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ŚWIADEK CHRYSTUSA 

 

Katecheza świadectwa wiary 

Program nauczania religii dla technikum 

Numer programu AZ-6-01/10 

 

Program nauczania religii w technikum przewiduje, że katecheza świadectwa wiary obejmuje 
świadectwo składane w Kościele, dlatego też treści nauczania bycia świadkiem w Chrystusie. 

Cele katechetyczne- wymagania ogólne. 

I. Analiza i interpretacja tekstów o charakterze religijnym. Uczeń potrafi rozpoznać 
teksty biblijne i religijne; rozwija zainteresowania różnymi dziedzinami religii; odkrywa 
wartość egzystencjalną analizowanych tekstów, wykorzystuje poznane teksty biblijne i 
religijne w pogłębionej dyskusji na temat Kościoła i religii. 

II. Socjalizacja kościelna. Uczeń odkrywa swoje miejsce i zadania w Kościele; potrafi 
scharakteryzować wyzwania stojące przed katolikiem po przyjęciu sakramentu 
bierzmowania. 

III. Odkrywanie powołania chrześcijańskiego. Uczeń interpretuje egzystencjalnie wiedzę 
religijną, którą zdobył, posługując się cytatami biblijnymi; korzysta z różnych źródeł 
informacji i dokonuje hierarchizacji zadań spoczywających na katoliku względem rodziny i 
społeczności, w których żyje. 

IV.  Tworzenie wypowiedzi, obserwacje i doświadczenia. Uczeń pogłębia umiejętność 
wypowiadania się w mowie i w piśmie na tematy poruszane na zajęciach, związane z 
poznawanymi tekstami biblijnymi i innymi tekstami o charakterze religijnym oraz własnymi 
zainteresowaniami; korzysta z różnych źródeł informacji (własnych obserwacji, doświadczeń, 
tekstów, map, tabel, fotografii, filmów). 

Program nauczania religii w technikum przewiduje, że katecheza świadectwa wiary na tym 
poziomie i w tego typu szkołach obejmuje świadectwo składane w Kościele, w świecie i w 
rodzinie. 



Katecheza i nauczanie religii na IV etapie edukacyjnym ma pomóc młodemu 

chrześcijaninowi w wyznawaniu wiary w Kościele, w świadczeniu o nadziei chrześcijańskiej 
wobec świata, ma wreszcie przygotować go do odnalezienia drogi powołania i założenia 
rodziny - wspólnoty życia i miłości. 

Treści nauczania w poszczególnych klasach rozkładają się następująco: 

 

 

Świadek Chrystusa w Kościele; 

Świadek Chrystusa wobec drugiego człowieka;  

Świadek Chrystusa w świecie;  

Świadek Chrystusa w rodzinie. 

 

Uczniowie technikum, rozpoczynając naukę w nowej szkole o profilu technicznym, znajdują 
się w nowej dla siebie sytuacji związanej ze zmianą środowiska: nowa szkoła, nowe otoczenie 
to sytuacja z jednej strony ciekawa, choć wymagająca przemyślenia na nowo własnej 
tożsamości. Z drugiej strony, niedawno przeżyte  bierzmowanie nakłada specjalne zadania do 
spełnienia w Kościele. Dlatego też tematyka lekcji religii wiąże się ze świadectwem dawanym 
Chrystusowi w Kościele, w świecie i rodzinie. 

Pojawią  się również tematy dodatkowe bądź nietypowe, niejako poza zasadniczym 
planowanym rozkładem materiału, związane z jakąś wyjątkową sytuacją w środowisku 
klasowym (np. rozwiązywanie konfliktu, śmierć bliskiej osoby), z ważnym wydarzeniem w 
Kościele lub świecie. Kolejność treści też może ulec  zmianie, ponieważ  program stwarza 
możliwość powrotu do tematu na coraz to wyższym poziomie, uzupełniania, rozwinięcia i 
utrwalenia treści, związanych z hasłem programowym. 

Realizacja programu nie wymaga bezwzględnego zachowania proponowanej kolejności. 
Kolejność realizowanych tematów powinna odpowiadać aktualnym potrzebom danej grupy 
uczniów i zależy od realizatora programu. 

ŚWIADEK CHRYSTUSA W KOŚCIELE 

1.Kim jestem? 

Cele katechetyczne: 

• Wprowadzenie uczniów w tematykę roku. 



• Ukazanie problemu zakorzenienia uczniów w społecznościach i wspólnotach. 

• Uświadomienie roli grupy w rozwoju lub zagrożeniach wiary. 

Treści: 

• Mój świat (dom, przyjaciele, grupa rówieśnicza, nowa klasa i szkoła, Ojczyzna). 

• Mój Kościół (moja parafia, przypomnienie bierzmowania; ukazanie nowych grup 
rówieśniczych jako szansy lub zagrożenia dla wiary- skarbu przechowywanego w naczyniach 
glinianych). 

Opis osiągnięć ucznia: 

Uczeń: 

• Potrafi odnaleźć swoje miejsce i zadania w Kościele  

• Umie scharakteryzować wyzwania stojące przed katolikiem po przyjęciu sakramentu 
bierzmowania. 

2.Taka jest nasza wiara. 

