
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII RZYMSKOKATOLICKIEJ 
W KLASIE III

według podręcznika „Moje miejsce w rodzinie” nr: AZ-43-01/10-PO-1/14, zgodny z progra-
mem nauczania nr: AZ-4-01/10.

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA na poszczególne oceny:
 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności

określonych w minimum programowym nauczania religii w danej klasie, a braki w
wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, oraz nie
jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trud-
ności.

 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne, tzn. roz-
wiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności;
ma braki w opanowaniu minimum programowego, ale braki te nie przekreślają możli-
wości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z religii w ciągu dalszej nauki.

 Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe, tzn. opa-
nował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na
poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w minimum programowym, oraz
rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu
trudności.

 Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające, tzn. nie opano-
wał w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale opano-
wał je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w minimum programowym
oraz poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe za-
dania teoretyczne lub praktyczne. 

 Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania dopełniające: opano-
wał pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu
w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje sa-
modzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi za-
stosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytu-
acjach.

 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności  przewidziane
program  nauczania  religii  w  danej  klasie,  samodzielnie  i  twórczo  rozwija  własne
uzdolnienia  oraz biegle  posługuje  się  zdobytymi wiadomościami  w rozwiązywaniu
problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, propo-
nuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program na-
uczania tej klasy, lub osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim/diecezjalnym albo krajowym
lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW:
1. Formy ustne.  
2. Formy pisemne:

 sprawdziany - po przerobieniu wskazanej przez nauczyciela partii materiału;
 kartkówki, wypracowania, quizy, krzyżówki i inne pisemne zadania pozwalające na 

bieżące sprawdzanie wiedzy uczniów.
3. Formy sprawnościowe:

 umiejętność posługiwania się Pismem Świętym i Katechizmem Kościoła Katolickie-
go;  



 samodzielne przygotowanie i przedstawienie określonych treści w formie prezentacji 
multimedialnych.

4. Aktywność na lekcjach religii, udział w konkursach i olimpiadach teologicznych oraz zaan-
gażowanie w przygotowaniu szkolnych rekolekcji wielkopostnych i uroczystości szkolnych/
międzyszkolnych o charakterze religijnym i patriotycznym przewidzianych w planie wycho-
wawczym szkoły.

POPRAWIANIE OCEN
Uczniowi przysługuje prawo do poprawienia oceny z religii na wyższy stopień. Możliwość 
taka dokonuje się na warunkach określonych w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania 
uczniów (WSO) obowiązujących w danej szkole. 

Rozdział I: Ty ścieżkę życia mi ukażesz 

Ocena dopusz-
czająca

Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo
dobra

Ocena celująca

Uczeń:
- w oparciu o analizę
wybranych  tekstów
biblijnych: Iz 54, 10;
Jr 31,3 i 1 J4,10 wie,
w  czym  przejawia
się  miłość  Boga  do
człowieka;
- określa cechy miłu-
jącego Boga;
- wymienia zadania,
jakie  stawia  przed
człowiekiem  miłują-
cy Bóg.
 

Uczeń:
 - w oparciu o anali-
zę  wybranych  tek-
stów  biblijnych:  Iz
54,  10;  Jr  31,3  i  1
J4,10  wyjaśnia,  w
czym  przejawia  się
miłość  Boga  do
człowieka;
-  określa  cechy  mi-
łującego Boga;
- wymienia zadania,
jakie  stawia  przed
człowiekiem miłują-
cy Bóg.

Uczeń:
 -  interpretuje  wy-
brane  teksty  biblij-
ne: Iz 54, 10; Jr 31,3
i 1 J4,10 i w oparciu
o  ich  analizę  wyja-
śnia, w czym przeja-
wia się miłość Boga
do człowieka;
-  określa  cechy  mi-
łującego Boga;
-  określa  zadania,
jakie  stawia  przed
człowiekiem miłują-
cy Bóg.

Uczeń:
 -  interpretuje  wy-
brane  teksty  biblij-
ne: Iz 54, 10; Jr 31,3
i 1 J4,10 i w oparciu
o  ich  analizę  wyja-
śnia, w czym przeja-
wia się miłość Boga
do człowieka;
-  określa  cechy  mi-
łującego Boga;
-  określa  zadania,
jakie  stawia  przed
człowiekiem miłują-
cy Bóg;
-  odwołując  się  do
słów Jana  Pawła  II:
Miejcie odwagę żyć
dla miłości - uzasad-
nia  potrzebę  naśla-
dowania  miłości
Boga  w  życiu  co-
dziennym.

Uczeń:
-  interpretuje  wy-
brane  teksty  biblij-
ne: Iz 54, 10; Jr 31,3
i 1 J4,10 i w oparciu
o  ich  analizę  wyja-
śnia, w czym przeja-
wia się miłość Boga
do człowieka;
-  określa  cechy  mi-
łującego Boga;
-  określa  zadania,
jakie  stawia  przed
człowiekiem miłują-
cy Bóg;
-  odwołując  się  do
słów Jana  Pawła  II:
Miejcie odwagę żyć
dla miłości - uzasad-
nia  potrzebę  naśla-
dowania  miłości
Boga  w  życiu  co-
dziennym;
-  zna  główne  prze-
słanie  encykliki  Be-
nedykta  XVI  Deus
caritas est.

- definiuje słowo 
miłość;

- definiuje słowo 
miłość;

- definiuje słowo 
miłość;

- definiuje słowo 
miłość;

- definiuje słowo 
miłość;



- w oparciu o Hymn 
o miłości św. Pawła, 
wyjaśnia, czym jest 
miłość;
 - wie, co to jest cy-
wilizacja miłości.

- w oparciu o Hymn 
o miłości św. Pawła,
wyjaśnia, czym jest 
miłość;
- wie, co to jest cy-
wilizacja miłości.

- interpretuje 1 Kor 
13 i w oparciu tekst 
biblijny wyjaśnia, 
czym jest miłość;
- wyjaśnia, czym 
jest cywilizacja mi-
łości.

- interpretuje 1 Kor 
13 i w oparciu tekst 
biblijny wyjaśnia, 
czym jest miłość;
- wyjaśnia, czym 
jest cywilizacja mi-
łości;
- uzasadnia, w czym
przejawia się podo-
bieństwo człowieka 
do Pana Boga.

- interpretuje 1 Kor 
13 i w oparciu tekst 
biblijny wyjaśnia, 
czym jest miłość;
- wyjaśnia, czym 
jest cywilizacja mi-
łości;
- uzasadnia, w czym
przejawia się podo-
bieństwo człowieka 
do Pana Boga.

- analizuje teksty bi-
blijne: 1Tes 4, 3-7 i 
1P 1,16;
- określa cechy 
świętości.
- wymienia znanych 
mu świętych i bło-
gosławionych.

- analizuje teksty bi-
blijne: 1Tes 4, 3-7 i 
1P 1,16; 
- określa cechy 
świętości;
- uzasadnia, że 
świętość jest konse-
kwencją życia wg 
przykazania miłości.

- analizuje teksty bi-
blijne: 1Tes 4, 3-7 i 
1P 1,16; 
- określa cechy 
świętości;
- uzasadnia, że 
świętość jest konse-
kwencją życia wg 
przykazania miłości.

- interpretuje i po-
równuje teksty bi-
blijne: 1Tes 4, 3-7 i 
1P 1,16; 
- określa cechy 
świętości;
- uzasadnia, że 
świętość jest konse-
kwencją życia wg 
przykazania miłości.

- interpretuje i po-
równuje teksty bi-
blijne: 1Tes 4, 3-7 i 
1P 1,16;
- określa cechy 
świętości;
- uzasadnia, że 
świętość jest konse-
kwencją życia wg 
przykazania miłości;
- potrafi uzasadnić, 
dlaczego współcze-
śnie warto być 
świętym. 

- wie, czym jest po-
wołanie;
- wyjaśnia, co znaczy
być powołanym 
przez Boga;
- omawia drogę po-
wołania Abrama, Je-
remiasza, Szawła, 
Andrzeja i Piotra. 

- wie, czym jest po-
wołanie;
- wyjaśnia, co zna-
czy być powołanym 
przez Boga;
- omawia drogę po-
wołania Abrama, Je-
remiasza, Szawła, 
Andrzeja i Piotra.

- wyjaśnia, czym 
jest powołanie;
- wyjaśnia, co zna-
czy być powołanym 
przez Boga;
- omawia drogę po-
wołania Abrama, Je-
remiasza, Szawła, 
Andrzeja i Piotra;
- wyjaśnia, w jaki 
sposób człowiek 
współczesny może 
realizować powoła-
nie, podaje przykła-
dy takich postaw.

- wyjaśnia, czym 
jest powołanie;
- wyjaśnia, co zna-
czy być powołanym 
przez Boga;
- analizuje teksty bi-
blijne ukazujące 
drogę powołania 
Abrama, Jeremia-
sza, Szawła, Andrze-
ja i Piotra;
- wyjaśnia, w jaki 
sposób człowiek 
współczesny może 
realizować powoła-
nie, wskazuje przy-
kłady osób, które 
realizują swoje ży-
ciowe powołanie. 

- uzasadnia, czym 
jest powołanie;
- wyjaśnia, co zna-
czy być powołanym 
przez Boga;
- analizuje teksty bi-
blijne ukazujące po-
wołania Abrama, Je-
remiasza, Szawła, 
Andrzeja i Piotra;
- określa warunki 
niezbędne, by czło-
wiek mógł odpowie-
dzieć na głos woła-
jącego Boga.
- wyjaśnia, w jaki 
sposób człowiek 
współczesny może 
realizować powoła-
nie;



- uzasadnia, że pod-
stawą życiowego 
powołania jest we-
wnętrzna wolność. 

- w oparciu o teksty 
biblijne: Łk 1, 39-40;
Łk11,28; J 2,5 i 
J19,25 wyjaśnia, na 
czym polega posłu-
szeństwo w wierze;
- odwołując się do 
Litanii Loretańskiej 
do N.M.P. wymienia
przymioty Maryi;
- potrafi wymienić 
formy kultu maryj-
nego. 

- w oparciu o teksty 
biblijne: Łk 1, 39-40;
Łk11,28; J 2,5 i 
J19,25 wyjaśnia, na 
czym polega posłu-
szeństwo w wierze;
- odwołując się do 
Litanii Loretańskiej 
do N.M.P. wymienia
przymioty Maryi;
- potrafi uzasadnić, 
dlaczego katolicy 
czczą Maryję.

- w oparciu o teksty 
biblijne: Łk 1, 39-40;
Łk11,28; J 2,5 i 
J19,25 wyjaśnia, na 
czym polega posłu-
szeństwo w wierze;
- odwołując się do 
Litanii Loretańskiej 
do N.M.P. wymienia
i omawia przymioty 
Maryi;
- potrafi uzasadnić, 
dlaczego katolicy 
czczą Maryję.

- w oparciu o teksty 
biblijne: Łk 1, 39-40;
Łk11,28; J 2,5 i 
J19,25 wyjaśnia, na 
czym polega posłu-
szeństwo w wierze;
- odwołując się do 
Litanii Loretańskiej 
do N.M.P. wymienia
przymioty Maryi;
- wskazuje, jaką po-
stawę w życiu co-
dziennym przyjmuje
chrześcijanin wpa-
trzony w Maryję.

- w oparciu o teksty 
biblijne: Łk 1, 39-40;
Łk11,28; J 2,5 i 
J19,25 wyjaśnia, na 
czym polega posłu-
szeństwo w wierze;
- odwołując się do 
Litanii Loretańskiej 
do N.M.P. wymienia
przymioty Maryi;
- wskazuje, jaką po-
stawę w życiu co-
dziennym przyjmuje
chrześcijanin wpa-
trzony w Maryję.

- wymienia rodzaje 
samotności;
- tworzy katalog 
znanych mu osób 
samotnych, które są
szczęśliwe.

- wymienia rodzaje 
samotności;
- tworzy katalog 
znanych mu osób 
samotnych, które są
szczęśliwe.

- wymienia i oma-
wia rodzaje samot-
ności;
- tworzy katalog 
znanych mu osób 
samotnych, które są
szczęśliwe.

- wymienia i oma-
wia rodzaje samot-
ności;
- wyjaśnia, dlaczego
chrześcijanin nie 
powinien lękać się 
samotności.

