 

między religiami 

monoteistycznymi a 

buddyzmem 

i hinduizmem 

wyjaśnia, pod 

jakimi warunkami 

jest możliwe 

zbawienie 

niechrześcijan 

Katecheza 3: 

Wiarygodność 

chrześcijaństw

a 
 

 Prezentacja 

argumentów na 

historyczność Jezusa 

Chrystusa i 

wiarygodność 

chrześcijaństwa 

wymienia 

podstawowe 

argumenty za 

wiarygodnością 

chrześcijaństwa 

podaje dowody na 

historyczność Jezusa z 

Nazaretu 

 podaje argumenty 

za Bóstwem Jezusa 

Chrystusa 

obala teorie 

kwestionujące 

wiarygodność 

chrześcijaństwa   
 

wyjaśnia pojęcie 

wiarygodność 

chrześcijaństwa 
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Katecheza 4: 

Dlaczego 

Kościół 

katolicki? 
 

Ukazanie Kościoła 

katolickiego jako 

autentycznego i 

wiarygodnego 

kontynuatora dzieła 

Jezusa Chrystusa 

wymienia biblijne 

obrazy Kościoła  

opisuje Kościół jako 

wspólnotę 

podaje argumenty, 

że głową Kościoła 

jest Chrystus 

wymienia i krótko 

charakteryzuje 

etapy powstawania 

Kościoła 

uzasadnia, że papież 

jest zastępcą 

Chrystusa na ziemi 

Katecheza 5: 

Katolicyzm – 

konieczność 

czy osobisty 

wybór? 
 

Ukazanie powodów, 

dla których warto 

wybrać wiarę 

katolicką 

wymienia i krótko 

charakteryzuje 

znamiona Kościoła 
 

– podaje przykłady 

wielkich konwertytów 

na katolicyzm (Edyta 

Stein, John Henry 

Newman 

wyjaśnia, pod 

jakimi warunkami 

chrzest w innych 

wyznaniach jest 

ważny  
 

wyjaśnia pojęcia: 

katolickość, 

konwertyta 

potrafi uzasadnić 

własne trwanie w 

wierze katolickiej 

Rozdzial II. Taka jest nasza wiara 

Katecheza 6: 

Bóg 

Stworzyciel  
 

Ukazanie prawdy o 

Bogu jako 

Stworzycielu 

interpretuje biblijne 

opisy stworzenia 

świata  
 

podaje podstawowe 

prawdy dotyczące 

stworzenia człowieka 

wyjaśnia, dlaczego 

Bóg jest Ojcem 

wyjaśnia związek 

rozumu z wiarą  

 
 

wyjaśnia relację 

ewolucji do prawdy 

o stworzeniu świata 

Katecheza 7: 

Istnienie i 

działalność 

szatana 
 

Ukazanie zła 

osobowego w świetle 

nauki Kościoła 

podaje przykłady 
tekstów biblijnych o 
istnieniu szatana 

podaje przykłady z 
nauczania Kościoła na 
temat istnienia szatana 

wyjaśnia, że szatan 
został stworzony 
jako dobry anioł 

wyjaśnia pojęcia: 
pokusa, wieczne 
potępienie, walka 
duchowa, opętanie, 
egzorcyzm 

uzasadnia potrzebę 
obrony przed 
działaniem złego 
ducha 

Katecheza 8: 

Jezus 

Chrystus 

Zbawiciel 
 

Ukazanie Jezusa 

Chrystusa jako 

jedynego Zbawiciela 

człowieka 

– wyjaśnia, że Jezus 
Chrystus jest Synem 
Bożym 
 

wyjaśnia, dlaczego 
człowiek potrzebuje 
zbawienia 

opisuje ofiarę 
krzyżową Jezusa 

podaje przykłady 
tekstów o 
zmartwychwstaniu 

tłumaczy, dlaczego 
Jezus jest jedynym 
Zbawicielem 
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Katecheza 9: 