Cele katechetyczne: 

• Odniesienie wyznania wiary do tajemnicy Kościoła. 

• Wdrożenie do samodzielnego czytania Biblii. 

• Uzmysłowienie, że wiara odkrywa sens życia i działania. 

Treści: 

• Wierzę w Boga- istota wiary, rozum a wiara, prymat wiary, Bóg Miłosierny; 
Opatrzność Boża. 

• Wierzę w Jezusa Chrystusa- Jedyny Zbawiciel, żyjący w Kościele. 

• Wierzę w Ducha Świętego- Kościół Słowa: Biblia, Tradycja: czytanie Pisma Świętego 
indywidualnie i we wspólnocie; objawienie prywatne a objawienie Boże; objawienia 
maryjne. 

Opis osiągnięć ucznia: 

Uczeń:  

• Charakteryzuje cel, przedmiot i formy objawienia Bożego, 

• Rozróżnia objawienia publiczne i prywatne, 



• Określa, na podstawie wybranych tekstów biblijnych przymioty Boga, 

• Uzasadnia wiarę w istnienie Boga, 

• Wyjaśnia w czym przejawia się miłość Boga do człowieka (miłosierdzie Boże), 

• Określa, dlaczego człowiek powinien wierzyć w Opatrzność Bożą, 

• Charakteryzuje relację między wiarą a naukami przyrodniczymi, ukazuje rolę Jezusa 
Chrystusa w historii ludzkości i człowieka wierzącego. 

3. Oto Ja jestem z wami. 

Cele katechetyczne: 

• Pogłębienie wiary o sakramentach jako znakach miłości Boga i umocnieniu na drodze 
prawego życia.  

Treści: 

• Wierzę w Kościół- sakrament, Ciało Chrystusa, pielgrzymujący Lud Boży; Matka 
Kościoła. 

• Kościół sakramentów: świadomość chrztu, przebaczenie i pojednanie, społeczny i 
eklezjalny kontekst grzechu, rachunek sumienia Kościoła: Eucharystia jako angażujące i 
zobowiązujące spotkanie z działającym Jezusem Chrystusem; konsekracja ludzkiej miłości; 
umocnienie w chorobie. 

• Historia Kościoła: wydarzenia z historii Kościoła, ukazujące go jako wspólnotę 
realizującą zasadę miłości ( głoszenie Ewangelii, troska o cierpiących, niepełnosprawnych, 
Caritas); główne dokumenty i zasadnicze uchwały II Soboru Watykańskiego; pontyfikaty 
Piusa XI, Piusa XII, Pawła VI, Jana Pawła II, Benedykta XVI; najważniejsze fakty i postacie w 
historii Kościoła polskiego w okresie międzywojennym oraz w czasie II wojny światowej; 
najważniejsze fakty i postacie w historii Kościoła polskiego w latach 1945-1989 (postać kard. 
Stefana Wyszyńskiego, obchody Millenium, Jan Paweł II i papieskie pielgrzymki do Ojczyzny). 

• Ruchy religijne i ich znaczenie w Kościele. Zaangażowanie świeckich w dzieło 
apostolstwa. 

• Polscy misjonarze w różnych krajach świata. 

• Kościół lokalny. 

Opis osiągnięć ucznia: 

Uczeń: 

• Wyjaśnia związek Jezusa Chrystusa z założonym przez Niego Kościołem, 



• Charakteryzuje Eucharystię jako ucztę miłości, interpretuje na podstawie tekstów 
liturgicznych czynności wykonywane podczas liturgii sakramentów, 

• Interpretuje teksty liturgiczne odnoszące się do poszczególnych sakramentów, 
odczytuje zadania Kościoła zawarte w mandacie Chrystusowym, 

• Ukazuje męczeństwo chrześcijan i XX wieku i postawę Kościoła wobec totalitaryzmu, 
zwłaszcza hitleryzmu i komunizmu, 

• Charakteryzuje pontyfikaty Piusa XII, bł. Jana XXIII i Pawła VI, 

• Prezentuje zasadnicze tezy nauczania II Soboru Watykańskiego, prezentuje 
wydarzenia, które Jan Paweł II określił mianem grzechów Kościoła oraz potrafi uzasadnić 
powód ekspiacji podjętej przez tego papieża, 

• Wskazuje najważniejsze wydarzenia pontyfikatu Jana Pawła II w czasie pielgrzymek 
do Ojczyzny rolę wybranych świętych w dziejach Kościoła i Polski, odczytuje z nauczania 
papieskiego skierowanego do młodzieży sposoby włączenia się w ożywianie Kościoła 
współczesnego, 

• Wskazuje w tekście Ślubów Jasnogórskich program odnowy Kościoła i narodu, 

• Wskazuje kręgi przynależności do Kościoła,  

• Rozróżnia działania wynikające z realizacji misji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej 
Kościoła,  

• Wskazuje możliwości zaangażowania świeckich w życie Kościoła, 

• Ukazuje rolę i działalność ruchów religijnych w Kościele,  

• opisuje specyfikę Kościoła partykularnego (katedra, patronowie, sanktuaria, biskup, 
seminarium duchowne, działające zgromadzenia zakonne), 

• charakteryzuje wspólnotę parafialną, 

• wskazuje kierunki ożywienia chrześcijańskiego we wspólnocie parafialnej, 

• uzasadnia konieczność troski chrześcijanina o misje ad gentes, 

• prezentuje współczesne nauczanie Kościoła o misjach, 

• określa obszary geograficzne pracy misyjnej polskich misjonarzy,  

• uzasadnia zaangażowanie chrześcijanina w dzieło apostolstwa. 