- wymienia i oma-
wia rodzaje samot-
ności;
- potrafi wykazać, 
że samotność jest 
jedną z dróg powo-
łania chrześcijań-
skiego. 

- omawia tekst bi-
blijny: Łk 9,23;
- wyjaśnia znaczenie
słów: życie konse-
krowane;
- wie, co jest istotą 
życia zakonnego;
- wymienia zgroma-
dzenia zakonne 
obecne w mieście, 
diecezji;
- wymienia rady 
ewangeliczne.

- omawia tekst bi-
blijny: Łk 9,23;
- wyjaśnia znaczenie
słów życie konse-
krowane;
- wyjaśnia, co jest 
istotą życia zakon-
nego; 
- wymienia zgroma-
dzenia zakonne 
obecne w mieście, 
diecezji;
- wymienia rady 
ewangeliczne.

- interpretuje tekst 
biblijny: Łk 9,23;
- w oparciu o KKK i 
wypowiedzi Jana 
Pawła II wyjaśnia, 
co jest istotą życia 
zakonnego; 
- wymienia zgroma-
dzenia zakonne 
obecne w mieście, 
diecezji;
- wymienia i oma-
wia rady ewange-
liczne.

- interpretuje tekst 
biblijny: Łk 9,23;
- w oparciu o KKK i 
wypowiedzi Jana 
Pawła II wyjaśnia, 
co jest istotą życia 
zakonnego; 
- wymienia zgroma-
dzenia zakonne 
obecne w mieście, 
diecezji;
- interpretuje istotę 
rad ewangelicznych.

- interpretuje tekst 
biblijny: Łk 9,23;
- w oparciu o KKK i 
wypowiedzi Jana 
Pawła II wyjaśnia, 
co jest istotą życia 
zakonnego; 
- wymienia zgroma-
dzenia zakonne 
obecne w mieście, 
diecezji;
- interpretuje istotę 
rad ewangelicznych;
- uzasadnia obec-
ność zakonów we 
współczesnym, zse-
kularyzowanym 
świecie. 



- wie, kim jest ka-
płan i jaką ma rolę 
do spełnienia w Ko-
ściele i świecie;
- odwołując się do 
słów: Spomiędzy lu-
dzi brany, dla ludzi 
jest ustanawiany 
(Hbr 5,1) wyjaśnia 
znaczenie służby w 
Kościele;
- wyjaśnia znaczenie
celibatu.

- wie, kim jest ka-
płan i ukazuje, jaką 
ma rolę do spełnie-
nia w Kościele i 
świecie;
- odwołując się do 
słów: Spomiędzy lu-
dzi brany, dla ludzi 
jest ustanawiany 
(Hbr 5,1) wyjaśnia 
znaczenie służby w 
Kościele;
- wyjaśnia znaczenie
celibatu.

- w oparciu o na-
uczanie Kościoła 
wyjaśnia, kim jest 
kapłan i jaką ma 
rolę do spełnienia w
Kościele i świecie;
- odwołując się do 
słów: Spomiędzy lu-
dzi brany, dla ludzi 
jest ustanawiany 
(Hbr 5,1) wyjaśnia 
znaczenie służby w 
Kościele;
- wyjaśnia znaczenie
celibatu.

- w oparciu o na-
uczanie Kościoła 
wyjaśnia, kim jest 
kapłan i jaką ma 
rolę do spełnienia w
Kościele i świecie;
- odwołując się do 
słów: Spomiędzy lu-
dzi brany, dla ludzi 
jest ustanawiany 
(Hbr 5,1) wyjaśnia 
znaczenie służby w 
Kościele;
- wyjaśnia znaczenie
celibatu.

- w oparciu o na-
uczanie Kościoła 
wyjaśnia, kim jest 
kapłan i jaką ma 
rolę do spełnienia w
Kościele i świecie;
- odwołując się do 
słów: Spomiędzy lu-
dzi brany, dla ludzi 
jest ustanawiany 
(Hbr 5,1) wyjaśnia 
znaczenie służby w 
Kościele;
- wyjaśnia znaczenie
celibatu.
- wyjaśnia, co zna-
czy, że wierzący w 
Chrystusa są ludem 
kapłańskim.

- wymienia cechy 
człowieka dojrzałe-
go;
- wymienia skutki 
źle wykorzystanej 
wolności;
- ukazuje związek 
między dojrzałością 
a odpowiedzialno-
ścią;
- uzasadnia potrze-
bę formowania swo-
jego sumienia. 

- wymienia cechy 
człowieka dojrzałe-
go;
- wymienia skutki 
źle wykorzystanej 
wolności
- wyjaśnia, czym 
jest dojrzałość 
chrześcijańska;
- ukazuje związek 
między dojrzałością 
a odpowiedzialno-
ścią;
- uzasadnia potrze-
bę formowania 
swojego sumienia.

- charakteryzuje 
człowieka dojrzałe-
go;
- wyjaśnia, czym 
jest dojrzałość 
chrześcijańska;
- wymienia i oma-
wia skutki źle wyko-
rzystanej wolności
- ukazuje związek 
między dojrzałością 
a odpowiedzialno-
ścią;
- uzasadnia potrze-
bę formowania 
swojego sumienia.

- charakteryzuje 
człowieka dojrzałe-
go;
- wyjaśnia, czym 
jest dojrzałość 
chrześcijańska;
- wymienia i oma-
wia skutki źle wyko-
rzystanej wolności
- ukazuje związek 
między dojrzałością 
a odpowiedzialno-
ścią;
- uzasadnia potrze-
bę formowania 
swojego sumienia.

- charakteryzuje 
człowieka dojrzałe-
go;
- wyjaśnia, czym 
jest dojrzałość 
chrześcijańska;
- wymienia i oma-
wia skutki źle wyko-
rzystanej wolności
- ukazuje związek 
między dojrzałością 
a odpowiedzialno-
ścią;
- uzasadnia potrze-
bę formowania 
swojego sumienia;
- interpretuje słowa 
Jana Pawła II: Musi-
cie od siebie wyma-
gać, nawet gdyby 
inni od was nie wy-
magali. Wskazuje 
na ich aktualność. 

- wie, na czym pole-
ga zasada małych 
kroków w dążeniu 

- omawia, na czym 
polega zasada ma-
łych kroków w dą-

- charakteryzuje za-
sadę małych kro-
ków w dążeniu do 

- charakteryzuje za-
sadę małych kro-
ków w dążeniu do 

- charakteryzuje za-
sadę małych kro-
ków w dążeniu do 



do celu;
- uzasadnia, potrze-
bę pracy nad sobą.

żeniu do celu;
- uzasadnia, potrze-
bę pracy nad sobą.

celu;
- uzasadnia, potrze-
bę pracy nad sobą.

celu;
- uzasadnia, potrze-
bę pracy nad sobą; 
- wskazuje cechy 
charakteru niezbęd-
ne w realizacji wy-
znaczonych celów. 

celu;
- uzasadnia, potrze-
bę pracy nad sobą i 
świadomego kształ-
towania swojej oso-
bowości, 
- wskazuje i omawia
cechy charakteru 
niezbędne w reali-
zacji wyznaczonych 
celów. 

- odwołując się do 
Pisma świętego od-
powiada na pytanie:
W jaki sposób Pan 
Jezus i do czego za-
chęca nas Pan Je-
zus, nauczając o 
bezinteresowności?  
- wymienia i omawia
cechy człowieka 
bezinteresownego.

- odwołując się do 
Pisma świętego od-
powiada na pytanie:
W jaki sposób Pan 
Jezus i do czego za-
chęca nas Pan Je-
zus, nauczając o 
bezinteresowności? 
- wymienia i oma-
wia cechy człowieka
bezinteresownego.

- odwołując się do 
Pisma świętego od-
powiada na pyta-
nie: W jaki sposób 
Pan Jezus i do czego
zachęca nas Pan Je-
zus, nauczając o 
bezinteresowności? 
- wyjaśnia znaczenie
miłości w życiu czło-
wieka;
- charakteryzuje 
człowieka bezinte-
resownego.

 - odwołując się do 
Pisma świętego od-
powiada na pyta-
nie: W jaki sposób 
Pan Jezus i do czego
zachęca nas Pan Je-
zus, nauczając o 
bezinteresowności? 
- wyjaśnia znaczenie
miłości w życiu czło-
wieka i podaje przy-
kłady praktykowa-
nia postaw chrześci-
jańskich opartych 
na bezinteresownej 
ofiarności;
- charakteryzuje 
człowieka bezinte-
resownego.

 - odwołując się do 
Pisma świętego od-
powiada na pytanie:
W jaki sposób Pan 
Jezus i do czego za-
chęca nas Pan Je-
zus, nauczając o 
bezinteresowności? 
- wyjaśnia znaczenie
miłości w życiu czło-
wieka i podaje przy-
kłady praktykowa-
nia postaw chrześci-
jańskich opartych 
na bezinteresownej 
ofiarności. Uzasad-
nia taką postawę;
- charakteryzuje 
człowieka bezinte-
resownego.

- wie, co Kościół 
mówi o odrębności i
jedności kobiety i 
mężczyzny (Rdz 1, 
27);
- omawia różnice 
między kobietą a 
mężczyzną; 
- wie, czego Kościół 
uczy o powołaniu 
mężczyzny i kobiety 
(KKK 2331);
- wie, jak ważne jest
uznanie i przyjęcie 

- wie, co Kościół 
mówi o odrębności i
jedności kobiety i 
mężczyzny (Rdz 1, 
27);
- omawia różnice 
między kobietą a 
mężczyzną; 
- wie, czego Kościół 
uczy o powołaniu 
mężczyzny i kobiety
(KKK 2331); 
- wie, jak ważne jest
uznanie i przyjęcie 

- wie, co Kościół 
mówi o odrębności i
jedności kobiety i 
mężczyzny (Rdz 1, 
27);
- omawia różnice 
między kobietą a 
mężczyzną; 
- wie, czego Kościół 
uczy o powołaniu 
mężczyzny i kobiety
(KKK 2331);
- wie, jak ważne jest
uznanie i przyjęcie 

- wie, co Kościół 
mówi o odrębności i
jedności kobiety i 
mężczyzny (Rdz 1, 
27);
- omawia różnice 
między kobietą a 
mężczyzną; 
- potrafi zinterpre-
tować naukę Ko-
ścioła o powołaniu 
mężczyzny i kobiety
(KKK 2331); 
- wie, jak ważne jest

- wie, jakie prawdy 
antropologiczne 
wynikają z Rdz 1, 
27;
- omawia różnice 
między kobietą a 
mężczyzną; 
- potrafi zinterpre-
tować naukę Ko-
ścioła o powołaniu 
mężczyzny i kobiety 
(KKK 2331);
- uzasadnia, jak 
ważne jest uznanie i



tożsamości płciowej 
przez kobietę i męż-
czyznę.

tożsamości płciowej
przez kobietę i męż-
czyznę.

tożsamości płciowej
przez kobietę i męż-
czyznę.

uznanie i przyjęcie 
tożsamości płciowej
przez kobietę i męż-
czyznę.

przyjęcie tożsamo-
ści płciowej przez 
kobietę i mężczy-
znę.

- wie, na czym pole-
ga godność kobiety i
godność mężczyzny;
- wie, czym jest cno-
ta czystości;
- zna naukę Kościoła
na temat czystości;
- interpretuje przy-
kazanie Boże: Nie 
cudzołóż.

- wie, na czym pole-
ga godność kobiety 
i godność mężczy-
zny;
- wie, czym jest cno-
ta czystości;
- zna naukę Kościoła
na temat czystości;
- interpretuje przy-
kazanie Boże: Nie 
cudzołóż.

- uzasadnia, na 
czym polega god-
ność kobiety i god-
ność mężczyzny;
- argumentuje po-
trzebę szacunku dla 
ciała ludzkiego;
- wie, czym jest cno-
ta czystości;
- zna naukę Kościoła
na temat czystości;
- interpretuje przy-
kazanie Boże: Nie 
cudzołóż;

- uzasadnia, na 
czym polega god-
ność kobiety i god-
ność mężczyzny;
- argumentuje po-
trzebę szacunku dla 
ciała ludzkiego;
- wie, czym jest cno-
ta czystości;
- wyjaśnia naukę 
Kościoła na temat 
czystości;
- interpretuje przy-
kazanie Boże: Nie 
cudzołóż.