Duch Święty 

Uświęciciel  
 

Ukazanie roli Ducha 

Świętego w historii 

zbawienia 

opisuje Trzecią 

Osobę Trójcy Świętej 
 

przedstawia role Ducha 

Świętego w historii 

zbawienia 

podaje przykłady 

tekstów biblijnych o 

Duchu Świętym 

wyjaśnia pojęcia 

łaska Boża  

 
 

uzasadnia potrzebę 

modlitwy do Ducha 

Świętego 

Katecheza 10: 

Maryja – 

Matka Pana 
 

Przekazanie 

podstawowych prawd 

dotyczących Matki 

Bożej 

podaje przykłady 

tekstów biblijnych o 

Maryi 
 

wyjaśnia dogmaty o: 

Niepokalanym 

Poczęciu Maryi i 

wniebowzięciu Maryi 

charakteryzuje 

modlitwę 

różańcową 

uzasadnia, dlaczego 

Maryja jest wzorem 

do naśladowania 

uzasadnia, dlaczego 

modlimy się do 

Maryi 

Katecheza 11: 

Słowo Boże w 

życiu 

chrześcijanina  
 

Przedstawienie roli 

słowa Bożego w 

życiu chrześcijanina 

– wyjaśnia, co to jest 

kanon Pisma 

Świętego 
  

podaje, kto jest 

autorem Pisma 

Świętego 
  

podaje, ile ksiąg 

zawiera Pismo 

Święte 

charakteryzuje 

sposoby czytania 

Pisma Świętego 

tłumaczy relację 

słowa Bożego i 

wiary 

Katecheza 12: 

Modlitwa – 

dar i zadanie 
 

Ukazanie, że 

modlitwa to dar 

prowadzący do 

spotkania z Bogiem 

wyjaśnia, czym jest 

modlitwa 
 

podaje przykłady 

nauczycieli modlitwy 

wymienia rodzaje i 

formy modlitwy 

interpretuje 

wezwania w 

modlitwie Ojcze 

nasz 

 

uzasadnia potrzebę 

modlitwy 

Katecheza 13: 

Sakramenty 

drogą do 

zbawienia 
 

Ukazanie 

sakramentów jako 

drogi do zbawienia 

wyjaśnia, że 

sakramenty ustanowił 

Jezus Chrystus 
 

podaje siedem 

sakramentów świętych 

wyjaśnia, dlaczego 

sakramenty są 

widzialnymi 

znakami 

niewidzialnej łaski 

Bożej 

uzasadnia rolę 

sakramentów w 

budowaniu relacji z 

Jezusem 
 

wyjaśnia, na czym 

polega wzrost wiary 

dzięki sakramentom 

Katecheza 14: 

Rzeczy 

ostateczne 

człowieka  
 

Przekazanie 

najważniejszych 

informacji o rzeczach 

ostatecznych 

człowieka 

 

wyjaśn

ia, czym 

są niebo, 

piekło i 

czyściec 

wyjaśnia, na czym 

polega sąd 

szczegółowy 

wyjaśnia, na czym 

polega sąd 

ostateczny 

charakteryzuje 

modlitwę za 

zmarłych 

wyjaśnia, czym są 

odpusty w Kościele 
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Katecheza 15: 

Współczesne 

zagrożenia 

wiary 
 

Ukazanie 

katolickiego 

spojrzenia na 

współczesne 

zagrożenia wiary 

podaje podstawowe 

formy współczesnego 

pogaństwa  
 

charakteryzuje 

materializm i 

konsumpcjonizm 

wymienia 

przyczyny ateizmu 

opisuje, czym są 

magia i okultyzm 

wyjaśnia pojęcia: 

materializm i 

konsumpcjonizm    

Rozdział III. Nasze życie w Chrystusie 

Katecheza 16: 

Człowiek i 

jego godność  
 

Przekazanie 

podstawowych 

informacji o godności 

osoby ludzkiej  

 
 

charakteryzuje zasadę 

godności człowieka 
 

podaje przykłady 

dokumentów 

Magisterium Kościoła 

o ludzkiej godności 

wymienia korzenie 

ludzkiej godności 

uzasadnia, że 

godność 

człowieka jest 

podstawą jego 

praw 

–  
 

uzasadnia wkład 

Kościoła w rozwój 

nauki o ludzkiej 

godności 

Katecheza 17: 