4.Co mam czynić? 

Cele katechetyczne:  



• Formowanie prawego sumienia we wspólnocie Kościoła. 

Treści: 

• Nowe Przymierze- miłość w życiu Kościoła, hierarchia miłości w postępowaniu 
świadków Chrystusa. Miłość- więzią rodziny. 

• Kościół Błogosławieństw- wartości w życiu Kościoła: prawda, dobro moralne, godność 
człowieka, wolność. 

• Uczestnictwo w życiu Kościoła lokalnego. 

• Kościół- miejsce odczytania i wypełniania powołania do świadczenia o Jezusie 
Chrystusie. 

Opis osiągnięć ucznia: 

Uczeń: 

• Uzasadnia wartość prawdy w życiu osoby i społeczności, w której dokonuje się jej 
rozwój, 

• Ocenia konkretne przypadki zachowań moralnych, 

• Opisuje istotę przebaczenia chrześcijańskiego i rolę sakramentu pojednania dla 
wspólnoty,  

• Uzasadnia moralny wymiar dbałości o kulturę języka. 

5. Gdy się modlicie. 

 

Cele katechetyczne: 

• Pogłębienie znajomości modlitwy chrześcijańskiej. 

Treści: 

 

• Przesłanie Modlitwy Arcykapłańskiej Jezusa Chrystusa. 

• Biblijne wzorce modlitwy oraz przykłady świętych, będących mistrzami modlitwy. 

• Psalmy jako biblijna forma modlitwy. 

• Znaki używane w liturgii (KKK1146-1152). 



• Niedziela- dzień Kościoła, modlitwy i oddania czci Bogu. Niedziela w życiu wspólnoty 
rodzinnej i parafialnej. 

Opis osiągnięć ucznia:  

Uczeń:  

• Uzasadnia, że inicjatorem modlitwy jest Bóg, 

• Charakteryzuje Modlitwę Arcykapłańską jako wzór modlitwy dla chrześcijan,  

• Uzasadnia, dlaczego Jezus Chrystus jest dla chrześcijan wzorem modlitwy, 

• Wyjaśnia prawdę, że Słowo Boże jest źródłem modlitwy, 

• Charakteryzuje postaci biblijne oraz świętych, przedstawiając ich jako wzory modlitwy 
dla chrześcijanina, 

• Interpretuje wybrane utwory poezji religijnej, 

• Porównuje wybrane formy modlitwy, 

• Wyjaśnia rolę modlitwy wspólnotowej, 

• Interpretuje wybrane psalmy, 

• Wyjaśnia rozmaite rodzaje modlitwy na przykładzie psalmów,  

• uzasadnia sens modlitwy za zmarłych, 

• uzasadnia uczestnictwo w liturgii jako pogłębianie więzi z Jezusem Chrystusem i 
Kościołem, uzdalniające do wyraźniejszego zaangażowania się po stronie dobra, 

• argumentuje zrozumienie niedzieli jako czasu świętowania. 

6.Rok Kościoła. 

Cele katechetyczne: 

 

• Odnowienie przeżywania roku liturgicznego w kontekście świadectwa 
chrześcijańskiego. 

 

Treści: 

 

• Komentarze liturgiczne do poszczególnych świąt i okresów. 



Opis osiągnięć ucznia: 

Uczeń: 

• Charakteryzuje poszczególne okresy liturgiczne w oparciu o KKK, 

• Interpretuje teksty wybranych czytań mszalnych w kontekście okresów liturgicznych, 

• Charakteryzuje istotę kultu świętych, 

• Charakteryzuje liturgiczne i pozaliturgiczne formy świętowania w poszczególnych 
okresach liturgicznych. 

 

ŚWIADEK CHRYSTUSA WOBEC DRUGIEGO CZŁOWIEKA 

7. Królestwo Boże w was jest. 

Cele katechetyczne: 

 

• Uzdolnienie do przyjęcia Chrystusa jako najlepszego wzoru uczestniczącego w radości i 
nadziei, smutku i trwodze ludzi współczesnych. 

Treści: 

 

• Wierzący wobec wydarzenia Chrystusa - Odkupiciela świata i człowieka: 

osoba i jej godność, wolność osoby; teologiczne rozróżnienie grzechów; moralność i 
składowe czynu moralnego; sumienie jego rodzaje 

oraz zasady formacji; korzenie ludzkiej godności, wezwanie do 

doskonałości; powołanie; sumienie i hierarchia wartości; samowychowanie 

i praca nad charakterem. 

• Wierzący wobec drugiego człowieka: zasady, na podstawie których 

Kościół realizuje misję Chrystusową; zakres zaangażowania Kościoła 

w rozwiązywanie aktualnych problemów ludzkich, opcja na rzecz ubogich; 

pojęcie dobra wspólnego; zjawiska przełomu wieków; patologie 

życia społecznego (narkomania, korupcja). 