- wie, na czym pole-
ga godność kobiety 
i godność mężczy-
zny;
- wie, czym jest cno-
ta czystości;
- wyjaśnia naukę 
Kościoła na temat 
czystości;
- interpretuje przy-
kazanie Boże: Nie 
cudzołóż.
- wyjaśnia, dlaczego
sferę czystości sek-
sualnej łączy się z 
miłością do Boga i 
człowieka;
- zna idę Ruchu Czy-
stych Sers.

- wie, co to jest ho-
moseksualizm;
- określa typy homo-
seksualizmu;
- wie, co Kościół 
mówi na temat ho-
moseksualizmu.

- definiuje pojęcie 
homoseksualizmu;
- określa typy ho-
moseksualizmu;
- wyjaśnia stanowi-
sko Kościoła wobec 
problemu homosek-
sualizmu.  

- definiuje pojęcie 
homoseksualizmu;
- określa typy ho-
moseksualizmu;
- wyjaśnia stanowi-
sko Kościoła wobec 
problemu homosek-
sualizmu: omawia 
teksty biblijne trak-
tujące o problemie 
homoseksualizmu, 
zna uzasadnienie 
teologiczne (KKK) w 
tej kwestii.

- definiuje pojęcie 
homoseksualizmu;
- określa typy ho-
moseksualizmu;
- wyjaśnia stanowi-
sko Kościoła wobec 
problemu homosek-
sualizmu: omawia 
teksty biblijne trak-
tujące o problemie 
homoseksualizmu, 
zna uzasadnienie 
teologiczne (KKK) w 
tej kwestii;
- uzasadnia potrze-
bę wsparcia ducho-
wego i psycholo-
gicznego osób ho-
moseksualnych.  

- definiuje pojęcie 
homoseksualizmu, 
wyjaśnia etymolo-
gię słowa;
- określa typy ho-
moseksualizmu;
- wyjaśnia stanowi-
sko Kościoła wobec 
problemu homosek-
sualizmu: omawia 
teksty biblijne trak-
tujące o problemie 
homoseksualizmu, 
zna uzasadnienie 
teologiczne (KKK) w 
tej kwestii;
- uzasadnia potrze-
bę wsparcia ducho-
wego i psycholo-
gicznego osób ho-
moseksualnych.

- wskazuje na god- - wskazuje na god- - wyjaśnia, czym - wyjaśnia, czym - wyjaśnia, czym 



ność kobiety i jej po-
wołanie w planie 
Boga;
- wie, na czym pole-
ga równouprawnie-
nie kobiet i męż-
czyzn, zna ideę ru-
chów feministycz-
nych i konsekwencje
z nich wynikające. 

ność kobiety i jej 
powołanie w planie 
Boga;
- wie, na czym pole-
ga równouprawnie-
nie kobiet i męż-
czyzn, zna ideę ru-
chów feministycz-
nych i konsekwen-
cje z nich wynikają-
ce.

jest godność kobie-
ty i jej powołanie w 
planie Boga;
- wie, na czym pole-
ga równouprawnie-
nie kobiet i męż-
czyzn, zna ideę ru-
chów feministycz-
nych i konsekwen-
cje z nich wynikają-
ce.
- interpretuje wy-
brane fragmenty 
adhortacji apostol-
skiej Familiaris con-
sortio, Jana Pawła II.

jest godność kobie-
ty i jej powołanie w 
planie Boga;
- wyjaśnia, na czym 
polega równo-
uprawnienie kobiet 
i mężczyzn, zna ideę
ruchów feministycz-
nych i konsekwen-
cje z nich wynikają-
ce.
- w oparciu o wy-
brane fragmenty 
adhortacji apostol-
skiej Familiaris con-
sortio, Jana Pawła II
uzasadnia, w jaki 
sposób kobieta 
może przeżyć swoją
godność i powoła-
nie we współcze-
snym świecie.

jest godność kobie-
ty i jej powołanie w 
planie Boga;
- wyjaśnia, na czym 
polega równo-
uprawnienie kobiet 
i mężczyzn, zna ideę
ruchów feministycz-
nych i konsekwen-
cje z nich wynikają-
ce.
- w oparciu o wy-
brane fragmenty 
adhortacji apostol-
skiej Familiaris con-
sortio, Jana Pawła II 
uzasadnia, w jaki 
sposób kobieta 
może przeżyć swoją
godność i powoła-
nie we współcze-
snym świecie.

- definiuje pojęcie 
pornografii, zna ro-
dzaje pornografii; - 
wie, że pornografia 
zagraża wolności 
człowieka, jest złem 
moralnym, grze-
chem;
- wie, na czym pole-
ga uzależnienie od 
pornografii;
- wskazuje sposoby 
zapobiegania sięga-
nia po pornografię.

- definiuje pojęcie 
pornografii, zna ro-
dzaje pornografii; - 
wie, dlaczego por-
nografia zagraża 
wolności człowieka, 
jest złem moral-
nym, grzechem;
- wyjaśnia, na czym 
polega uzależnienie 
od pornografii;
- wskazuje sposoby 
zapobiegania sięga-
nia po pornografię.

- definiuje pojęcie 
pornografii, zna ro-
dzaje pornografii; - 
wie, dlaczego por-
nografia zagraża 
wolności człowieka, 
jest złem moral-
nym, grzechem;
- wyjaśnia, na czym 
polega uzależnienie 
od pornografii;
- wskazuje sposoby 
zapobiegania sięga-
nia po pornografię.

- definiuje pojęcie 
pornografii, zna ro-
dzaje pornografii; - 
uzasadnia, dlaczego
pornografia zagraża
wolności człowieka, 
jest złem moral-
nym, grzechem;
- wyjaśnia, na czym 
polega uzależnienie 
od pornografii;
- ukazuje rolę rodzi-
ny i środowisk ją 
wspierających, jako 
skuteczną formę 
ochrony dzieci i 
młodzieży przed 
pornografią.

- definiuje pojęcie 
pornografii i zna ro-
dzaje pornografii; - 
wie, że pornografia 
zagraża wolności 
człowieka, jest złem
moralnym, grze-
chem;
- wie, na czym pole-
ga uzależnienie od 
pornografii;
- wyjaśnia, w jaki 
sposób Kodeks kar-
ny chroni przed por-
nografii;
- ukazuje rolę rodzi-
ny i środowisk ją 
wspierających, jako 
skuteczną formę 
ochrony dzieci i 
młodzieży przed 
pornografią



Rozdział II: Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela

Ocena dopusz-
czająca

Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo
dobra

Ocena celująca

Uczeń:
 - określa, na czym 
polega istota miło-
ści małżeńskiej wg 
św. Augustyna;
- określa cechy mi-
łości małżeńskiej;
- wie, dlaczego bł. 
Maria i Alojzy Bel-
trame Quattrocchi 
są patronami mał-
żeństw i rodzin 
chrześcijańskich.

Uczeń:
 - określa, na czym 
polega istota miło-
ści małżeńskiej wg 
św. Augustyna;
- określa cechy mi-
łości małżeńskiej;
- wie, dlaczego bł. 
Maria i Alojzy Bel-
trame Quattrocchi 
są patronami mał-
żeństw i rodzin 
chrześcijańskich.

Uczeń:
 - określa, na czym 
polega istota miło-
ści małżeńskiej wg 
św. Augustyna;
- omawia cechy mi-
łości małżeńskiej;
- uzasadnia, dlacze-
go bł. Maria i Alojzy 
Beltrame Quattroc-
chi są patronami 
małżeństw i rodzin 
chrześcijańskich.

Uczeń:
 - określa, na czym 
polega istota miło-
ści małżeńskiej wg 
św. Augustyna;
- omawia cechy mi-
łości małżeńskiej;
- omawia przesłanie
encykliki Humane 
vitae, Pawła VI;
- uzasadnia, dlacze-
go bł. Maria i Alojzy 
Beltrame Quattroc-
chi są patronami 
małżeństw i rodzin 
chrześcijańskich.

Uczeń:
- określa, na czym 
polega istota miło-
ści małżeńskiej wg 
św. Augustyna;
- omawia cechy mi-
łości małżeńskiej;
- wyjaśnia przsłanie 
encykliki Humane 
viate, Pawła VI; 
- uzasadnia, dlacze-
go bł. Maria i Alojzy 
Beltra-me Quattroc-
chi są patronami 
małżeństw i rodzin 
chrześcijańskich.
- uzasadnia celo-
wość małżeństwa 
sakramentalnego 
dla chrześcijan.

- zna naukę Kościoła
(KPK 1055) na te-
mat małżeństwa;
- wymienia cele i za-
dania małżeństwa w
świetle nauczania 
Kościoła; 
- uzasadnia potrze-
bę modlitwy dziew-
cząt o dobrego 
męża i chłopców o 
dobrą żonę;
- wymienia czynniki 
warunkujące szczę-
ście w małżeństwie
 

- zna naukę Kościoła
(KPK 1055) na te-
mat małżeństwa;
- wymienia cele i za-
dania małżeństwa w
świetle nauczania 
Kościoła; 
- uzasadnia potrze-
bę modlitwy dziew-
cząt o dobrego 
męża i chłopców o 
dobrą żonę;
- wymienia czynniki 
warunkujące szczę-
ście w małżeństwie.

- wyjaśnia naukę 
Kościoła (KPK 1055) 
na temat małżeń-
stwa;
- wymienia i oma-
wia cele i zadania 
małżeństwa w świe-
tle nauczania Ko-
ścioła; 
- uzasadnia potrze-
bę modlitwy dziew-
cząt o dobrego 
męża i chłopców o 
dobrą żonę;
- wymienia i oma-
wia czynniki warun-
kujące szczęście w 
małżeństwie.

- wyjaśnia naukę 
Kościoła (KPK 1055) 
na temat małżeń-
stwa;
- wymienia i oma-
wia cele i zadania 
małżeństwa w świe-
tle nauczania Ko-
ścioła; 
- uzasadnia potrze-
bę modlitwy dziew-
cząt o dobrego 
męża i chłopców o 
dobrą żonę;
- wymienia i oma-
wia czynniki warun-
kujące szczęście w 
małżeństwie.

-  w  oparciu  naukę
Kościoła (KPK 1055)
na  temat  małżeń-
stwa  wyjaśnia,  że
małżeństwo  jest
przymierzem.;
- charakteryzuje 
cele i zadania mał-
żeństwa w świetle 
nauczania Kościoła; 
- uzasadnia potrze-
bę modlitwy dziew-
cząt o dobrego 
męża i chłopców o 
dobrą żonę;
-  wymienia  i  oma-
wia czynniki warun-
kujące  szczęście  w
małżeństwie.
-  uzasadnia  potrze-
bę  odpowiedzialne-



go  przygotowania
się do zawarcia mał-
żeństwa.

- definiuje pojęcie 
konkubinat;
- wie, czym są won-
ne związki;
- wskazuje na przy-
czyny i uwarunko-
wania istnienia 
związków niefor-
malnych i niesakra-
mentalnych;
- zna moralne kon-
sekwencje życia w 
związkach niesakra-
mentalnych i niefor-
malnych;
- interpretuje przy-
kazanie Boże - Nie 
cudzołóż.
 

- definiuje pojęcie 
konkubinat;
- wie, czym są won-
ne związki;
- wskazuje na przy-
czyny i uwarunko-
wania istnienia 
związków niefor-
malnych i niesakra-
mentalnych;
- zna moralne kon-
sekwencje życia w 
związkach niesakra-
mentalnych i niefor-
malnych;
- interpretuje przy-
kazanie Boże - Nie 
cudzołóż.
 

- definiuje i wyja-
śnia pojęcie konku-
binat;
- wyjaśnia, czym są 
wonne związki;
- wskazuje na przy-
czyny i uwarunko-
wania istnienia 
związków niefor-
malnych i niesakra-
mentalnych;
- wie, jakie jest sta-
nowisko Kościoła w 
prawie konkubina-
tu;
- zna moralne kon-
sekwencje życia w 
związkach niesakra-
mentalnych i niefor-
malnych;
- interpretuje przy-
kazanie Boże - Nie 
cudzołóż.
 