Wolność – 

dar i 

wyzwanie  
 

Ukazanie wolności 

jako daru i wyzwania 

wyjaśnia, czym jest 
wolność 

 

opisuje wolność jako 
dar 

przedstawia relację 
wolności do prawdy 
i dobra 

ukazuje związek 
wolności z 
odpowiedzialnością 

wyjaśnia, na czym 
polega wyzwolenie 
z grzechu 

Katecheza 18: 

Moralność 

i składowe 

czynu 

moralnego  
 

Przekazanie 

podstawowych prawd 

o czynie moralnym 

wyjaśnia, czym jest 

moralność  

wymienia składowe 

czynu moralnego 

interpretuje Łk 18, 

18–19  

wyjaśnia pojęcie czyn 

moralny 

potrafi ocenić czyny 

ludzkie 

Katecheza 19: 

Sumienie – 

sanktuarium 

człowieka  
 

Podanie 

podstawowych 

wiadomości o 

sumieniu 

wyjaśnia, czym jest 

sumienie 

wymienia rodzaje 

sumienia 

wymienia sposoby 

formacji sumienia 

wyjaśnia pojęcie 

sumienie 

–  

 
 

rozróżnia sumienie 

dobrze uformowane 

od sumienia 

błędnego 
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Katecheza 20: 

Grzech i jego 

rodzaje 
 

Podanie 

podstawowych 

informacji o grzechu i 

jego rodzajach  

 
 

wymienia rodzaje 

grzechów  
 

wyjaśnia, czym jest 

grzech przeciw 

Duchowi Świętemu 

charakteryzuje 

grzech społeczny 

podaje warunki 

grzechu 

śmiertelnego 

wyjaśnia pojęcie 

grzech 

uzasadnia potrzebę 

walki z grzechem 
 

Katecheza 21: 

Powołanie 

do 

świętości  
 

Ukazanie prawdy o 

powszechnym 

powołaniu do 

świętości 
 

wyjaśnia, czym jest 

świętość i powołanie 

do świętości 

 
 

wyjaśnia, czym jest 

samowychowanie 

tłumaczy, na czym 

polega praca nad 

charakterem 

uzasadnia potrzebę 

ascezy 

 

uzasadnia potrzebę 

odkrywania 

talentów 

Katecheza 22: 

Mój system 

wartości  
 

Przekazanie 

podstawowych prawd 

związanych z 

systemem wartości 

wyjaśnia, czym jest 

system wartości 

charakteryzuje system 

wartości proponowany 

przez współczesny 

świat 

charakteryzuje 

chrześcijański 

system wartości 

wyjaśnia pojęcie 

piramida wartości 

 

opisuje własną 

piramidę wartości 

Katecheza 23: 

Czcij ojca 

swego i matkę 

swoją 
 

Przekazanie 

podstawowych 

informacji o 

zobowiązaniach 

wynikających 

z czwartego 

przykazania 

Dekalogu 

podaje przykłady 

wyrażania miłości do 

rodziców 
 

wymienia podstawowe 

zadania macierzyństwa 

i ojcostwa 

wymienia 

zagrożenia dla 

rodziny ze strony 

ideologii gender 

uzasadnia 

obowiązek miłości 

do rodziców 

–  
 

wyjaśnia, na czym 

polega powołanie 

do życia w rodzinie 

Katecheza 24: 

Wybieram 

życie   
 

Przedstawienie 

podstawowych 

wiadomości na temat 

świętości życia i 

grzechów przeciw 

życiu. 
 

wymienia grzechy 

przeciw życiu 
 

podaje, kiedy jest 

obchodzony w Polsce 

Dzień Świętości Życia 

uzasadnia, że życie 

jest darem 

 

wyjaśnia, na czym 

polega świętość 

życia 

podaje argumenty za 
życiem 
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Katecheza 25: 