Opis osiągnięć ucznia: 

Uczeń: 

• odczytuje człowieczeństwo jako dar zadany człowiekowi, 

• charakteryzuje współczesne nurty myślowe, związane z negacją prawdy, 

zauważając ich antychrześcijańskie nastawienie, 

• wskazuje źródła moralności (prawo naturalne, prawo Boże), 

• określa specyfikę chrześcijańskiego rozumienia moralności, 

• charakteryzuje kryteria czynu moralnego (przedmiot, cel, okoliczności), 

• wskazuje praktyczne możliwości nabywania cnót, 

• hierarchizuje nabywane przez chrześcijanina cnoty, ze szczególnym 

uwzględnieniem miłości, 

• ocenia rozumienie godności człowieka w różnych systemach etycznych, 

• ocenia konkretne przypadki zachowań moralnych, 

• wskazuje ograniczenia wolności człowieka, 

• wskazuje sposoby pracy nad sumieniem, 

• omawia przykłady właściwie uformowanego sumienia, 

• opisuje naturę grzechu jako nieposłuszeństwa człowieka wobec Boga, 

• charakteryzuje uczestnictwo chrześcijanina w życiu społeczeństwa 

i narodu jako realizację postawy służby, 

• ilustruje zasadę, iż działalność polityczno-społeczna jest dążeniem do 

dobra wspólnego, 

• analizuje wpływ poszanowania prawa własności na życie społeczne, 

• charakteryzuje chrześcijańską naukę na temat wojny i pokoju (służba 

wojskowa, obrona konieczna, pacyfizm), 

• charakteryzuje podstawowe techniki obrony przed manipulacją, 

• ocenia wartość wytworów kultury ze względu na respektowane wartości, 



• uzasadnia, że sztuka sakralna jest nośnikiem wartości religijnych i społecznych, 

• charakteryzuje postawy chrześcijanina wobec innych religii i sekt. 
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8. Co mam czynić? 

Cele katechetyczne: 

 

• Formowanie prawego sumienia we wspólnocie Kościoła. 

• Kształtowanie wierności zasadom ucznia Chrystusa. 

Treści: 

 

• Nowe Przymierze - miłość zasadą życia chrześcijanina, hierarchia miłości 

w postępowaniu świadków Chrystusa. Miłość - więzią rodziny. 

• Kościół Błogosławieństw - wartości w życiu Kościoła: prawda, dobro 

moralne, godność człowieka, wolność. 

• Uczestnictwo w życiu Kościoła lokalnego. 

• Kościół - miejsce odczytania i wypełniania powołania do świadczenia 

o Jezusie Chrystusie. 

Opis osiągnięć ucznia: 

Uczeń: 

• uzasadnia wartość prawdy w życiu osoby i społeczności, w której dokonuje 

się  jej rozwój, 

• ocenia konkretne przypadki zachowań moralnych, 

• opisuje istotę przebaczenia chrześcijańskiego i rolę sakramentu pojednania 

dla wspólnoty, 

• uzasadnia moralny wymiar dbałości o kulturę języka. 

9. Będziesz miłował bliźniego swego. 



Cele katechetyczne: 

 

• Kształtowanie postawy poszanowania godności każdego człowieka. 

• Formowanie wierności przyjętym zasadom moralności chrześcijańskiej. 

Treści: 

 

• Wierzący wobec wydarzenia Chrystusa - Odkupiciela świata i człowieka: 

osoba i jej godność, wolność osoby; teologiczne rozróżnienie 

grzechów; moralność i składowe czynu moralnego; sumienie, jego rodzaje 

oraz zasady formacji; korzenie ludzkiej godności, wezwanie do 

doskonałości; powołanie; sumienie i hierarchia wartości; samowychowanie 

i praca nad charakterem. 

• Wierzący wobec świata: zasady, na podstawie których Kościół realizuje 

misję Chrystusową; zakres zaangażowania Kościoła w rozwiązywanie 

aktualnych problemów świata, katolicka nauka społeczna, opcja na rzecz ubogich; pojęcie 
dobra wspólnego; zjawiska przełomu wieków; patologie życia społecznego (narkomania, 
korupcja); problem kary śmierci; wojna i pokój: problem obrony koniecznej, służby 
wojskowej; praca i bezrobocie; służba publiczna; miłość Ojczyzny, powołanie zawodowe; 
wierzący wobec polityki - zaangażowanie polityczne i społeczne katolików. 

• Uczestnictwo chrześcijanina w kulturze: kultura masowa i elitarna, arcydzieło i kicz. Kultura 
języka. 

 

Opis osiągnięć ucznia: 

Uczeń: 

• analizuje rolę samowychowania, pracy nad charakterem i odkrywania 

talentów w realizacji powołania, 

• charakteryzuje zagadnienia etyki małżeńskiej i bioetyki (integracja 

seksualna, AIDS, aborcja, antykoncepcja, eutanazja, transplantacja, 



klonowanie, zapłodnienie in vitro), 

• dokonuje oceny zjawisk przełomu wieków (media, reklama, Internet) 

oraz patologii (narkomania, uzależnienia), 

• ukazuje znaczenie w życiu chrześcijanina ascezy wspomagającej przezwyciężanie 

egoizmu i zazdrości, 

• uzasadnia prawdę, iż miłość Ojczyzny jest jednym z wymiarów realizacji 

przykazania miłości, 

• przewiduje skutki braku poszanowania dla prawdy w życiu indywidualnymi społecznym. 