- definiuje i wyja-
śnia pojęcie konku-
binat;
- wyjaśnia, czym są 
wonne związki;
- wie, jakie jest sta-
nowisko Kościoła w 
prawie konkubina-
tu;
- omawia moralne 
konsekwencje życia 
w związkach niesa-
kramentalnych i 
nieformalnych;
- interpretuje przy-
kazanie Boże - Nie 
cudzołóż.
- wyjaśnia, jaki jest 
status związków 
nieformalnych i nie-
sakramentalnych.

- definiuje i wyjaśnia
pojęcie konkubinat;
- wyjaśnia, czym są 
wonne związki;
- omawia moralne 
konsekwencje życia 
w związkach niesa-
kramentalnych i 
nieformalnych;
- interpretuje przy-
kazanie Boże - Nie 
cudzołóż;
- wyjaśnia, jaki jest 
status związków 
nieformalnych i nie-
sakramentalnych;
- uzasadnia słowa 
Jana Pawła II: Nie 
żyje się, nie kocha, 
nie umiera na pró-
bę.

- zna naukę Kościoła
na temat jedności i 
nierozerwalności 
małżeństwa;
- wyjaśnia znaczenie
słów: Co więc Bóg 
złączył, niech czło-
wiek nie rozdziela, 
Mt 19,6.
- wie, na czym pole-
ga stwierdzenie nie-
ważności małżeń-
stwa;
- wie, dlaczego roz-
wód jest wykrocze-
niem moralnym;
- wskazuje na mo-
ralne, społeczne i 

- zna naukę Kościoła
na temat jedności i 
nierozerwalności 
małżeństwa;
- wyjaśnia znaczenie
słów: Co więc Bóg 
złączył, niech czło-
wiek nie rozdziela, 
Mt 19,6.
- wie, na czym pole-
ga stwierdzenie nie-
ważności małżeń-
stwa;
- wie, dlaczego roz-
wód jest wykrocze-
niem moralnym;
- wskazuje na mo-
ralne, społeczne i 

- zna i omawia na-
ukę Kościoła na te-
mat jedności i nie-
rozerwalności mał-
żeństwa;
- wyjaśnia znaczenie
słów: Co więc Bóg 
złączył, niech czło-
wiek nie rozdziela, 
Mt 19,6.
- wie, na czym pole-
ga stwierdzenie nie-
ważności małżeń-
stwa;
- wymienia staty-
styczne przyczyny 
rozwodów w Pol-
sce;

- zna i omawia na-
ukę Kościoła na te-
mat jedności i nie-
rozerwalności mał-
żeństwa;
- wyjaśnia znaczenie
słów: Co więc Bóg 
złączył, niech czło-
wiek nie rozdziela, 
Mt 19,6.
- wie, na czym pole-
ga stwierdzenie nie-
ważności małżeń-
stwa;
- wymienia staty-
styczne przyczyny 
rozwodów w Pol-
sce;

- zna i omawia na-
ukę Kościoła na te-
mat jedności i nie-
rozerwalności mał-
żeństwa;
- wyjaśnia znaczenie
słów: Co więc Bóg 
złączył, niech czło-
wiek nie rozdziela, 
Mt 19,6. 
- ukazuje znaczenie 
przymiotów mał-
żeństwa w wymia-
rze rodziny i społe-
czeństwa;
- wie, na czym pole-
ga stwierdzenie nie-
ważności małżeń-



egzystencjalne skut-
ki rozwodu;

egzystencjalne skut-
ki rozwodu;
 

- wie, dlaczego roz-
wód jest wykrocze-
niem moralnym;
- wskazuje na mo-
ralne, społeczne i 
egzystencjalne skut-
ki rozwodu;
- streszcza naukę 
Kościoła na temat 
postępowania w 
trudnych sytuacjach
małżeńskich;
- uzasadnia, że trze-
ba pielęgnować ła-
skę sakramentu 
małżeństwa.

- wyjaśnia, dlaczego
rozwód jest wykro-
czeniem moralnym;
- wskazuje na mo-
ralne, społeczne i 
egzystencjalne skut-
ki rozwodu;
- wskazuje podo-
bieństwa i różnice 
w prawie państwo-
wym i kanonicznym 
w kwestii małżeń-
stwa;
- streszcza naukę 
Kościoła na temat 
postępowania w 
trudnych sytuacjach
małżeńskich;
- uzasadnia, że trze-
ba pielęgnować ła-
skę sakramentu 
małżeństwa.

stwa;
- wyjaśnia, dlaczego 
rozwód jest wykro-
czeniem moralnym;
- wskazuje na mo-
ralne, społeczne i 
egzystencjalne skut-
ki rozwodu;
- wie, jakie są wska-
zania Kościoła dla 
żyjących w separa-
cji;
- uzasadnia potrze-
bę dobrego przygo-
towania się do mał-
żeństwa oraz ucie-
kania się do modli-
twy o rozeznanie w 
tej życiowej decyzji.

- wymienia cechy 
miłości zawarte w 
Hymnie do miłości 
św. Pawła (1Kor 13).

- wymienia i oma-
wia cechy miłości w 
zawarte w Hymnie 
do miłości św. Paw-
ła (1Kor 13).

- recytuje i interpre-
tuje Hymn do miło-
ści św. Pawła (1Kor 
13);
- charakteryzuje 
czynniki wyznacza-
jące szczęście w 
małżeństwie.

- recytuje i interpre-
tuje Hymn do miło-
ści św. Pawła (1Kor 
13);
- charakteryzuje 
czynniki wyznacza-
jące szczęście w 
małżeństwie.

- recytuje i interpre-
tuje Hymn do miło-
ści św. Pawła (1Kor 
13);
- charakteryzuje 
czynniki wyznacza-
jące szczęście w 
małżeństwie.

- wie, że małżonko-
wie chrześcijańscy 
powołani są do 
świętości;
- zna fakty z życia 
św. Joanny Beretty 
Molli;
- uzasadnia wzajem-
ną troskę małżon-
ków o swoje zba-
wienie i podaje 
przykłady praktyko-
wania takiej posta-
wy.

- wie, że małżonko-
wie chrześcijańscy 
powołani są do 
świętości;
- zna fakty z życia 
św. Joanny Beretty 
Molli;
- uzasadnia wzajem-
ną troskę małżon-
ków o swoje zba-
wienie i podaje 
przykłady praktyko-
wania takiej posta-
wy.

- uzasadnia, że mał-
żonkowie chrześci-
jańscy powołani są 
do świętości;
- zna fakty z życia 
św. Joanny Beretty 
Molli świadczące o 
pragnieniu święto-
ści;
- uzasadnia wzajem-
ną troskę małżon-
ków o swoje zba-
wienie i podaje 
przykłady praktyko-
wania takiej posta-

- uzasadnia, że mał-
żonkowie chrześci-
jańscy powołani są 
do świętości;
- zna fakty z życia 
św. Joanny Beretty 
Molli świadczące o 
pragnieniu święto-
ści;
- uzasadnia wzajem-
ną troskę małżon-
ków o swoje zba-
wienie i podaje 
przykłady praktyko-
wania takiej posta-

- odwołuje się do Pi-
sma świętego i uza-
sadnia, że małżon-
kowie chrześcijań-
scy powołani są do 
świętości;
- zna fakty z życia 
św. Joanny Beretty 
Molli świadczące o 
pragnieniu święto-
ści;
- uzasadnia wzajem-
ną troskę małżon-
ków o swoje zba-
wienie i podaje 



wy. wy. przykłady praktyko-
wania takiej posta-
wy.

- wymienia zacho-
wania potwierdzają-
ce, odpowiedzial-
ność rodzicielską;
- definiuje pojęcie 
odpowiedzialnego 
rodzicielstwa;
- wymienia uwarun-
kowania decyzji 
małżonków w kwe-
stii posiadania dzie-
ci;
- wie, jakie jest sta-
nowisko Kościoła w 
kwestii odpowie-
dzialnego rodziciel-
stwa. 

- wymienia zacho-
wania potwierdzają-
ce, że odpowiedzial-
ność rodzicielską;
- definiuje pojęcie 
odpowiedzialnego 
rodzicielstwa;
- wymienia uwarun-
kowania decyzji 
małżonków w kwe-
stii posiadania dzie-
ci;
- wie, jakie jest sta-
nowisko Kościoła w 
kwestii odpowie-
dzialnego rodziciel-
stwa.

- wyjaśnia, co zna-
czy być odpowie-
dzialnym mężem i 
odpowiedzialną 
żoną, wskazuje 
przykłady takich po-
staw;
- definiuje pojęcie 
odpowiedzialnego 
rodzicielstwa;
- wymienia i określa
uwarunkowania de-
cyzji małżonków w 
kwestii posiadania 
dzieci;
- interpretuje stano-
wisko Kościoła w 
kwestii odpowie-
dzialnego rodziciel-
stwa.

- wyjaśnia, co zna-
czy być odpowie-
dzialnym mężem i 
odpowiedzialną 
żoną, wskazuje 
przykłady takich po-
staw;
- definiuje i wyja-
śnia pojęcie odpo-
wiedzialnego rodzi-
cielstwa;
- wymienia i określa
uwarunkowania de-
cyzji małżonków w 
kwestii posiadania 
dzieci;
- interpretuje stano-
wisko Kościoła w 
kwestii odpowie-
dzialnego rodziciel-
stwa.

- wyjaśnia, co zna-
czy być odpowie-
dzialnym mężem i 
odpowiedzialną 
żoną, wskazuje i 
omawia przykłady 
takich postaw;
- definiuje i wyjaśnia
pojęcie odpowie-
dzialnego rodziciel-
stwa;
- wymienia i określa 
uwarunkowania de-
cyzji małżonków w 
kwestii posiadania 
dzieci;
- interpretuje stano-
wisko Kościoła w 
kwestii odpowie-
dzialnego rodziciel-
stwa;
Uzasadnia, że miło-
ści nie można od-
dzielić od życia.

- interpretuje teksty
Pisma Świętego od-
wołujące się do ma-
cierzyństwa Maryi;
- wymienia czynniki 
wpływające na doj-
rzałe przygotowanie
się do macierzyń-
stwa;
- wymienia współ-
czesne zagrożenia 
dla kobiecości;
- wie, czym jest ma-
cierzyństwo ducho-
we.
- wie, że macierzyń-
stwo jest powoła-
niem.

- interpretuje teksty
Pisma Świętego od-
wołujące się do ma-
cierzyństwa Maryi;
- wymienia czynniki 
wpływające na doj-
rzałe przygotowanie
się do macierzyń-
stwa;
- wymienia i oma-
wia współczesne za-
grożenia dla kobie-
cości;
- wie, czym jest ma-
cierzyństwo ducho-
we.
- wie, że macierzyń-
stwo jest powoła-

- interpretuje teksty
Pisma Świętego od-
wołujące się do ma-
cierzyństwa Maryi;
- wymienia i oma-
wia czynniki wpły-
wające na dojrzałe 
przygotowanie się 
do macierzyństwa;
- wymienia i oma-
wia współczesne za-
grożenia dla kobie-
cości;
- wyjaśnia, czym jest
macierzyństwo du-
chowe.
- wie, że macierzyń-
stwo jest powoła-

- interpretuje teksty
Pisma Świętego od-
wołujące się do ma-
cierzyństwa Maryi;
- wymienia i oma-
wia czynniki wpły-
wające na dojrzałe 
przygotowanie się 
do macierzyństwa;
- wymienia i oma-
wia współczesne za-
grożenia dla kobie-
cości;
- wyjaśnia, czym 
jest macierzyństwo 
duchowe.
- potrafi dowieść, że
macierzyństwo jest 

- interpretuje teksty
Pisma Świętego od-
wołujące się do ma-
cierzyństwa Maryi;
- wymienia i oma-
wia czynniki wpły-
wające na dojrzałe 
przygotowanie się 
do macierzyństwa;
- wymienia i oma-
wia współczesne za-
grożenia dla kobie-
cości;
- wyjaśnia, czym jest
macierzyństwo du-
chowe.
- potrafi dowieść, że
macierzyństwo jest 



niem. niem. powołaniem. podstawowym po-
wołaniem kobiety. 
- interpretuje frag-
menty książki Karola
Wojtyły, Miłość i 
odpowiedzialność.