Wybieram 

czystość  
 

Przedstawienie 

podstawowych 

wiadomości na temat 

czystości jako cnoty 

charakteryzuje 

czystość jako wartość 

 

podaje rodzaje 

czystości 

wymienia 

współczesne 

zagrożenia przeciw 

czystości 

uzasadnia wartość 

celibatu i ślubów 

czystości  
 

wyjaśnia, jak 

obecnie troszczyć 

się o czystość 

Katecheza 26: 

Wybieram 

sprawiedliwy 

podział dóbr  
 

Przedstawienie 

podstawowych 

wiadomości na temat 

sprawiedliwego 

podziału dóbr oraz 

siódmego 

przykazania 

Dekalogu   

opisuje, czym jest 

własność prywatna 
 

wymienia podstawowe 

formy własności 

wymienia 

współczesne 

grzechy kradzieży   

wyjaśnia, na czym 

polega zasada 

powszechnego 

przeznaczenia dóbr 

 
 

uzasadnia, dlaczego 

kradzież jest 

grzechem 

Katecheza 27: 

Wybieram 

prawdę   
 

Przedstawienie 

podstawowych 

wiadomości na temat 

prawdy w życiu 

osobistym 

i społecznym  
 

opisuje rolę prawdy 

w życiu społecznym 
  

wymienia wykroczenia 

przeciw prawdzie 

podaje skutki 

kłamstwa w życiu 

społecznym 

wyjaśnia, na czym 

polega 

okłamywanie 

samego siebie 

wyjaśnia pojęcie 

manipulacja 

uzasadnia 

obowiązek 

mówienia prawdy 
 

Katecheza 28: 

Wybieram 

wolność  
 

Przedstawienie 

podstawowych 

wiadomości 

dotyczących 

problemu pożądania 
 

wymienia różne 

formy pożądania 
 

opisuje, czym jest 

panowanie nad sobą 

charakteryzuje 

grzechy chciwości i 

zazdrości 

wyjaśnia pojęcie 

ubóstwo serca  

 
 

uzasadnia potrzebę 

panowania nad sobą 
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Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia rocznej oceny klasyfikacyjnej  

(obejmują wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia śródrocznej oceny klasyfikacyjnej). 

 
 

Rozdział IV. Chrześcijanie we współczesnym świecie 

Katecheza 29: 

Misja Kościoła  
 

Przedstawienie 

podstawowych 

wiadomości na 

temat misji 

Kościoła 

wymienia zasady, na 

podstawie których 

Kościół realizuje 

misję Chrystusową 
 

wyjaśnia, w jaki 

sposób Kościół głosi 

słowo 

wyjaśnia, w jaki 

sposób Kościół 

sprawuje kult 

wyjaśnia, w jaki 

sposób Kościół 

realizuje diakonię 

wyjaśnia pojęcia: 

diakonia, caritas, 

martyria 

Katecheza 30: 

Kościół wobec 

świata 
 

Ukazanie wyzwań, 

jakie stoją przed 

Kościołem we 

współczesnym 

świecie 

wyjaśnia, co to 

znaczy, że Kościół 

jest sumieniem świata 
 

wymienia znamiona 

kryzysu 

współczesnego świata 

opisuje rolę 

Kościoła we 

współczesnym 

świecie 

wyjaśnia pojęcie 

znak sprzeciwu 

 
 

uzasadnia 

konieczność 

otwartości Kościoła 

na współczesny 

świat 

Katecheza 31: 

Katolicka 

nauka 

społeczna  
 

Ukazanie 

kierunków i celu 

społecznego 

nauczania Kościoła 

wyjaśnia, czym 

zajmuje się katolicka 

nauka społeczna 

 
 

wyjaśnia, czym jest 

kwestia społeczna 

wymienia 

podstawowe 

dokumenty 

nauczania 

społecznego 

Kościoła 

uzasadnia, że 

Kościół powinien 

zajmować się 

kwestią społeczną 

  
 

wyjaśnia pojęcie 

katolicka nauka 

społeczna 

Katecheza 32: 