10. O jak dobrze i jak miło, gdy bracia mieszkają razem. 

Cele katechetyczne: 

 

• Wprowadzenie w przeżywanie roku liturgicznego - w związku ze 

wspólnotowym wymiarem liturgii i wiary. 

Treści: 

• Komentarze liturgiczne do poszczególnych świąt i okresów. 

Opis osiągnięć ucznia: 

Uczeń: 

• charakteryzuje poszczególne okresy liturgiczne w oparciu o KKK, 

• interpretuje teksty wybranych czytań mszalnych w kontekście okresów 

liturgicznych, 

• charakteryzuje istotę kultu świętych, 

• charakteryzuje liturgiczne i paraliturgiczne formy świętowania w poszczególnych okresach 
liturgicznych. 

 

ŚWIADEK CHRYSTUSA W ŚWIECIE 

11. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. 



Cele katechetyczne: 

 

• Pogłębienie prawdy o Bogu, Stwórcy wszechrzeczy. 

Treści: 

 

• Świat mówi o Bogu: objawienie naturalne, drogi poznania Boga. 

• Bóg mówi o świecie: świat został stworzony jako dobry; aniołowie, 

tajemnica stworzenia, zagadnienia ekologiczne; biblijne modlitwy 

za świat; konieczność modlitwy za świat; prymat prawdy w świecie; 

imiona Boga w Starym i Nowym Testamencie. 

• Świat szuka Boga: zjawisko religii, informacja o różnych religiach. 

Opis osiągnięć ucznia: 

Uczeń: 

• rozróżnia objawienie naturalne i nadprzyrodzone, 

• interpretuje Imię Boga: Jestem, który Jestem, 

• wyjaśnia, w czym wyraża się wszechmoc Boga, 

• interpretuje teksty o Bogu Stwórcy i Jego dziele, 

• charakteryzuje zadania, jakie wyznaczył człowiekowi Bóg Stwórca, 

• charakteryzuje relację między wiarą a ewolucyjną wizją świata, 

• wyjaśnia prawdę, że człowiek jest istotą religijną, 

• określa, jakich wartości szuka człowiek w religii i czego od niej oczekuje, 

• wyjaśnia pojęcie religii, 

• przedstawia problematykę dialogu między religijnego. 

12. Tak Bóg umiłował świat. 

 Cele katechetyczne: 

 



• Pogłębienie rozumienia i przyjęcia prawdy o Chrystusie zmartwychwstałym 

i żyjącym w Kościele, przynoszącym orędzie prawdy i wolności. 

Treści: 

 

• Człowiek odwraca się od Boga - przestaje rozumieć siebie i świat:grzech pierworodny. 

• Człowiek wobec życia - zagadnienia bioetyczne: integracja seksualna, 

AIDS, antykoncepcja, klonowanie, zapłodnienie in vitro; ruchy przeciwko 

życiu: eutanazja, aborcja, skrajny ekologizm. 

• Bóg szuka człowieka: Przymierze i objawienie; judaizm; dojrzała wiara 

chrześcijańska, trudności wiary. 

• Chrystus - Emmanuel: Chrystus i Przymierze; Odkupienie, Chrystus 

a godność i wolność człowieka; Chrystus, który dlatego stał się Drogą, 

że jest Prawdą obraz Jezusa Chrystusa w Ewangeliach, dyskusja z nieprawdziwym 

obrazem Chrystusa; Głowa Kościoła. 

• Maryja - Służebnica Pańska. 

Opis osiągnięć ucznia: 

Uczeń: 

• ukazuje rolę Jezusa Chrystusa w historii ludzkości i człowieka wierzącego, 

• prezentuje charakterystyczne cechy obrazu Jezusa w poszczególnych 

Ewangeliach, 

• formułuje argumenty katolickie wobec współczesnych poglądów prezentujących 

nieprawdziwy obraz Jezusa Chrystusa, 

• interpretuje treść dogmatów maryjnych, 

• charakteryzuje rolę Maryi w dziele zbawczym, posługując się cytatami 

biblijnymi, 

• uzasadnia, dlaczego Polacy nazywani są narodem maryjnym. 



13. Ku nowym niebiosom i nowej ziemi. 

Cele katechetyczne: 

 

• Pogłębienie prawd związanych z eschatologią 

• Uzdolnienie do dostrzegania wartości orędzia chrześcijańskiego dla 

świata. 

Treści: 

 

• Wartość dziedzictwa chrześcijańskiego w Polsce, Europie, świecie. 

• Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, 

tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii - ateizm, mit postępu, 

ideologie, problem sekt. 

• Życie bez końca - eschatologia: wyznanie wiary w zmartwychwstanie 

Jezusa Chrystusa i w powszechne zmartwychwstanie umarłych; 

śmierć jako przejście do życia wiecznego; pojęcia sądu szczegółowego 

i ostatecznego, nieba, czyśćca, piekła, zmartwychwstania umarłych 

i paruzji. 

