
Kl.1

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
 Zna modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Przykazanie miłości, Aniele Boży, Wieczny 

odpoczynek, Akt nadziei, Akt żalu. 
 Rozumie religijne znaczenie znaku krzyża i poprawnie czyni znak krzyża. 
 Godnie zachowuje się podczas modlitwy i przyjmuje odpowiednią postawę 
 Rozpoznaje Pismo Święte. 
 Wie, że Pismo Święte jest najważniejszą Księgą. 
 Rozumie, że kościół jest miejscem spotkania z Bogiem. 
 Wie, że Bóg stworzył świat i człowieka.
 Wie, że ma swojego Anioła Stróża.
 Wie, że modlitwa jest rozmową z Bogiem.
 Wie i rozumie, że Pan Jezus jest obecny w kościele i sakramentach. 
 Wie, kim jest Maryja. 
 Opowiada o narodzeniu Pana Jezusa i Jego życiu. 
 Wie, czym jest chrzest święty w życiu człowieka. 
 Wymienia najważniejsze święta: Boże Narodzenie, Zmartwychwstanie. 
 Rozpoznaje znaki i symbole religijne: krzyż, różaniec, Pismo Święte. 
 Zna i stosuje pozdrowienia chrześcijańskie. 
 Poprawnie zachowuje się w kościele i w miejscach kultu. 
 Bierze czynny udział w Eucharystii, świętowaniu niedzieli i uroczystościach religijnych. 
 Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców.



Klasa 2

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
  Zna modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Przykazanie miłości, Aniele Boży, Wieczny 

odpoczynek, Akt nadziei, Akt żalu, Akt wiary, Akt miłości, Któryś za nas cierpiał rany…
  Formułuje modlitwę, w której dziękuje Bogu za Jego miłość do ludzi. 
 Wie, że Biblia jest księgą świętą – umie wyrazić wobec niej szacunek. 
 Wie, że Bóg stworzył świat widzialny i niewidzialny.
 Zna wydarzenia z życia Jezusa 
 Wie, że przez słowa, uczynki, modlitwę i wyznanie wiary odpowiada na słowo Boże. 
 Wyjaśnia sens chrześcijańskiego przeżywania okresu adwentu i Bożego Narodzenia. 
 Rozumie i posługuje się zwrotami wyrażającymi wdzięczność wobec Boga i ludzi. 
  Zna wybrane perykopy biblijne, ukazujące dzieciństwo i publiczną działalność Jezusa. 
  Wyjaśnia podstawowe gesty, znaki i symbole liturgiczne związane z okresem Wielkiego 

Postu. 
 Wyjaśnia znaczenie przebaczenia w życiu ludzi i przebaczenia udzielanego ludziom przez 

Jezusa
 Ukazuje rolę wiary w obecność i działanie Jezusa w Eucharystii. 
 Wyjaśnia związek między zmartwychwstaniem Jezusa a niedzielną Eucharystią. 
 Wyjaśnia podstawowe gesty, znaki i symbole liturgiczne związane z Eucharystią. 
 Wie, że Jezus jako Syn Boży przyszedł do ludzi, aby dzielić się z nimi posiadanym życiem. 
 Wyjaśnia, dlaczego trzeba trwać w przyjaźni z Jezusem i dzielić się z innymi. 
 Wyjaśnia religijne znaczenie uroczystości Wszystkich Świętych, Bożego Ciała. 
 Wskazuje, co należy czynić, aby być prawdziwym przyjacielem Jezusa. 
 Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców.



Klasa 3

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
 Zna modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Aniele Boży, Wieczny odpoczynek, Akt nadziei, 

Akt żalu, Akt wiary, Akt miłości, Pod Twoją obronę, Niechaj będzie pochwalony…, Kłaniamy Ci
się…,  Któryś za nas….

 Zna i wyjaśnia: Dziesięć Przykazań, Przykazanie miłości, Warunki dobrej spowiedzi, 
Przykazania kościelne. Formuła spowiedzi, 6 prawd wiary, 7 grzechów głównych, 7 
sakramentów

 Wie, jak naśladować jego miłość do Jesusa i bliźnich. 
  Wymienia i wyjaśnia przykazania Dekalogu i wie, że są one życiowymi drogowskazami. 
  Zna i wyjaśnia przykazania kościelne 
  Wie, jak właściwie zachować się na Mszy Świętej. 
  Wymienia elementy obrzędów wstępnych Mszy Świętej 
  Zna i rozumie znaczenie gestów, obrzędów, postaw, pozdrowień i wezwań, modlitw 

występujących w czasie Mszy Świętej. 



  Wymienia i wyjaśnia warunki przystępowania do sakramentu pokuty i pojednania. 
 Wie, czym jest grzech człowieka i łaska uświęcająca. 
  Zna strukturę liturgii słowa i wie jak należy owocnie słuchać słowa Bożego. 
  Wymienia podstawowe dary przynoszone do ołtarza i wie o potrzebie ofiarowania siebie 

samego Bogu podczas procesji z darami. 
  Opowiada o wydarzeniach Ostatniej Wieczerzy i wyjaśnia słowo „przeistoczenie”. 
  Wie, że Pan Jezus przemienia chleb w swoje Ciało, a wino w swoją Krew, jest obecny pod 

postacią Chleba i Wina. 
  Wie, że pełne uczestnictwo w Eucharystii łączy się z przystąpieniem do Komunii Świętej 
  Wyjaśnia, co to znaczy, że Jezus karmi nas swoim Ciałem. 
  Wie, jak modlić się przed przyjęciem Komunii Świętej i dziękować i uwielbiać Jezusa 

Eucharystycznego. 
  Wyjaśnia, czym jest błogosławieństwo. 
  Wie, jak realizować posłanie Jezusa, dzielić się wiarą i dawać o Nim świadectwo. 
  Wymienia najważniejsze święta w roku liturgicznym. 
  Rozpoznaje znaki i symbole religijne: krzyż, różaniec, Pismo Święte. 
  Zna i stosuje pozdrowienia chrześcijańskie. 
  Poprawnie zachowuje się w kościele i w miejscach kultu. 
 Bierze czynny udział w Eucharystii, świętowaniu niedzieli i uroczystościach religijnych. 
  Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców.