Opcja na rzecz 

ubogich 
 

Ukazanie stosunku 

Kościoła do osób 

ubogich i 

wykluczonych 

społecznie 

 
 

opisuje problem ubóstwa 
we współczesnym świecie 
 

– wymienia podstawowe 
przyczyny ubóstwa 
 

– wymienia formy 
ubóstwa 
 

– charakteryzuje rolę 
Kościoła w walce z 
ubóstwem 
 

przedstawia problem 
ubóstwa dzieci 

 

 

 

 

 
 

–  
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Katecheza 33: 

Dobro wspólne  
 

Przedstawienie 

podstawowych 

zagadnień 

związanych z 

katolickim    

pojmowaniem dobra 

wspólnego 
 

wzmienia pryzkadz dobra 
wsplnegoo 
 

wymienia dokumenty 
Kościoła, w których jest 
mowa o dobru wspólnym 
 

 

wyjaśnia pojęcie 

dobro wspólne 

 
 

uzasadnia 

konieczność 

odpowiedzialności 

wszystkich za dobro 

wspólne 

przedstawia relację 

władzy publicznej 

do dobra wspólnego 

Katecheza 34: 

Problemy 

współczesnego 

świata 
 

Przedstawienie 

podstawowych 

wiadomości o 

współczesnych 

zagrożeniach dla 

człowieka  
 

wymienia podstawowe 
współczesne zagrożenia 
 

– charakteryzuje 
uzależnienia 
współczesnego człowieka: 
narkomania, alkoholizm, 
nikotynizm, lekomania, 
korupcja 
 

– opisuje problem 
handlu ludźmi   

uzasadnia potrzebę 

profilaktyki 

uzależnień 

–  
 

potrafi wskazać, gdzie 

można znaleźć pomoc 

w problemach z 

uzależnieniami 

 

Katecheza 35: 

Bezcenny dar 

życia   
 

Przedstawienie 

podstawowych 

wiadomości o 

życiu jako darze 

wymienia grzechy przeciw 
życiu 

– prezentuje problemy kary 
śmierci, eutanazji i aborcji, 
antykoncepcji, AIDS 

charakteryzuje 
współczesne problemy 
bioetyczne (in vitro, 
klonowanie) 
 

uzasadnia, że życie 

ludzkie jest 

bezcennym 

darem 

 
 

ocenia moralnie karę 

śmierci, eutanazję, 

aborcję, 

antykoncepcję   

Katecheza 36: 

Miłość 

niejedno ma 

imię  
 

Przedstawienie 

podstawowych 

wiadomości na temat 

transplantacji oraz 

wychowania do życia 

w rodzinie  

 
 

opisuje zagadnienie 

transplantacji 

–  
 

– wskazuje zagrożenia 

wynikające z tzw. 

edukacji seksualnej 

 

 

 

 

 

 
 

podaje zasady 

wychowania do 

życia w rodzinie 

wyjaśnia pojęcie 

integracja 

seksualna 

–j  
 

rozróżnia 

wychowanie do życia 

w rodzinie od 

edukacji seksualne 
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Katecheza 37: 

Wojna i pokój  
 

Przedstawienie 

podstawowych 

wiadomości o 

moralnych aspektach 

wojny i troski o pokój  

przedstawia problem 

wojny we 

współczesnym 

świecie 

 
 

podaje przykłady 

zaangażowania 

Kościoła w troskę o 

pokój na świecie 

przedstawia 

podstawowe 

elementy katolickiej 

nauki społecznej o 

wojnie 

wyjaśnia pojęcie 

obrona 

konieczna 

 
 

uzasadnia potrzebę 

troski o pokój 

Katecheza 38: 