Opis osiągnięć ucznia: 

Uczeń: 

 

• odczytuje zadania Kościoła zawarte w mandacie Chrystusowym, 

• wyjaśnia związek Jezusa Chrystusa z założonym przez Niego Kościołem, 

• ukazuje rolę Kościoła w dzisiejszym świecie, 

• wyjaśnia zasadę autonomii Kościoła i państwa, 

• wskazuje, co Polska, Europa i świat zawdzięczają chrześcijaństwu, 

• prezentuje postacie świętych patronów Europy, wskazując na uniwersalizm 



ich misji (św. Benedykt, Cyryl i Metody) oraz utwierdzenie 

prawdy o krzyżu (św. Katarzyna Sieneńska, Brygida i Edyta Stein), 

• uzasadnia poszczególne przykazania kościelne, odnosząc się także do 

cytatów biblijnych, 

• wyjaśnia szkodliwość działania sekt, 

• wyjaśnia wiarę chrześcijan w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i jej 

związek z powszechnym zmartwychwstaniem umarłych, 

• ukazuje, na czym polega powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, 

• uzasadnia, jaki jest związek rzeczy ostatecznych człowieka z wypełnieniem 

powołania chrześcijańskiego, 

• interpretuje symbolikę dzieł sztuki dotyczących rzeczy ostatecznych. 

strony sekt. 

14. Póki mego życia, chcę śpiewać Panu. 

Cele katechetyczne: 

 

• Wprowadzenie w przeżywanie roku liturgicznego - w związku z tajemnicą 

stworzenia. 

Treści: 

 

• Komentarze liturgiczne do poszczególnych świąt i okresów. 

Opis osiągnięć ucznia: 

Uczeń: 

• charakteryzuje poszczególne okresy liturgiczne w oparciu o KKK, 

• interpretuje teksty wybranych czytań mszalnych w kontekście okresów 

liturgicznych, 

• charakteryzuje istotę kultu świętych, 



• charakteryzuje liturgiczne i paraliturgiczne formy świętowania w poszczególnych 

okresach liturgicznych. 

 

ŚWIADEK CHRYSTUSA W RODZINIE 

15. Ty ścieżkę życia mi ukażesz. 

Cele katechetyczne: 

 

• Wprowadzenie w problematykę powołania życiowego i chrześcijańskiego 

powołania do świętości. 

Treści: 

 

• Powołanie chrześcijańskie, miłość jako źródło powołań. 

• Człowiek stworzony do miłości. Wartość rozmaitych rodzajów miłości 

w życiu człowieka. Przyjaźń. 

• Miłość jako źródło planu życia człowieka. 

• Osoby powołane w Biblii. 

• Rozmaitość powołań w Kościele: powołanie małżeńskie, kapłańskie, 

zakonne, misyjne, do życia konsekrowanego, do samotności. 

• Hierarchia wartości w życiu rodzinnym. 

• Czystość, celibat, dziewictwo. 

• Zagrożenia życia rodzinnego: homoseksualizm, feminizm, pornografia, 

egoizm. 

• Maryja - pierwsza powołana. 

• Modlitwa o odczytanie własnego powołania. 

Opis osiągnięć ucznia: 

Uczeń: 



• interpretuje na podstawie tekstów liturgicznych czynności wykonywane 

podczas liturgii sakramentów w służbie komunii, 

• interpretuje teksty liturgiczne odnoszące się do sakramentów w służbie 

komunii, 

• uzasadnia, że święcenia i małżeństwo są sakramentami w służbie innym, 

• charakteryzuje teologię sakramentów w służbie komunii, 

• charakteryzuje wybrane drogi powołania chrześcijańskiego, 

• opisuje pracę jako drogę realizacji powołania. 

16. Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela. 

Cele katechetyczne: 

 

• Pogłębienie rozumienia wartości rodziny. 

• Pogłębienie rozumienia związku cywilizacji życia z rodziną i małżeństwem. 

Treści: 

 

• Przymioty małżeństwa i rodziny: jedność i nierozerwalność małżeństwa, 

sakramentalność małżeństwa chrześcijańskiego. 

• Patologie życia małżeńskiego: konkubinat, związki niesakramentalne, 

zdrada małżeńska. 

• Powołanie do macierzyństwa i ojcostwa. 

• Wychowanie dzieci. Adopcja. 

• Etyka małżeńska. 

Opis osiągnięć ucznia: 

Uczeń: 

• wyjaśnia pojęcia: wspólnota rodzinna, świadczenie miłości w rodzinie, 

małżeństwo, ojcostwo i macierzyństwo, wychowanie dzieci, adopcja, 



zagrożenia życia, 

• charakteryzuje przymioty małżeństwa chrześcijańskiego: jedność, nierozerwalność, 

płodność, sakramentalność. 

17. Bądźcie poddani sobie, kierując się nawzajem bojaźnią Chrystusa. 

 

Cele katechetyczne: 

 

• Pogłębienie motywacji do pracy nad sobą w kontekście podjęcia zadań 

małżeńskich. 

Treści: 

 

• Przezwyciężanie konfliktów w rodzinie: konflikt pokoleń, miejsce ludzi 

starych w rodzinie, asertywność i czystość w rodzinie. 