- w oparciu o treść 
Litanii do św. Józefa
wskazuje cechy do-
brego ojca;
- wymienia czynniki 
wpływające na doj-
rzałe przygotowanie
się do ojcostwa;
- wymienia zadania 
ojca w rodzinie;
- wymienia współ-
czesne zagrożenia 
dla męskości;
- wie, czym jest oj-
costwo duchowe.
 

- w oparciu o treść 
Litanii do św. Józefa
wskazuje cechy do-
brego ojca;
- wymienia czynniki 
wpływające na doj-
rzałe przygotowanie
się do ojcostwa;
- wymienia zadania 
ojca w rodzinie;
- wymienia współ-
czesne zagrożenia 
dla męskości;
- wie, czym jest oj-
costwo duchowe.
- wie, że macierzyń-
stwo i ojcostwo jest 
wzajemnie uzupeł-
niającym się powo-
łaniem.

- w oparciu o treść 
Litanii do św. Józefa
wskazuje i omawia 
cechy dobrego ojca;
- wymienia i oma-
wia czynniki wpły-
wające na dojrzałe 
przygotowanie się 
do ojcostwa;
- charakteryzuje za-
dania ojca w rodzi-
nie;
- omawia współcze-
sne zagrożenia dla 
męskości;
- wie, czym jest oj-
costwo duchowe.
- uzasadnia, że ma-
cierzyństwo i ojco-
stwo jest wzajemnie
uzupełniającym się 
powoła-niem.

- wskazuje i omawia
na teksty biblijne 
ukazując Boga, jako 
Ojca;
- w oparciu o treść 
Litanii do św. Józefa
wskazuje i omawia 
cechy dobrego ojca;
- wymienia i oma-
wia czynniki wpły-
wające na dojrzałe 
przygotowanie się 
do ojcostwa;
- wymienia zadania 
ojca w rodzinie;
- wymienia współ-
czesne zagrożenia 
dla męskości;
- wie, czym jest oj-
costwo duchowe.
- uzasadnia, że ma-
cierzyństwo i ojco-
stwo jest wzajem-
nie uzupełniającym 
się powołaniem.

- wskazuje teksty bi-
blijne ukazujące 
Boga, jako Ojca;
- w oparciu o treść 
Litanii do św. Józefa 
wskazuje i omawia 
cechy dobrego ojca;
- wymienia czynniki 
wpływające na doj-
rzałe przygotowanie
się do ojcostwa;
- wymienia zadania 
ojca w rodzinie;
- wymienia współ-
czesne zagrożenia 
dla męskości;
- wie, czym jest oj-
costwo duchowe.
- uzasadnia, że ma-
cierzyństwo i ojco-
stwo jest wzajemnie
uzupełniającym się 
powołaniem;
- charakteryzuje 
rolę mężczyzny, 
jako duchowego 
przywódcy rodziny 
według zamysłu Bo-
żego.

- analizuje teksty bi-
blijne: Dz 21, 1-7 i 
Łk 1, 26-38;
- wyjaśnia, że dawcą
życia jest Pan Bóg;
- uzasadnia koniecz-
ność szacunku wo-
bec każdego rodzą-
cego się życia;
- zna fazy rozwojo-

- analizuje teksty bi-
blijne: Dz 21, 1-7 i 
Łk 1, 26-38;
- wyjaśnia, że dawcą
życia jest Pan Bóg;
- zna fazy rozwojo-
we dziecka w łonie 
matki; 
- uzasadnia koniecz-
ność szacunku wo-

- interpretuje teksty
biblijne: Dz 21, 1-7 i 
Łk 1, 26-38;
- wyjaśnia, że dawcą
życia jest Pan Bóg;
- uzasadnia koniecz-
ność szacunku wo-
bec każdego rodzą-
cego się życia;
- zna fazy rozwojo-

- interpretuje teksty
biblijne: Dz 21, 1-7 i 
Łk 1, 26-38;
- wyjaśnia, że daw-
cą życia jest Pan 
Bóg;
- uzasadnia koniecz-
ność szacunku wo-
bec każdego rodzą-
cego się życia;

- interpretuje teksty
biblijne: Dz 21, 1-7 i 
Łk 1, 26-38;
- wyjaśnia, że dawcą
życia jest Pan Bóg;
- w oparciu o na-
uczanie Kościoła 
(prymasa St. Wy-
szyńskiego i Jana 
Pawła II) uzasadnia 



we dziecka w łonie 
matki;
- definiuje pojęcie 
naturalne planowa-
nie rodziny i wie, 
skąd czerpać wiedzę
na ten temat;
- wie, że Kościół 
promuje naturalne 
planowanie rodziny;
- zna moralne i 
zdrowotne konse-
kwencje stosowania
środków anty-kon-
cepcyjnych.

bec każdego rodzą-
cego się życia;
- definiuje pojęcie 
naturalne planowa-
nie rodziny i wie, 
skąd czerpać wiedzę
na ten temat;
- wie, że Kościół 
promuje naturalne 
planowanie rodziny;
- zna moralne i 
zdrowotne konse-
kwencje stosowania
środków anty-kon-
cepcyjnych.

we dziecka w łonie 
matki;
- wie, że Kościół 
promuje naturalne 
planowanie rodziny;
- definiuje pojęcie 
naturalne planowa-
nie rodziny i wie, 
skąd czerpać wiedzę
na ten temat;
- zna moralne i 
zdrowotne konse-
kwencje stosowania
środków antykon-
cepcyjnych.

- zna fazy rozwojo-
we dziecka w łonie 
matki;
- wie, że Kościół 
promuje naturalne 
planowanie rodziny;
- definiuje i omawia 
pojęcie naturalne 
planowanie rodziny 
i wie, skąd czerpać 
wiedzę na ten te-
mat;
- uzasadnia, jakie 
konsekwencje wyni-
kają ze stosowania 
środków antykon-
cepcyjnych.

konieczność szacun-
ku wobec każdego 
rodzącego się życia;
- zna fazy rozwojo-
we dziecka w łonie 
matki;
- wie, że Kościół 
promuje naturalne 
planowanie rodziny;
- definiuje i omawia 
pojęcie naturalne 
planowanie rodziny 
i wie, skąd czerpać 
wiedzę na ten te-
mat;
- uzasadnia, jakie 
konsekwencje wyni-
kają ze stosowania 
środków antykon-
cepcyjnych.

- definiuje pojęcie 
wychowywać; 
- wie, po czym po-
znać, że ktoś jest 
wychowany;
- wymienia i oma-
wia charaktery-
styczne style wy-
chowania;
- analizuje fragmen-
ty z księgi Mądrości 
Syracha dotyczące 
wychowania;
- wymienia zadania 
rodziców i wycho-
wawców wobec 
dzieci i młodzieży;
- wskazuje na trud-
ności wychowaw-
cze, z którymi spo-
tykają się rodzicie i 
wychowawcy.

- definiuje pojęcie 
wychowywać; 
- wie, po czym po-
znać, że ktoś jest 
wychowany;
- wymienia i oma-
wia charaktery-
styczne style wy-
chowania;
- analizuje fragmen-
ty z księgi Mądrości 
Syracha dotyczące 
wychowania;
- wymienia zadania 
rodziców i wycho-
wawców wobec 
dzieci i młodzieży;
- wskazuje na trud-
ności wychowaw-
cze, z którymi spo-
tykają się rodzicie i 
wychowawcy.

- definiuje i omawia 
pojęcie wychowy-
wać; 
- wymienia i oma-
wia charaktery-
styczne style wy-
chowania;
- interpretuje frag-
menty z księgi Mą-
drości Syracha doty-
czące wychowania;
- wymienia i oma-
wia zadania rodzi-
ców i wychowaw-
ców wobec dzieci i 
młodzieży;
- wskazuje na trud-
ności wychowaw-
cze, z którymi spo-
tykają się rodzicie i 
wychowawcy.

- definiuje i omawia 
pojęcie wychowy-
wać; 
- wymienia i oma-
wia charaktery-
styczne style wy-
chowania;
- analizuje fragmen-
ty z księgi Mądrości 
Syracha dotyczące 
wychowania;
- odwołując się do 
soborowej deklara-
cji O wychowaniu 
chrześcijańskim wy-
mienia zadania ro-
dziców i wycho-
wawców;  
- wskazuje na trud-
ności wychowaw-
cze, z którymi spo-
tykają się rodzicie i 
wychowawcy.

- definiuje i omawia 
pojęcie wychowy-
wać; 
- wymienia i oma-
wia charakterystycz-
ne style wychowa-
nia;
- analizuje fragmen-
ty z księgi Mądrości 
Syracha dotyczące 
wychowania;
- odwołując się do 
soborowej dekla-
racji O wychowaniu 
chrześcijańskim wy-
mienia i omawia za-
dania rodziców i 
wychowawców;  
- wskazuje na trud-
ności wychowaw-
cze, z którymi spo-
tykają się rodzicie i 
wychowawcy;
- uzasadnia, że ro-
dzina jest podsta-



wowym miejscem 
wychowania czło-
wieka.

- wie, co to jest czyn
moralnie uznany za 
godziwy oraz czyn 
moralnie niedo-
puszczalny;
- wie, że życie czło-
wieka od momentu 
poczęcia aż do na-
turalnej śmierci 
podlega ochronie;
- wie, na czym pole-
ga zapłodnienie po-
zaustrojowe, in vi-
tro;
- wie, jakie jest sta-
nowisko Kościoła w 
kwestii zapłodnienia
pozaustrojowego In 
vitro;
- wie, czym jest na-
protechnologia. 

- wie, co to jest czyn
moralnie uznany za 
godziwy oraz czyn 
moralnie niedo-
puszczalny;
- wie, że życie czło-
wieka od momentu 
poczęcia aż do na-
turalnej śmierci 
podlega ochronie;
- wie, na czym pole-
ga zapłodnienie po-
zaustrojowe, in vi-
tro;
- wie, jakie jest sta-
nowisko Kościoła w 
kwestii zapłodnienia
pozaustrojowego In 
vitro;
- wie, czym jest na-
protechnologia.

- wie, co to jest czyn
moralnie uznany za 
godziwy oraz czyn 
moralnie niedo-
puszczalny;
- wie, że życie czło-
wieka od momentu 
poczęcia aż do natu-
ralnej śmierci pod-
lega ochronie;
- wie, na czym pole-
ga zapłodnienie po-
zaustrojowe, in vi-
tro;
- wie, jakie jest sta-
nowisko Kościoła w 
kwestii zapłodnienia
pozaustrojowego In 
vitro;
- wyjaśnia, czym jest
naprotechnologia.

- wyjaśnia, czym 
jest czyn moralnie 
uznany za godziwy 
oraz czyn moralnie 
niedopuszczalny;
- omawia, na czym 
polega zapłodnienie
pozaustrojowe, in 
vitro;
- wyjaśnia stanowi-
sko Kościoła w kwe-
stii zapłodnienia po-
zaustrojowego In vi-
tro;
- wyjaśnia, czym 
jest naprotechnolo-
gia.

- wyjaśnia, czym jest
czyn moralnie uzna-
ny za godziwy oraz 
czyn moralnie nie-
dopuszczalny;
- omawia, na czym 
polega zapłodnienie
pozaustrojowe, in 
vitro;
- wyjaśnia, dlaczego 
Kościół jest przeciw-
ny w kwestii zapłod-
nienia pozaustrojo-
wego In vitro;
- wyjaśnia, czym jest
naprotechnologia;
- charakteryzuje 
granice ludzkiej 
wolności w aspekcie
nienaruszalności ży-
cia ludzkiego i jego 
niezbywalnych 
praw.

- wymienia powody,
dla których każdy 
człowiek zasługuje 
na miłość;
- wyjaśnia pojęcie 
duchowa adopcja;
- zna warunki du-
chowej adopcji;
- określa warunki 
niezbędne, aby móc
adoptować dziecko/
dzieci.

- wymienia i oma-
wia powody, dla 
których każdy czło-
wiek zasługuje na 
miłość;
- wyjaśnia pojęcie 
duchowa adopcja;
- zna zasady funk-
cjonowania ducho-
wej adopcji i wie, w 
jaki sposób może 
się w nią włączyć;
- określa warunki 
niezbędne, aby móc
adoptować dziecko/
dzieci.