Miłość 

Ojczyzny   
 

Przedstawienie 

podstawowych 

wiadomości na 

temat postawy 

patriotyzmu 

wie co to patriotyzm podaje przykłady 

postaw patriotycznych  
 

prezentuje 

podstawowe zasady 

nauczania Kościoła 

na temat 

patriotyzmu 
 

 

uzasadnia prawdę, 

że miłość Ojczyzny 

to realizacja 

przykazania miłości 

wyjaśnia pojęcia: 

patriotyzm, 

nacjonalizm, 

kosmopolityzm 
 

Katecheza 39: 

Wierzący 

wobec polityki  
 

Ukazanie potrzeby i 
sposobów 
zaangażowania 
chrześcijan w życie 
polityczne 

 
 

podaje przykłady 

zaangażowania 

katolików w życie 

społeczne i polityczn 
 

podaje przykłady 

świętych polityków 

prezentuje 

podstawowe 

elementy nauczania 

Kościoła o 

związkach 

zawodowych 

wyjaśnia pojęcie 

polityki jako 

troski o dobro 

wspólne 

 
 

uzasadnia 

konieczność 

zaangażowania 

katolików w życie 

społeczne 

i polityczne 

Katecheza 40: 

Człowiek a 

kultura  
 

Ukazanie 

odpowiedzialności 

ludzi wierzących 

za współtworzenie 

kultury 

charakteryzuje 

związek człowieka z 

kulturą  

 
 

podaje przykłady 

uczestnictwa 

chrześcijan w kulturze 

rozróżnia kulturę 

elitarną od 

masowej 

 
 

wyjaśnia pojęcia: 

arcydzieło, kicz 

uzasadnia potrzebę 

troski o kulturę języka 

Katecheza 41: 

Człowiek a 

media 
 

Ukazanie właściwych 

sposobów korzystania 

ze środków 

masowego  przekazu 

 

charakteryzuje wpływ 

mediów na 

współczesnego 

człowieka 

 

podaj przykłady 

chrześcijańskich 

mediów 

charakteryzuje rolę 

reklamy we 

współczesnym 

świecie 

podaje przykłady 

„dobrych” filmów 

podaje zasady 

mądrego 

korzystania z 

Internetu 
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Rozdział V. Chrześcijański etos pracy 

Katecheza 42: 

Zawód jako 

powołanie 

(kryteria 

wyboru 

zawodu) 
 

Ukazanie wyboru 

zawodu w 

perspektywie 

dążenia do 

świętości 

wyjaśnia, co to 
znaczy, że zawód jest 
powołaniem 
człowieka 

opisuje podstawowe 
kryteria wyboru 
zawodu 

podaje przykłady 
osób, które 
traktowały swój 
zawód jako 
powołanie 

uzasadnia, że płaca 
nie może być 
jedynym kryterium 
wyboru zawodu 

 

wyjaśnia związek 
wykonywanego 
zawodu z 
zainteresowaniami i 
pasjami człowieka 

Katecheza 43: 

Praca jako 

służba 
 

Ukazanie 

służebnego 

wymiaru  pracy 

zawodowej 

wyjaśnia, co to 
znaczy, że praca jest 
służbą innym 

podaje przykłady 
zawodów szczególnie 
użytecznych społecznie 

tłumaczy, kiedy 
pracownik może i 
powinien pracować 
w niedziele i święta 

wyjaśnia, dlaczego 
niektóre zawody 
wymagają 
szczególnej 
dyspozycyjności 

wyjaśnia związek 
między prawem do 
odpoczynku a 
dyspozycyjnością 
pracownika 

Katecheza 44: 

Praca jako 

prawo i 

obowiązek  
 

Przedstawienie 

podstawowych 

wiadomości na temat 

pracy jako prawa 

i obowiązku   
 

wyjaśnia podstawowe 

przesłanie biblijne o 

pracy ludzkiej  
 

podaje przykłady 

tekstów biblijnych o 

pracy ludzkiej 

wyjaśnia, dlaczego 

praca jest prawem i 

obowiązkiem 

podaje podstawowe 

przykłady praw 

pracowniczych 

wyjaśnia, dlaczego 

lenistwo jest 

grzechem  

wyjaśnia znaczenie 

związków 

zawodowych  
 

Katecheza 45: 