• Zagrożenia miłości w rodzinie. 

• Kościół domowy. 

• Rola sakramentu pokuty i pojednania w rodzinie. 

• Eucharystia w życiu rodziny katolickiej - sakrament miłości i służby. 

• Maryja - Matka Świętej Rodziny. 

Opis osiągnięć ucznia: 

 

Uczeń: 

• wskazuje sposoby przezwyciężania konfliktów w rodzinie, 

• uzasadniania wartość ludzi starych dla rodziny, posługując się także 

przykładami biblijnymi i z literatury, 

• charakteryzuje miłość małżonków i wykroczenia przeciwko niej, 

• wymienia elementy liturgii Kościoła domowego, 



• argumentuje potrzebę sprawowania liturgii Kościoła domowego, 

• interpretuje wybrane psalmy, 

• wyjaśnia rozmaite rodzaje modlitwy na przykładzie psalmów, 

• argumentuje potrzebę racjonalnego wykorzystania czasu. 

18. Napominajcie siebie samych przez pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski, śpiewając 
Bogu w waszych sercach. 

Cele katechetyczne: 

 

• Wprowadzenie w liturgię Kościoła domowego. 

Treści: 

• Kościół - wspólnota miłości. 

• Liturgia Kościoła domowego w poszczególnych okresach roku kościelnego. 

Opis osiągnięć ucznia: 

Uczeń: 

• charakteryzuje poszczególne okresy liturgiczne w oparciu o KKK, 

• interpretuje teksty wybranych czytań mszalnych w kontekście okresów 

liturgicznych, 

• charakteryzuje istotę kultu świętych, 

• charakteryzuje liturgiczne i paraliturgiczne formy świętowania w poszczególnych 

okresach liturgicznych, 

• wymienia elementy liturgii Kościoła domowego, 

• argumentuje potrzebę sprawowania liturgii Kościoła domowego. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII 

  

Przedmiot oceny z religii zawiera kryteria poznawcze, kształcące i wychowawcze.  W 
wartościowaniu oceny z religii, nauczyciel uzupełnia dydaktyczny zakres oceny wymiarem 
duszpasterskim, czyli ideałem życia chrześcijańskiego. 

 

 

W OCENIANIU OBOWIĄZUJĘ PONIŻSZE ZASADY: 

• obiektywność- zastosowanie jednolitych norm i kryteriów oceniania; 

• jawność- podawanie na bieżąco wyników pracy ucznia; 

• instruktywność- wskazanie na występujące braki 

• mobilizacja- do dalszej pracy 

 

 

METODY KONTROLI I OCENY: 

Konwencjonalne (bieżąca kontrola, prace pisemne, ćwiczenia praktyczne, praca z Pismem 
Św., podręcznikiem, katechizmem, odpowiedzi, sprawdziany, kartkówki, obserwacja uczniów 
w toku ich pracy. 

 

 

ELEMENTY WCHODZĄCE W ZAKRES OCENY Z RELIGII: 



 

• ilość i jakość prezentowanych wiadomości; 

• zainteresowanie przedmiotem; 

• stosunek do przedmiotu; 

• pilność i systematyczność; 

• umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu; 

• postawa. 

 

Kontrola i ocena w religii nie dotyczy wyłącznie sprawdzania wiadomości lecz także 
wartościowania umiejętności, postaw, zdolności twórczych, rozwoju zainteresowań, 
motywacji uczenia się, a głównie kształtowania cech charakteru, woli, odpowiedzialności za 
swoje czyny, postępowania z przyjętą wiarą. 

 

 

OCENIE PODLEGAJĄ: 

• pisemne prace kontrolne jeden raz w ciągu semestru, obejmujące więcej niż trzy 
jednostki lekcyjne, zapowiedziane, co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, sprawdzone 
przez nauczyciela do dwóch tygodni ( waga 3) 

• ponadto kartkówki- zakres ich materiału obejmujący nie więcej niż trzy jednostki 
lekcyjne lub materiał podstawowy (waga 2) 

• odpowiedzi ustne objęte zakresem materiału z trzech ostatnich lekcji; 

• wypowiedzi w trakcie lekcji, podczas dyskusji, powtórzenia (waga 1) 

• praca domowa: krótkoterminowa i długoterminowa, kontrolowana na bieżąco ( waga 
2) 

• znajomość podstawowych prawd wiary ( waga 1) 

• zeszyt ( waga 1) 

• korzystanie z Pisma Św., podręcznika, katechizmów i innych materiałów 
katechetycznych ( waga 1) 



• zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości i akcji szkolnych i 
poza szkolnych o charakterze religijnym i charytatywnym; zaangażowanie w przygotowanie 
gazetek, sprawozdań, kroniki, zakładki WWW, udział w konkursach religijnych, współpraca ze 
wspólnotą parafialną ( waga 3) 

• modlitwa z Pismem Świętym na początek katechezy ( waga 2) 

 

ILOŚĆ OCEN: 

 W ciągu jednego semestru nauczyciel wystawia każdemu uczniowi co najmniej trzy 
oceny cząstkowe. 