Klasa 4

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
  Zna modlitwy i treści katechizmowe:  Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Aniele Boży, Wieczny 

odpoczynek, Akt nadziei, Akt żalu, Akt wiary, Akt miłości, Pod Twoją obronę, Niechaj będzie 
pochwalony…, Kłaniamy Ci się…,  Któryś za nas….

 Dziesięć Przykazań, Przykazanie miłości, Warunki dobrej spowiedzi, Przykazania kościelne. 
Formuła spowiedzi, 6 prawd wiary, 7 grzechów głównych, 7 sakramentów, Uczynki 
miłosierne co do ciała, Uczynki miłosierne co do duszy, Anioł Pański, Koronka do Bożego 
Miłosierdzia, Tajemnice różańca świętego. 

 Wyjaśnia na czym polega praktykowanie pierwszych piątków miesiąca. 

  określa znaczenie słowa „Biblia”

 Podaje podstawowe informacje na temat Pisma Świętego, zna podstawowe zasady 
korzystania z Pisma Świętego. 

 Wymienia nazwy i skróty wybranych ksiąg Pisma Świętego i ich autorów



 Wskazuje na związek Biblii z życiem narodu i kulturą chrześcijańską. 
 Opisuje sposoby objawienia się Boga człowiekowi. 
 Wie, na czym polega odpowiedzialność człowieka za otaczający świat. 
 Wyjaśnia istotę wiary na przykładzie postaci biblijnych

 Wie, że realizacja przykazań Bożych jest wyrazem wiary i posłuszeństwa Bogu.

 Wyjaśnia znaczenie uczynków miłosiernych w codziennym życiu.

 Wie, że Opatrzność Boża czuwa nad każdym człowiekiem i podaje przykłady działania 
Opatrzności Bożej.

 Ukazuje aktualność wydarzeń biblijnych w świetle współczesnych wyzwań życiowych

 Wyjaśnia pojęcia: Biblia, Stary Testament, Nowy Testament, Ewangelia, historia zbawienia, 
natchnienie biblijne, wiara, stworzyć, Opatrzność Boża, protoewangelia.

Klasa 5

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
  Zna modlitwy i treści katechizmowe:  Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Aniele Boży, Wieczny 

odpoczynek, Akt nadziei, Akt żalu, Akt wiary, Akt miłości, Pod Twoją obronę, Niechaj będzie 
pochwalony…, Kłaniamy Ci się…,  Któryś za nas…. Dziesięć Przykazań, Przykazanie miłości, Warunki 
dobrej spowiedzi, Przykazania kościelne. Formuła spowiedzi, 6 prawd wiary, 7 grzechów głównych, 7
sakramentów, Uczynki miłosierne co do ciała, Uczynki miłosierne co do duszy, Anioł Pański, Koronka 
do Bożego Miłosierdzia, Tajemnice różańca świętego. 
 Interpretuje poznane  przypowieści
 wyjaśnia, na czym polega miłość bezwarunkowa,
 charakteryzuje życie człowieka jako ciągłe poszukiwanie Boga,
 wyjaśnia pojęcia: objawienie, natchnienie biblijne,



 podaje przykłady znanych ludzi oraz biblijnych bohaterów, którzy spotkali się z Bogiem,
 uzasadnia potrzebę czytania Pisma Świętego i wyjaśniania jego tekstów,
 wyjaśnia, na czym polegał bunt aniołów wobec Boga,
 wyjaśnia wybrane symbole w biblijnym opisie grzechu pierworodnego i Protoewangelii,
 uzasadnia, dlaczego należy systematycznie przystępować do sakramentu pokuty,
 wyjaśnia, co znaczy być człowiekiem prawym,
 zna historię Abrahama, Jakuba, Józefa, Samsona,
 omawia okoliczności zmiany imienia Jakuba na Izrael,
 wyjaśnia pojęcie „Pascha” oraz na czym polegała Pascha Izraelitów,
 charakteryzuje zniewolenia współczesnego człowieka,
 opowiada o wybranych wydarzeniach z wędrówki Izraelitów przez pustynię,
 wymienia obrzędy wyjaśniające chrzest,
 definiuje pojęcie liturgii Kościoła,
 wymienia sposoby obecności Chrystusa w liturgii,
 wyjaśnia, czym są sakramentalia,
 uzasadnia, że praca nad rozwojem umiejętności jest realizacją zadań powierzonych mu przez Boga,
 opisuje przemiany cywilizacyjne związane z wprowadzeniem chrześcijaństwa,
 charakteryzuje rolę Anioła Stróża w życiu człowieka,
 uzasadnia, dlaczego św. Stanisław Kostka został wybrany na patrona dzieci i młodzieży,
 podaje przykłady sytuacji, w których potrzebujemy miłosierdzia ze strony Boga i ludzi,
 wymienia wartości płynące z przynależności do państwa polskiego,
 uzasadnia słuszność walki o dobro Ojczyzny,
 wyjaśnia znaczenie jasnogórskiego sanktuarium dla Polaków.