Bezrobocie 

jako 

problem 

społeczny  
 

Ukazanie 

społecznego 

wymiaru problemu 

bezrobocia 

wyjaśnia, dlaczego 
bezrobocie jest 
problemem 
społecznym 

 

podaje najważniejsze 
współczesne przyczyny 
bezrobocia 

– wymienia i 
charakteryzuje 
najważniejsze skutki 
bezrobocia   

chara

kteryzuje 

bezrobocie 

jako problem 

globalny  

–  
 

wyjaśnia rolę 

państwa w walce z 

bezrobociem 
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Katecheza 46: 

Przygotowanie 

do podjęcia 

pracy 
 

Ukazanie edukacji 

jako moralnego 

obowiązku 

chrześcijanina 

wyjaśnia rolę 
edukacji w 
społeczeństwie 

tłumaczy, dlaczego 
ściąganie jest 
grzechem 

podaje negatywne 
skutki wagarowania 

wyjaśnia, jakie są 
podstawowe 
sposoby 
motywowania do 
nauki 

uzasadnia, że nauka 
jest prawem i 
obowiązkiem 

Katecheza 47: 

Zapłata za 

pracę 
 

Ukazanie 

zagadnienia 

sprawiedliwej 

płacy w świetle 

katolickiej nauki 

społecznej 

wskazuje prace jako 

powołanie 

charakteryzuje prawo 

do podziału zysku 

wyjaśnia związek 

pracy z 

utrzymaniem 

rodziny 
 

wyjaśnia pojęcia: 

sprawiedliwość 

wymienna, 

sprawiedliwość 

społeczna      

 
 

wyjaśnia, na czym 

polega prawo do 

sprawiedliwej 

zapłaty za pracę 

Katecheza 48: 

Uczciwość w 

wykonywaniu 

pracy 

Ukazanie znaczenia 

uczciwości w pracy 

zawodowej 

 
 

wyjaśnia rolę 

odpowiedzialn

ości za 

wykonywaną 

pracę  

wyjaśnia, na czym 
polega uczciwość 
wobec pracodawcy 
i współpracowników 

wyjaśnia, na czym 
polega uczciwość 
pracodawcy wobec 
pracowników 

charakteryzuje rolę 
sumienia 
pracownika 

wymienia przykłady 
sytuacji, kiedy 
pracownik może 
powołać się na 
klauzulę sumienia  

Katecheza 49: 

Dlaczego 

płacimy 

podatki? 
 

Ukazanie powinności 

podatkowych w 

świetle katolickiej 

nauki społecznej 

 
 

wymienia 

podstawowe funkcje i 

cele podatków  

wymienia i interpretuje 

najważniejsze teksty 

biblijne o podatkach 

podaje przykłady 

nauczania Kościoła 

o podatkach 

wymienia cztery 

zasady 

sprawiedliwego 

podatku   

wyjaśnia, dlaczego 

obywatele mają 

obowiązek płacenia 

podatków 

Katecheza 50: 

Prawo do 

strajku 
 

Przedstawienie 

podstawowych 

wiadomości na 

temat moralnych 

aspektów strajku 

wymienia rodzaje 

strajku  

przedstawia naukę 

Magisterium Kościoła 

o strajku 

wymienia warunki 

dopuszczalności 

strajku    

wyjaśnia pojęcie 

strajk  
 

ocenia moralnie 

sytuację podjęcia 

strajku 

       



13 
© Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. 