 

KRYTERIA OCEN: 

CELUJĄCA  

- uczeń  spełnia określone wymagania w zakresie oceny bardzo dobrej, 

- wykazuje się posiadaniem wiadomości wykraczającymi poza program religii własnego 
poziomu nauczania, 

- angażuje się w prace pozalekcyjne np. wolontariat, gazetki, pomoce katechetyczne, 
uczestniczy w olimpiadach i konkursach wiedzy religijnej, 

- jego pilność i systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi 
zastrzeżeń, 

- poznane prawdy wiary stosuje w życiu, 

- posiada inne osiągnięcia indywidualne zasługujące na ocenę celującą. 

BARDZO DOBRA  

- uczeń opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności, określony poziomem 
nauczania religii, 

- wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe, 

- aktywnie uczestniczy w lekcjach religii, 

- jego stosunek do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń, 

- wykazuje inne osiągnięcia indywidualne zasługujące na ocenę bardzo dobrą. 

DOBRA  



- uczeń opanował wiedzę religijną w swoim zakresie edukacyjnym na poziomie dobrym, 

- uzyskuje postępy podczas prowadzonych zajęć, 

- w zeszycie posiada wszystkie notatki i prace domowe, 

- podczas lekcji posiada określone pomoce, 

- jest zainteresowany przedmiotem, 

- postawa ucznia nie budzi wątpliwości, 

DOSTATECZNA  

- uczeń opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości, 

- wykazuje dostateczną znajomość p prawd katechizmowych, 

- w zeszycie ucznia występują braki w notatkach i pracach domowych, 

- ma poprawny stosunek do religii. 

DOPUSZCZAJĄCA  

- uczeń opanował podstawowe pojęcia religijne, 

- w zeszycie ucznia występują braki w notatkach i pracach domowych w stopniu powyżej 
50%, 

- posiada problemy ze znajomością podstawowych prawd katechetycznych, 

- biernie zaznacza swój udział w katechezie. 

OCENA NIEDOSTATECZNA  

- uczeń nie opanował podstawowych pojęć religijnych, 

- uczeń nie prowadził zeszytu, 

- nie wykazuje się znajomością podstawowych prawd katechetycznych, 

- wyraża lekceważący stosunek do wartości religijnych oraz przedmiotu, 

- dobrowolnie opuszcza lekcje religii, 

- inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazują na ocenę niedostateczną 

 

UZYSKANIE WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNA OCENA KLASYFIKACJI: 



 

Uczeń może podwyższyć sobie ocenę roczną z przedmiotu najwyżej o jeden stopień od tej, 
jaką uzyskał w normalnym trybie jej wystawienia jeśli: 

1. w terminie ustalonym przez nauczyciela ( nie później niż dwa tygodnie przed 
klasyfikacją): 

a) poprawi sprawdzian  z którego uzyskał ocenę zaniżającą średnią; 

b) w przypadku braku oceny ze sprawdzianu w semestrze napisze sprawdzian z 
materiału określonego przez nauczyciela; 

c) jeśli uzyskał na semestr ocenę niedostateczną lub znacznie zaniżającą ocenę roczną- 
poprawi ją w formie i zakresu materiału zaproponowanej przez nauczyciela; 

2. angażował się  w działalność charytatywną organizowaną  Koła Religijnego w szkole i 
poza nią. 

 

Natomiast w trakcie okresu jeśli: 

a) wykona dodatkowe prace ( referaty, prezentacje, zadania, gazetki); 

b) czynnie i regularnie uczestniczy w działalności Koła Religijnego- wolomtariatu; 

c) zajmie czołowe miejsca w konkursach religijnych. 

 

 

 

 

 

SPOSOBY OSIĄGNIĘCIA CELÓW KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA 

 

Metody aktywizujące rozumiemy jako wskazówki, sposoby działania, które pomogą uczniom: 

• pogłębić zainteresowanie wspólną sprawą, 

•  przyswoić bez trudu wiedzę, 

• rozwinąć własne pomysły, 



•  komunikować się, 

• dyskutować i spierać się na różne tematy, 

 

 

Zastosowane metody:  

•  metoda biblijna: dzielenie się Ewangelią i życie Biblią na co dzień; 

• metoda liturgiczna: kontemplacja modlitewna i adoracja;  

• metoda dydaktyczna: dyskusja, metoda problemowa i praca w grupach; 

• metoda poszukująca,  czyli sposób pozwalający uczniom w katechezie poszukiwać 
treści pod kierunkiem katechety: 

- prowadzenie dyskusji 

- wytworzenie sytuacji problemowej 

- tzw. "burza mózgów" 

-praca z tekstem oparta o źródła 

-metoda problemowa 

-metaplan 

-słoneczko 

-list 

-wędrujące plakaty 

-drama 

 

• metoda ekspozycji, czyli oddziaływania na wyobraźnię ucznia: 

-inscenizacje 

- wycieczki dydaktyczne, nawiedzanie kościoła lub innych obiektów sakralnych 

-film 

 



 

• metoda praktyczna, której służą różne działania twórcze: 

-wykonywanie rysunków, gazetek, prac plastycznych, literackich  

-działalność charytatywna, czyli aktywność społeczna. 

 

Z pomocą tych metod katechizowani uczą się obserwować życie i wiązać swoje problemy z 
wiarą oraz wyrażają swoją wiarę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 