- wymienia i oma-
wia powody, dla 
których każdy czło-
wiek zasługuje na 
miłość;
- wyjaśnia pojęcie 
duchowa adopcja;
- zna zasady funk-
cjonowania ducho-
wej adopcji i wie, w 
jaki sposób może 
się w nią włączyć;
- określa warunki 
niezbędne, aby móc
adoptować dziecko/
dzieci;
- dowodzi, że adop-
cja dziecka wpisuje 
się w chrześcijańską

- wymienia i oma-
wia powody, dla 
których każdy czło-
wiek zasługuje na 
miłość;
- wyjaśnia pojęcie 
duchowa adopcja i 
charakteryzuje za-
sady jej funkcjono-
wania;
- określa warunki 
niezbędne, aby móc
adoptować dziecko/
dzieci;
- interpretuje słowa 
Pana Jezusa: Cokol-
wiek uczyniliście 
jednemu z tych bra-
ci moich naj-mniej-

- wymienia i oma-
wia powody, dla 
których każdy czło-
wiek zasługuje na 
miłość;
- wyjaśnia pojęcie 
duchowa adopcja i 
charakteryzuje zasa-
dy jej funkcjonowa-
nia;  
- określa warunki 
niezbędne, aby móc
adoptować dziecko/
dzieci;
- interpretuje słowa 
Pana Jezusa: Cokol-
wiek uczyniliście 
jednemu z tych bra-
ci moich najmniej-



wyobraźnię miło-
sierdzia. 

szych, Mnieście 
uczynili i uzasadnia 
ich aktualność w 
kontekście adopcji.

szych, Mnieście 
uczynili i uzasadnia 
ich aktualność w 
kontekście adopcji.

- wymienia rodzaje 
inżynierii genetycz-
nej, terapii genowej
oraz badań prena-
talnych;
- dokonuje moralnej
oceny granic inge-
rencji medycznej w 
życie człowieka.

- wymienia rodzaje 
inżynierii genetycz-
nej, terapii genowej
oraz badań prena-
talnych;
- dokonuje moralnej
oceny granic inge-
rencji medycznej w 
życie człowieka.

- wymienia rodzaje 
inżynierii genetycz-
nej, terapii genowej
oraz badań prena-
talnych;
- określa i uzasadnia
prawa embrionu i 
obowiązki naukow-
ców zajmujących się
inżynierią genetycz-
ną;
- dokonuje moralnej
oceny granic inge-
rencji medycznej w 
życie człowieka.

- charakteryzuje ro-
dzaje inżynierii ge-
netycznej, terapii 
genowej oraz badań
prenatalnych;
- określa i uzasadnia
prawa embrionu i 
obowiązki naukow-
ców zajmujących się
inżynierią genetycz-
ną;
- zna stanowisko 
Kościoła na temat 
etyczno-moralnych 
działań inżynierii 
genetycznej;
- dokonuje moralnej
oceny granic inge-
rencji medycznej w 
życie człowieka.

- charakteryzuje ro-
dzaje inżynierii ge-
netycznej, terapii 
genowej oraz badań
prenatalnych;
- określa i uzasadnia
prawa embrionu i 
obowiązki naukow-
ców zajmujących się
inżynierią genetycz-
ną;
- zna stanowisko 
Kościoła na temat 
etyczno-moralnych 
działań inżynierii ge-
netycznej;
- dokonuje moralnej
oceny granic inge-
rencji medycznej w 
życie człowieka.

- wie, że życie ludz-
kie zaczyna się w 
chwili poczęcia, zna 
fazy rozwoju dziec-
ka w okresie prene-
talnym;
- interpretuje V 
przykazanie Boże – 
Nie zabijaj;
- omawia teksty bi-
blijne: Rdz 1,27-28; 
Kpl 18,21; Hi 10,8-
12; Ps 139, 13-16; Jr
1,5; Iż 44,2 i Łk 1, 
31.41.44;
- wymienia skutki 
aborcji.

- wie, że życie ludz-
kie zaczyna się w 
chwili poczęcia, zna 
fazy rozwoju dziec-
ka w okresie prene-
talnym;
- interpretuje V 
przykazanie Boże – 
Nie zabijaj;
- omawia teksty bi-
blijne: Rdz 1,27-28; 
Kpl 18,21; Hi 10,8-
12; Ps 139, 13-16; Jr
1,5; Iż 44,2 i Łk 1, 
31.41.44;
- wymienia skutki 
aborcji;
- wskazuje na formy
pomocy kobiecie, 
która nie chce uro-
dzić dziecka.

- wie, że życie ludz-
kie zaczyna się w 
chwili poczęcia, zna 
fazy rozwoju dziec-
ka w okresie prene-
talnym;
- interpretuje V 
przykazanie Boże – 
Nie zabijaj;
- omawia teksty bi-
blijne: Rdz 1,27-28; 
Kpl 18,21; Hi 10,8-
12; Ps 139, 13-16; Jr
1,5; Iż 44,2 i Łk 1, 
31.41.44;
- wymienia skutki 
aborcji oraz wyja-
śnia, czym jest syn-
drom postaborcyj-
ny;
- wskazuje na for-

- wyjaśnia, że życie 
ludzkie zaczyna się 
w chwili poczęcia, 
zna fazy rozwoju 
dziecka w okresie 
prenetalnym;
- interpretuje V 
przykazanie Boże – 
Nie zabijaj i wskazu-
je na Pana Boga, 
jako dawcę życia;
- omawia teksty bi-
blijne: Rdz 1,27-28; 
Kpl 18,21; Hi 10,8-
12; Ps 139, 13-16; Jr
1,5; Iż 44,2 i Łk 1, 
31.41.44;
- wymienia i oma-
wia skutki aborcji 
oraz wyjaśnia, czym 
jest syndrom posta-

- wyjaśnia, że życie 
ludzkie zaczyna się 
w chwili poczęcia, 
zna fazy rozwoju 
dziecka w okresie 
prenetalnym;
- interpretuje V 
przykazanie Boże – 
Nie zabijaj i wskazu-
je na Pana Boga, jak
dawcę życia;
- interpretuje teksty
biblijne: Rdz 1,27-
28; Kpl 18,21; Hi 
10,8-12; Ps 139, 13-
16; Jr 1,5; Iż 44,2 i 
Łk 1, 31.41.44;
- wymienia skutki 
aborcji oraz wyja-
śnia, czym jest syn-
drom postaborcyj-



my pomocy kobie-
cie, która nie chce 
urodzić dziecka.

borcyjny;
- wskazuje na for-
my pomocy kobie-
cie, która nie chce 
urodzić dziecka.

ny;
- omawia główne 
przesłanie encykliki 
św. Jana Pawła II, 
Evangelium vitae.

- definiuje pojęcie 
eutanazja;
- wymienia rodzaje 
eutanazji;
- wie, co to jest 
uporczywa terapia;
- wskazuje na mo-
ralne i etyczne skut-
ki eutanazji.

- definiuje pojęcie 
eutanazja;
- wymienia rodzaje 
eutanazji;
- wie, co to jest 
uporczywa terapia;
- wskazuje na mo-
ralne i etyczne skut-
ki eutanazji.

- definiuje pojęcie 
eutanazja;
- wymienia i oma-
wia rodzaje eutana-
zji;
- wie, na czym pole-
ga uporczywa tera-
pia;
- wskazuje na mo-
ralne i etyczne skut-
ki eutanazji.

- definiuje pojęcie 
eutanazja;
- wymienia i oma-
wia rodzaje eutana-
zji;
- wie, na czym pole-
ga uporczywa tera-
pia;
- wskazuje na mo-
ralne i etyczne skut-
ki eutanazji;
- w oparciu o na-
uczanie Kościoła 
uzasadnia, że każdy 
człowiek ma prawo 
do godnej śmierci.

- definiuje pojęcie 
eutanazja;
- wymienia i oma-
wia rodzaje eutana-
zji;
- wie, na czym pole-
ga uporczywa tera-
pia;
- w kontekście nauki
Kościoła na temat 
eutanazji wymienia 
i omawia moralne i 
etyczne skutki euta-
nazji;
- dowodzi, że euta-
nazja stanowi po-
ważne zagrożenia 
dla rozwoju społe-
czeństw i jest formą
cywilizacji śmierci.

- definiuje klonowa-
nie;
- zna historię i tech-
niki klonowania;
- wymienia skutki 
moralno-etyczne i 
biologiczne klono-
wania.

- definiuje klonowa-
nie;
- zna historię i tech-
niki klonowania;
- wymienia skutki 
moralno-etyczne i 
biologiczne klono-
wania.

- definiuje klonowa-
nie;
- zna historię i tech-
niki klonowania;
- wymienia skutki 
moralno-etyczne i 
biologiczne klono-
wania;
- dowodzi, że dawcą
życia jest Pan Bóg.

- definiuje klonowa-
nie;
- omawia historię i 
techniki klonowa-
nia;
- wymienia i oma-
wia skutki moralno-
etyczne i biologicz-
ne klonowania;
- dowodzi, że życie 
ludzkie jest niepo-
wtarzalnym darem 
od Pana Boga i uza-
sadnia obawy prze-
ciwników manipula-
cji genetycznych.

- definiuje klonowa-
nie;
- omawia historię i 
techniki klonowa-
nia;
- wymienia i oma-
wia skutki moralno-
etyczne i biologicz-
ne klonowania;
- dowodzi, że życie 
ludzkie jest niepo-
wtarzalnym darem 
od Pana Boga i uza-
sadnia obawy prze-
ciwników manipula-
cji genetycznych
- wyjaśnia, gdzie 
leży dopuszczalna 
granica manipulacji 
genetycznej.



Rozdział III: Bądźcie poddani sobie, kierując się nawzajem bojaźnią Chrystusa 

Ocena dopusz-
czająca

Ocena dostatecz-
na

Ocena dobra Ocena bardzo
dobra

Ocena celująca

Uczeń:
- wyjaśnia, co zna-
czy, że Bóg nakazuje
czcić swoich rodzi-
ców;
- w oparciu o anali-
zę tekstu biblijnego 
Syr 3, 2-16 określa 
wskazania dla dzieci
wobec rodziców;

Uczeń:
 - wyjaśnia, co zna-
czy, że Bóg nakazu-
je czcić swoich ro-
dziców;
- w oparciu o anali-
zę tekstu biblijne-
go Syr 3, 2-16 
określa wskazania 
dla dzieci wobec 
rodziców;
- uzasadnia, że ro-
dzicom, opieku-
nom i wychowaw-
com należy się sza-
cunek.

Uczeń:
- wyjaśnia, co zna-
czy, że Bóg naka-
zuje czcić swoich 
rodziców;
- w oparciu o ana-
lizę tekstu biblij-
nego Syr 3, 2-16 
określa wskazania 
dla dzieci wobec 
rodziców;
- interpretuje IV 
przykazanie Boże 
wykorzystując KKK
2199;
- uzasadnia, że ro-
dzicom, opieku-
nom i wychowaw-
com należy się 
szacunek.

Uczeń:
- w oparciu o anali-
zę tekstu biblijnego
Syr 3, 2-16 określa 
wskazania dla dzie-
ci wobec rodziców;
- interpretuje IV 
przykazanie Boże 
wykorzystując KKK 
2199;
- uzasadnia, że ro-
dzicom, opieku-
nom i wychowaw-
com należy się sza-
cunek.
 

Uczeń:
- w oparciu o analizę 
tekstu biblijnego Syr 3, 
2-16 określa wskazania 
dla dzieci wobec rodzi-
ców;
- interpretuje IV przyka-
zanie Boże wykorzystu-
jąc KKK 2199;
- uzasadnia, że rodzi-
com, opiekunom i wy-
chowawcom należy się 
szacunek;
- wyjaśnia, na czym po-
lega współodpowie-
dzialność za rodzinę.

- charakteryzuje 
związki zachodzące 
w rodzinie i wskazu-
je te, które warun-
kują jej szczęście;
- rozumie znaczenie 
słów: komunia 
osób, rodzina Ko-
ściołem domowym;
- określa rolę rodzi-
ny w przekazie wia-
ry;
- wymienia formy 
życia religijnego 
praktykowane w ro-
dzinie.