 

Katecheza 51: 

Odpoczynek  i 

świętowanie 
 

Ukazanie 

religijnego i 

społecznego 

wymiaru 

świętowania 

wyjaśnia, na czym 
polega prawo do 
odpoczynku 

podaje przykłady z 
Magisterium Kościoła 
o prawie do 
odpoczynku 

opisuje społeczny i 
religijny wymiar 
świętowania 

wyjaśnia rolę 
Kościoła w walce o 
prawo do 
odpoczynku i urlopu 

 

wyjaśnia pojęcie 
wolność religijna 

Rozdział VI. Rok liturgiczny we wspólnocie 

Katecheza 52: 

Mój Adwent  
 

Ukazanie prawdy o 

Adwencie jako 

okresie oczekiwania 

na spotkanie z 

Bogiem 

 
 

wyjaśnia, że Adwent 

posiada podwójny 

charakter 

tłumaczy, na czym 

polega spotkanie z 

Bogiem podczas 

Bożego Narodzenia 

tłumaczy, czym 

będzie spotkanie z 

Bogiem na końcu 

czasu 

podaje sposoby 

przeżywania 

Adwentu 

interpretuje 

wybrane fragmenty 

z adwentowej 

liturgii słowa 

Katecheza 53: 

Wielki Post 

drogą do 

przebaczenia 
 

Podanie 

podstawowych 

informacji o Wielkim 

Poście jako czasie 

przebaczenia i 

pojednania 
 

podaje, w jaki sposób 

Pan Bóg przebacza 

nam grzechy  

wyjaśnia związek 

przebaczenia ludziom z 

pojednaniem z Bogiem 

wymienia warunki 

sakramentu pokuty 

wyjaśnia pojęcia: 

przebaczenie, 

pojednanie  
 

uzasadnia potrzebę 

przebaczenia i 

pojednania z ludźmi 

i Bogiem 

Katecheza 54: 

Wielkanoc i 

Zesłanie 

Ducha 

Świętego  

 
 

Przekazanie 

podstawowych prawd 

o Wielkanocy i 

Zesłaniu Ducha 

Świętego 

wie co wydarzyło się 

podczas wielkiej 

nocy 
 

podaje przykłady 

symboli 

wielkanocnych  
 

podaje datę 

obchodów 

Wielkanocy i 

Zesłania Ducha 

Świętego 

wyjaśnia rolę Ducha 

Świętego w życiu 

chrześcijanina  

wyjaśnia, dlaczego 

chrześcijanie 

świętują Wielkanoc 

i Zesłanie Ducha 

Świętego 
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Katecheza 55: 

Piesza 

pielgrzymka 

na Jasną Górę 
 

Przedstawienie 

podstawowych 

wiadomości na temat 

pielgrzymowania  
 

wyjaśnia, na czym 

polega sens 

pielgrzymowania 
 

podaje przykłady 

miejsc 

pielgrzymkowych w 

Europie i na świecie 

podaje przykłady 

pielgrzymowania w 

Piśmie Świętym  
 

podaje podstawowe 

informacje o Jasnej 

Górze 

podaje przykłady 

pieszych 

pielgrzymek na 

Jasną Górę w Polsce  
 

Katecheza 56: 

Posługi 

świeckich w 

liturgii  
 

Podanie 

podstawowych 

wiadomości o 

posłudze świeckich 

w liturgii   

wyjaśnia, czym jest 

liturgia 

 

podaje przykłady 

udziału świeckich w 

liturgii 

podaje przykłady 

pełnienia funkcji 

liturgicznych przez 

świeckich  
 

wyjaśnia, jak 

udzielić chrztu w 

niebezpieczeństwie 

śmierci   

 
 

wyjaśnia, jakie 

modlitwy 

liturgiczne 

przewiduje Kościół 

wobec chorych 

i umierających 

 

UWAGI: 
1. Ocenę wyższą otrzymuje uczeń spełniający łącznie wymagania edukacyjne określone dla ocen niższych np. ocenę dobrą otrzymuje uczeń 

spełniający wymagania edukacyjne na oceną dopuszczającą, dostateczną oraz dobrą. 
2. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na poszczególne pozytywne oceny. 
3. W przypadku nie zrealizowania tematów lekcji (zagadnień) w I okresie będą one realizowane po klasyfikacji śródrocznej. W tym 

przypadku obowiązują również wymagania edukacyjne dla tych tematów (zagadnień). 
 

 
 

 

 

 