- charakteryzuje 
związki zachodzące
w rodzinie i wska-
zuje te, które wa-
runkują jej szczę-
ście;
- wyjaśnia znacze-
nie słów: komunia 
osób, rodzina Ko-
ściołem domo-
wym;
- określa rolę rodzi-
ny w przekazie 
wiary;
- wymienia i oma-
wia formy życia re-
ligijnego praktyko-
wane w rodzinie 
chrześcijańskiej. 

- charakteryzuje 
związki zachodzą-
ce w rodzinie i 
wskazuje te, które 
warunkują jej 
szczęście, a na-
stępnie wartościu-
je je;
- wyjaśnia znacze-
nie słów: komunia 
osób, rodzina Ko-
ściołem domo-
wym;
- omawia rolę ro-
dziny w przekazie 
wiary;
- charakteryzuje 
rodzinę chrześci-
jańską.

- charakteryzuje 
związki zachodzące
w rodzinie i wska-
zuje te, które wa-
runkują jej szczę-
ście, a następnie 
wartościuje je;
- uzasadnia, że ro-
dzina może być 
krzewicielką wiary, 
Kościołem domo-
wym i komunią 
osób;  
- omawia rolę ro-
dziny w przekazie 
wiary;
- charakteryzuje 
rodzinę chrześci-
jańską.

- charakteryzuje związki
zachodzące w rodzinie i
wskazuje te, które wa-
runkują jej szczęście;
- wyjaśnia znaczenie 
słów: komunia osób, 
rodzina Kościołem do-
mowym;
- omawia rolę rodziny 
w przekazie wiary;
- charakteryzuje rodzi-
nę chrześcijańską;
- charakteryzuje stosu-
nek państwa do rodzin 
chrześcijańskich.

- określa cechy mo- - określa cechy - wyjaśnia, na - charakteryzuje - charakteryzuje modli-



dlitwy rodzinnej;
- omawia różne, 
znane mu, formy re-
ligijności podejmo-
wane w rodzinie;
- uzasadnia potrze-
bę modlitwy za sie-
bie nawzajem, za 
żywych i umarłych.

modlitwy rodzinnej
i ukazuje jej;
- omawia różne, 
znane mu, formy 
życia religijnego 
podejmowane w 
rodzinie;
- wymienia trudno-
ści, które utrudnia-
ją wspólną rodzin-
ną modlitwę;
- podaje rady, jak 
można modlić się 
razem z najbliższy-
mi;
- uzasadnia potrze-
bę modlitwy za sie-
bie nawzajem, za 
żywych i umarłych.

czym polega 
udział rodziny w 
życiu sakramental-
nym;
- ukazuje cel mo-
dlitwy rodzinnej;
- wymienia trud-
ności, które utrud-
niają wspólną ro-
dzinną modlitwę;
- podaje rady, jak 
można modlić się 
razem z najbliższy-
mi;
- uzasadnia po-
trzebę modlitwy 
za siebie nawza-
jem, za żywych i 
umarłych.

modlitwę rodzinną
i wskazuje na jej 
cel;
- omawia różne, 
znane mu, formy 
życia religijnego 
podejmowane w 
rodzinie;
- wymienia i oma-
wia trudności, któ-
re utrudniają 
wspólną rodzinną 
modlitwę;
- podaje sposoby 
przełamywania ba-
rier i trudności 
związanych z pod-
jęciem modlitwy 
rodzinnej;
- uzasadnia potrze-
bę modlitwy za sie-
bie nawzajem, za 
żywych i umarłych.

twę rodzinną i wskazuje
na jej cel;
- omawia różne, znane 
mu, formy życia religij-
nego podejmowane w 
rodzinie;
- wymienia trudności, 
które utrudniają wspól-
ną rodzinną modlitwę;
- podaje rady, jak moż-
na modlić się razem z 
najbliższymi.
- w kontekście prawdy, 
że rodzina jest Bogiem 
silna, interpretuje sło-
wa: Jeżeli Bóg z nami, 
któż przeciwko nam (Rz
8,32).

- wie, czym jest em-
patia i asertywność;
- wymienia warunki 
aktywnego słucha-
nia;
- charakteryzuje 
dialog w relacjach 
międzyludzkich;
- wie, że chrześcija-
nin powinien podej-
mować dialog z Pa-
nem Bogiem.

- definiuje pojęcia: 
empatia i asertyw-
ność;
- wymienia i oma-
wia warunki ak-
tywnego słuchania;
- charakteryzuje 
dialog w relacjach 
międzyludzkich;
- wie, że chrześcija-
nin powinien po-
dejmować dialog z 
Panem Bogiem.

- charakteryzuje 
pojęcia: empatia i 
asertywność w 
kontekście relacji 
międzyludzkich;
- wymienia i oma-
wia warunki ak-
tywnego słucha-
nia;
- charakteryzuje 
dialog w relacjach 
międzyludzkich;
- uzasadnia ko-
nieczność budo-
wania właściwych 
relacji w rodzinie.  
- wskazuje na po-
trzebę budowania 
dialogu z Panem 
Bogiem. 

- charakteryzuje 
pojęcia: empatia i 
asertywność w 
kontekście relacji 
międzyludzkich;
- wymienia i oma-
wia warunki ak-
tywnego słuchania;
- charakteryzuje 
dialog, jako dojrza-
łą formę komuni-
kacji międzyludz-
kiej;
- wskazuje na po-
trzebę budowania 
dialogu z Panem 
Bogiem.

- charakteryzuje poję-
cia: empatia i asertyw-
ność w kontekście rela-
cji międzyludzkich;
- wymienia i omawia 
warunki aktywnego słu-
chania;
- charakteryzuje dialog,
jako dojrzałą formę ko-
munikacji międzyludz-
kiej;
- wskazuje na potrzebę 
budowania dialogu z 
Panem Bogiem.

- wymienia sposoby 
przezwyciężania 

- wymienia sposo-
by przezwyciężania

- wymienia i oma-
wia sposoby prze-

- wymienia i oma-
wia sposoby prze-

- wymienia i omawia 
sposoby przezwycięża-



konfliktów w rodzi-
nie;
- wymienia skutki 
sakramentu pojed-
nania w życiu kon-
kretnego człowieka 
i rodziny;
- wie, na czym pole-
ga przebaczenie.

konfliktów w rodzi-
nie;
- wymienia skutki 
sakramentu pojed-
nania w życiu kon-
kretnego człowieka
i rodziny;
- w świetle słów 
św. Pawła: Miłość 
nie pamięta złego, 
nie cieszy się z nie-
sprawiedliwości - 
wie, na czym pole-
ga przebaczenie.

zwyciężania kon-
fliktów w rodzinie;
- wymienia skutki 
sakramentu po-
jednania w życiu 
konkretnego czło-
wieka i rodziny;
- w świetle słów 
św. Pawła: Miłość 
nie pamięta złego,
nie cieszy się z nie-
sprawiedliwości - 
wie, na czym pole-
ga przebaczenie.

zwyciężania kon-
fliktów w rodzinie;
- wymienia skutki 
sakramentu pojed-
nania w życiu kon-
kretnego człowieka
i rodziny;
- w świetle słów 
św. Pawła: Miłość 
nie pamięta złego, 
nie cieszy się z nie-
sprawiedliwości - 
wie, na czym pole-
ga przebaczenie.
- wskazuje doku-
menty Kościoła 
mówiące o przeba-
czeniu i pojedna-
niu, omawia ich 
przesłanie.

nia konfliktów w rodzi-
nie;
- wymienia skutki sa-
kramentu pojednania w
życiu konkretnego czło-
wieka i rodziny;
- w świetle słów św. 
Pawła: Miłość nie pa-
mięta złego, nie cieszy 
się z niesprawiedliwości
- wie, na czym polega 
przebaczenie;
- odwołując się do wy-
branych dokumentów 
Urzędu Nauczycielskie-
go Kościoła ukazuje 
wartość przebaczenia.

- wymienia i oma-
wia fakty z życia 
świętej Rodziny.

- charakteryzuje 
atmosferę rodzin-
ną w domu Jezusa 
z Nazaretu;

- odwołując się do 
Pisma Świętego 
omawia służebny 
charakter macie-
rzyństwa Maryi i 
ojcostwa św. Józe-
fa.

- odwołując się do 
Pisma Świętego 
omawia służebny 
charakter macie-
rzyństwa Maryi i 
ojcostwa św. Józe-
fa;
- uzasadnia myśl 
Jana Pawła II: Przy-
szłość ludzkości 
idzie przez rodzinę 
(FC 86).

- odwołując się do Pi-
sma Świętego omawia 
służebny charakter ma-
cierzyństwa Maryi i oj-
costwa św. Józefa;
- uzasadnia myśl Jana 
Pawła II: Przyszłość 
ludzkości idzie przez ro-
dzinę (FC 86);
- wyjaśnia, co znaczy 
kontemplować oblicze 
Świętej Rodziny z Naza-
retu.

Rozdział IV: Napominajcie siebie samych przez pieśni pełne Ducha, pod wpływem łaski,
śpiewając Bogu w waszych sercach

Ocena dopuszczają-
ca

Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo
dobra

Ocena celująca

Uczeń:
- wyjaśnia istotę sakra-
mentu małżeństwa; 
- zna treść przysięgi 

Uczeń:
- wyjaśnia istotę sa-
kramentu małżeń-
stwa; 

Uczeń:
- wyjaśnia istotę sa-
kramentu małżeń-
stwa; 

Uczeń:
- wyjaśnia istotę sa-
kramentu małżeń-
stwa; 

Uczeń:
- wyjaśnia istotę sa-
kramentu małżeń-
stwa, wskazuje 



małżeńskiej, omawia 
jej elementy;
- wie, co to jest łaska 
sakramentalna;
- wyjaśnia, kto jest 
szafarzem sakramentu
małżeństwa;
- wymienia obyczaje 
związane z zawiera-
niem małżeństwa.
 

- zna treść przysięgi
małżeńskiej, oma-
wia jej elementy;
- wie, co to jest ła-
ska sakramentalna;
- wymienia obycza-
je związane z za-
wieraniem małżeń-
stwa;
- wymienia konse-
kwencje sakramen-
tu małżeństwa.
 

- zna treść przysięgi
małżeńskiej, oma-
wia jej elementy;
- wie, co to jest ła-
ska sakramentalna;
- wyjaśnia, co zna-
czy małżeństwo 
konkordatowe;
- wyjaśnia, kto jest 
szafarzem sakra-
mentu małżeń-
stwa;
-charakteryzuje 
znaki sakramental-
ne;
- wymienia i oma-
wia konsekwencje 
sakramentu mał-
żeństwa;
- wymienia obycza-
je związane z za-
wieraniem małżeń-
stwa.
 

- zna treść przysięgi
małżeńskiej, oma-
wia jej elementy;
- wie, co to jest ła-
ska sakramentalna;
- wyjaśnia, kto jest 
szafarzem sakra-
mentu małżeń-
stwa;
- charakteryzuje 
znaki sakramental-
ne;
- wymienia i oma-
wia konsekwencje 
sakramentu mał-
żeństwa;
- wyjaśnia, co zna-
czy małżeństwo 
konkordatowe;
- wymienia obycza-
je związane z za-
wieraniem małżeń-
stwa.
 

podstawy biblijne 
sakramentu; 
- zna treść przysięgi
małżeńskiej, oma-
wia jej elementy;
- wie, co to jest ła-
ska sakramentalna;
- wyjaśnia, kto jest 
szafarzem sakra-
mentu małżeń-
stwa;
- charakteryzuje 
znaki sakramental-
ne (zna najważniej-
sze wątki dramatu 
K. Wojtyły, Przed 
sklepem jubilera);
- wyjaśnia, co zna-
czy małżeństwo 
konkordatowe;
- wymienia obycza-
je związane z za-
wieraniem małżeń-
stwa;

- w oparciu Dz 2, 42-47
i Dz 4, 32-35 charakte-
ryzuje wspólnoty 
pierwszych chrześci-
jan;
- zna założenia Domo-
wego Kościoła, Ruchu 
Światło Życie;
- wymienia priorytety 
życia rodzinnego.

- w oparciu Dz 2, 
42-47 i Dz 4, 32-35 
charakteryzuje 
wspólnoty pierw-
szych chrześcijan;
- zna założenia Do-
mowego Kościoła, 
Ruchu Światło Ży-
cie;
- wymienia i oma-
wia priorytety życia
rodzinnego.

- w oparciu Dz 2, 
42-47 i Dz 4, 32-35 
charakteryzuje 
wspólnoty pierw-
szych chrześcijan;
- zna założenia Do-
mowego Kościoła, 
Ruchu Światło Ży-
cie;
- wymienia priory-
tety życia rodzinne-
go;
- ukazuje rolę 
wspólnot religij-
nych w życiu mał-
żeństwa i rodziny.

- w oparciu Dz 2, 
42-47 i Dz 4, 32-35 
oraz Quo vadis, 
Henryka Sienkiewi-
cza ( lub film Quo 
vadis) charaktery-
zuje wspólnoty 
pierwszych chrze-
ścijan;
- zna założenia Do-
mowego Kościoła, 
Ruchu Światło Ży-
cie;
- wymienia priory-
tety życia rodzinne-
go;
- ukazuje rolę 
wspólnot religij-
nych w życiu mał-

- w oparciu Dz 2, 
42-47 i Dz 4, 32-35 
charakteryzuje 
wspólnoty pierw-
szych chrześcijan;
- charakteryzuje 
postać ks. Francisz-
ka Blachnickiego – 
założyciela ruchu 
Światło-Życie;
- uzasadnia znacze-
nie Domowego Ko-
ścioła, Ruchu Świa-
tło Życie dla społe-
czeństwa i całego 
Kościoła;

- wymienia priory-
tety życia rodzinne-



żeństwa i rodziny. go.
- wymienia formy ży-
cia rodzinnego, które 
ją cementują;
- wymienia i omawia 
charakterystyczne śla-
dy obecności Boga w 
rodzinie chrześcijań-
skiej;
- wie, co to jest litur-
gia domowa;
- wyjaśnia znaczenie 
modlitwy w życiu 
chrześcijanina.

- wymienia formy 
życia rodzinnego, 
które ją cementują;
- wymienia i oma-
wia charaktery-
styczne ślady obec-
ności Boga w rodzi-
nie chrześcijań-
skiej;
- wie, co to jest li-
turgia domowa;
- wyjaśnia znacze-
nie modlitwy w ży-
ciu chrześcijanina.

- wymienia i oma-
wia formy życia ro-
dzinnego, które ją 
cementują;
- wymienia i oma-
wia charaktery-
styczne ślady obec-
ności Boga w rodzi-
nie chrześcijańskiej 
oraz wie, co to jest 
liturgia domowa;
- ukazuje wartość 
modlitwy w życiu 
chrześcijanina.

- wymienia i oma-
wia formy życia ro-
dzinnego, które ją 
cementują;
- wymienia i oma-
wia charaktery-
styczne ślady obec-
ności Boga w rodzi-
nie chrześcijańskiej 
oraz wie, co to jest 
liturgia domowa;
- ukazuje wartość 
modlitwy w życiu 
chrześcijanina;
- uzasadnia potrze-
bę pielęgnowania 
tradycji i obyczajów
chrześcijańskich w 
rodzinie.

- wymienia i oma-
wia zasady życia ro-
dzinnego, które ją 
cementują;
- wymienia i oma-
wia charaktery-
styczne ślady obec-
ności Boga w rodzi-
nie chrześcijańskiej;
- wie, co to jest li-
turgia domowa;
- wskazuje na war-
tość modlitwy w ży-
ciu chrześcijanina;
- uzasadnia, że ro-
dzina chrześcijań-
ska winna dawać 
świadectwo swojej 
przynależności do 
Chrystusa i Kościo-
ła.

- interpretuje III przy-
kazanie Boże: Pamię-
taj, abyś dzień święty 
święcił;
- wyjaśnia, z jakiego 
powodu chrześcijanie 
w niedzielę obchodzą 
dzień Pański;
- wymienia trudności, 
na jakie napotyka 
współczesny katolik w 
związku z obowiąz-
kiem świętowania dnia
Pańskiego.

- interpretuje III 
przykazanie Boże: 
Pamiętaj, abyś 
dzień święty świę-
cił;
- wymienia powo-
dy, dla których ro-
dzina katolicka po-
winna uczestniczyć 
we mszy św.;
- wymienia trudno-
ści, na jakie napo-
tyka współczesny 
katolik w związku z 
obowiązkiem świę-
towania dnia Pań-
skiego.

- interpretuje III 
przykazanie Boże: 
Pamiętaj, abyś 
dzień święty świę-
cił;
- wymienia powo-
dy, dla których ro-
dzina katolicka po-
winna uczestniczyć 
we mszy św.;
- wymienia i oma-
wia trudności, na 
jakie napotyka 
współczesny kato-
lik w związku z obo-
wiązkiem święto-
wania dnia Pań-
skiego.

- interpretuje III 
przykazanie Boże: 
Pamiętaj, abyś 
dzień święty świę-
cił;
- odwołując się do 
nauki Kościoła w 
kwestii świętowa-
nia niedzieli wyja-
śnia, z jakiego po-
wodu chrześcijanie 
w niedzielę obcho-
dzą dzień Pański; 
 - wymienia i oma-
wia trudności, na 
jakie napotyka 
współczesny kato-
lik w związku z 
obowiązkiem świę-
towania dnia Pań-
skiego.

- interpretuje III 
przykazanie Boże: 
Pamiętaj, abyś 
dzień święty świę-
cił;
- odwołując się do 
nauki Kościoła w 
kwestii świętowa-
nia niedzieli wyja-
śnia, z jakiego po-
wodu chrześcijanie 
w niedzielę obcho-
dzą dzień Pański;
- wymienia trudno-
ści, na jakie napoty-
ka współczesny ka-
tolik w związku z 
obowiązkiem świę-
towania dnia Pań-
skiego;
- uzasadnia zdanie: 
Niedziela jest 
dniem szczególnej 



troski o rodzinę.
- definiuje sakrament 
chrztu i wyjaśnia jego 
istotę (KKK 1213);
- wymienia i omawia 
elementy celebracji 
chrztu św.;
- wymienia warunki 
konieczne do udziele-
nia chrztu; 
- wyjaśnia, dlaczego o 
chrzcie dziecka decy-
dują jego rodzice.

- definiuje sakra-
ment chrztu i wyja-
śnia jego istotę 
(KKK 1213);
- wymienia i oma-
wia elementy cele-
bracji chrztu św.;
- wymienia warunki
konieczne do 
udzielenia chrztu; 
- wyjaśnia, dlacze-
go o chrzcie dziec-
ka decydują jego 
rodzice.

- definiuje sakra-
ment chrztu i wyja-
śnia jego istotę 
(KKK 1213);
- wymienia i oma-
wia elementy cele-
bracji chrztu św.;
- wymienia warunki
konieczne do 
udzielenia chrztu; 
- wyjaśnia, dlacze-
go o chrzcie dziec-
ka decydują jego 
rodzice;
- wymienia i oma-
wia obowiązki ro-
dziców chrzest-
nych.

- definiuje sakra-
ment chrztu i wyja-
śnia jego istotę 
(KKK 1213);
- wymienia i oma-
wia elementy cele-
bracji chrztu św.;
- wymienia warunki
konieczne do 
udzielenia chrztu; 
- omawia, jak 
udziela się chrztu 
dziecku będącego 
w stanie zagrożenia
życia;
- wyjaśnia, dlacze-
go o chrzcie dziec-
ka decydują jego 
rodzice;
- wymienia i oma-
wia obowiązki ro-
dziców chrzest-
nych.

- definiuje sakra-
ment chrztu i wyja-
śnia jego istotę 
(KKK 1213);
- wskazuje na różni-
ce między chrztem 
Janowym, a 
chrztem Chrystuso-
wym;
- wymienia i oma-
wia elementy cele-
bracji chrztu św.;
- wymienia warunki
konieczne do 
udzielenia chrztu; 
- wyjaśnia, dlacze-
go o chrzcie dziec-
ka decydują jego 
rodzice;
- wymienia i oma-
wia obowiązki ro-
dziców chrzest-
nych.

- definiuje sakrament 
namaszczenia chorych 
i wyjaśnia jego istotę;
- omawia skutki sakra-
mentu namaszczenia 
chorych;
- wyjaśnia, kto i w ja-
kich sytuacjach może 
przyjąć sakrament na-
maszczenia chorych.

- definiuje sakra-
ment namaszczenia
chorych i wyjaśnia 
jego istotę;
- omawia skutki sa-
kramentu namasz-
czenia chorych;
- wyjaśnia, kto i w 
jakich sytuacjach 
może przyjąć sakra-
ment namaszczenia
chorych.

- Interpretuje tekst 
biblijny: Jk 5,14-16;
- definiuje sakra-
ment namaszczenia
chorych i wyjaśnia 
jego istotę;
- omawia skutki sa-
kramentu namasz-
czenia chorych;
- wyjaśnia, kto i w 
jakich sytuacjach 
może przyjąć sakra-
ment namaszczenia
chorych.

- interpretuje tekst 
biblijny: Jk 5,14-16 i
na jego podstawie 
wyjaśnia, kto i w ja-
kich sytuacjach 
może przyjąć sakra-
ment namaszczenia
chorych.
- definiuje sakra-
ment namaszczenia
chorych i wyjaśnia 
jego istotę;
- omawia skutki sa-
kramentu namasz-
czenia chorych.
 

- interpretuje tekst 
biblijny: Jk 5,14-16 i
na jego podstawie 
wyjaśnia, kto i w ja-
kich sytuacjach 
może przyjąć sakra-
ment namaszczenia
chorych;
- definiuje sakra-
ment namaszczenia
chorych i wyjaśnia 
jego istotę;
- omawia skutki sa-
kramentu namasz-
czenia chorych;
- argumentuje, dla-
czego w Koście tro-
ska o chorych jest 
tak ważna.

- wie, że dzięki Chry-
stusowi, wierzący czło-

- wie, że dzięki 
Chrystusowi, wie-

- - wie, że dzięki 
Chrystusowi, wie-

- odwołując się do 
Pisma Świętego i 

- odwołując się do 
Pisma Świętego i 



wiek, choćby i umarł 
żyć będzie (J 11,25);
- wyjaśnia charakter 
chrześcijańskiego po-
grzebu;
- omawia obrzędy po-
grzebu chrześcijań-
skiego;
- podaje przykłady, w 
jaki sposób godnie 
przeżyć żałobę po 
zmarłym
- uzasadnia potrzebę 
modlitwy za zmarłych.

rzący człowiek, 
choćby i umarł żyć 
będzie (J 11,25);
- wyjaśnia charak-
ter chrześcijańskie-
go pogrzebu;
- omawia obrzędy 
pogrzebu chrześci-
jańskiego;
- podaje przykłady, 
w jaki sposób god-
nie przeżyć żałobę 
po zmarłym;
- uzasadnia potrze-
bę modlitwy za 
zmarłych.

rzący człowiek, 
choćby i umarł żyć 
będzie (J 11,25);
- wyjaśnia charak-
ter chrześcijańskie-
go pogrzebu;
- omawia obrzędy 
pogrzebu chrześci-
jańskiego;
- podaje przykłady, 
w jaki sposób god-
nie przeżyć żałobę 
po zmarłym;
- uzasadnia potrze-
bę modlitwy za 
zmarłych.

nauczania Kościoła 
wyjaśnia prawdę 
wiary w życie 
wieczne;
- wyjaśnia charak-
ter chrześcijańskie-
go pogrzebu;
- omawia obrzędy 
pogrzebu chrześci-
jańskiego;
- podaje przykłady, 
w jaki sposób god-
nie przeżyć żałobę 
po zmarłym;
- omawia, w czym 
wyraża się pamięć 
o bliskiej osobie;
- uzasadnia potrze-
bę modlitwy za 
zmarłych.

nauczania Kościoła 
wyjaśnia prawdę 
wiary w życie 
wieczne; 
- wyjaśnia charak-
ter chrześcijańskie-
go pogrzebu;
- omawia obrzędy 
pogrzebu chrześci-
jańskiego;
- podaje przykłady, 
w jaki sposób god-
nie przeżyć żałobę 
po zmarłym;
- omawia, w czym 
wyraża się pamięć 
o bliskiej osobie;
- uzasadnia potrze-
bę modlitwy za 
zmarłych.


