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Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z religii  
dla klasy VI szkoły podstawowej 

 
SEMESTR I 
 

Ocena  
dopuszczająca - 

Wymagania konieczne (K) 

Ocena dostateczna –  
Wymagania podstawowe (K+P) 

Ocena dobra – 
Wymagania rozszerzone 

(K+P+R) 

Ocena bardzo dobra– 
Wymagania dopełniające 

(K+P+R+D) 

Ocena celująca – 
Wymagania wykraczają-

ce (K+P+R+D+W) 

– odczytuje skróty poszczególnych 
ksiąg, posługując się Pismem Świę-
tym, potrafi odróżnić w zapisie księ-
gę, rozdział, werset 
– omawia, co to znaczy „stworzyć”, 
„tworzyć” 
– podaje przykłady tekstów biblij-
nych mówiących o stworzeniu 
– podaje prawdę, że przyczyną grze-
chu pierwszych rodziców było nie-
posłuszeństwo 
– podaje prawdę, że Bóg uzdolnił 
mężczyznę i kobietę do przekazywa-
nia życia 
– podaje prawdę, że cierpienie czło-
wieka jest jednym ze skutków grze-
chu 
– wskazuje przykłady niewłaściwego 
stosunku człowieka do ziemi, którą 
otrzymał w darze od Boga 
– podaje prawdę, że odpowiedzią 
Boga na grzech pierwszych rodziców 
była zapowiedź Zbawiciela 
– podaje prawdę, że Bóg sprzeciwia 
się ludzkiej pysze 
– wymienia grzechy przeciw pierw-
szemu przykazaniu 
– omawia wydarzenia związane z 
narodzinami Izaaka 
– omawia sytuację Izraelitów w 

– wymienia skróty poszczególnych ksiąg 
biblijnych i podaje sposób ich zapisu  
– omawia założenia teorii ewolucji 
– podaje prawdę, że biblijna nauka o 
stworzeniu nie przeczy teorii ewolucji 
– podaje prawdę, że człowiek jest najdo-
skonalszym ze stworzeń 
– wymienia skutki grzechu pierworodne-
go w życiu codziennym człowieka 
– podaje prawdę, że źródłem grzechów 
jest pycha, będąca skutkiem grzechu 
pierworodnego 
– wymienia społeczne konsekwencje 
grzechu pierworodnego 
– wymienia skutki chrztu świętego 
(uwalnia od grzechu pierworodnego, 
czyni nas dziećmi Bożymi, włącza nas 
do wspólnoty Kościoła) 
– omawia symbolikę chrztu (woda, świe-
ca, biała szata, olej, gest nałożenia rąk) 
– określa, że egoizm i pycha są przyczy-
ną konfliktów między ludźmi 
– opowiada treść biblijnej perykopy o 
ofiarowaniu Izaaka (Rdz 22,1-13)  
– wyjaśnia pojęcie „Pascha” 
– podaje prawdę, że Jezus jest prawdzi-
wym Barankiem Paschalnym 
– podaje, kiedy i w jaki sposób oddajemy 
cześć krzyżowi 
– wyjaśnia, że ewangeliści spisali tę 

– wyjaśnia biblijną naukę o stwo-
rzeniu świata 
– odnajduje w Biblii i interpretuje 
teksty biblijne mówiące o stwo-
rzeniu świata i człowieka 
– odnajduje w Piśmie Świętym 
tekst biblijny o grzechu pierwo-
rodnym i potrafi go zinterpreto-
wać 
– charakteryzuje istotę grzechu 
pierworodnego 
– uzasadnia, że wstyd chroni 
ludzką godność 
– wyjaśnia, że przez chrzest Bóg 
stwarza człowieka na nowo 
– wyjaśnia symbolikę wieży Ba-
bel 
– uzasadnia, że człowiek rozwija 
się i czyni dobro wtedy, gdy sza-
nuje Boże prawo 
– wyjaśnia symbolikę chleba i 
wina 
– wyjaśnia treść modlitw wypo-
wiadanych przez kapłana nad 
chlebem i winem podczas przygo-
towania darów 
– wyjaśnia, na czym polegało 
ofiarowanie Izaaka 
– uzasadnia, że krew Jezusa ratuje 
Jego wyznawców przed śmiercią 

– uzasadnia potrzebę czytania 
Pisma Świętego i wyjaśniania jego 
tekstów 
– omawia stanowisko Kościoła na 
temat teorii pochodzenia człowie-
ka od małpy 
– omawia skutki grzechu pierwo-
rodnego w życiu człowieka 
– uzasadnia, potrzebę podjęcia 
walki ze skutkami grzechu przez 
regularną spowiedź 
– uzasadnia potrzebę wypracowa-
nia w sobie siły woli do czynienia 
dobra przez pracę nad sobą 
– wyjaśnia symboliczne znaczenie 
pojęć: „niewiasta”, „potomek”, 
„wąż” 
– uzasadnia, że potrzebujemy łaski 
Bożej, by żyć i pracować w jedno-
ści z innymi ludźmi 
– wyjaśnia, że podczas przygoto-
wania darów na Mszy św. składa-
my Bogu w ofierze nasze życie: 
sukcesy, porażki, problemy i rado-
ści 
– wskazuje, w jaki sposób wyraża 
szacunek wobec Chleba euchary-
stycznego i chleba powszedniego 
– uzasadnia, że Izaak jest figurą 
Jezusa 

– uzasadnia, że człowiek 
jest gospodarzem ziemi 
– krytycznie odnosi się do 
teorii i hipotez dotyczących 
powstania świata 
– wyjaśnia, że człowiek 
doświadcza skutków grze-
chu pierworodnego w wy-
miarze osobistym i społecz-
nym 
– uzasadnia tradycję udzie-
lania chrztu dzieciom 
– wyjaśnia, że słowo „mel-
chizedek” jest również 
nazwą uchwytu przytrzy-
mującego Hostię w mon-
strancji 
– omawia, jak poprzez 
codzienny rachunek sumie-
nia kształtuje postawę wy-
trwałości w realizacji po-
stanowienia poprawy podję-
tego podczas sakramentu 
pokuty i pojednania 
– uzasadnia, że postawa 
zewnętrzna w codziennym 
życiu powinna wyrażać 
wewnętrzną więź z Bogiem 
– wyjaśnia znaczenie ge-
stów kapłana podczas 
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Egipcie, 
– podaje prawdę, że krew baranka 
uratowała Izraelitów przed śmiercią 
– opowiada o wędrówce Izraelitów 
przez pustynię 
– podaje prawdę, że Ewangelia jest 
dobrą nowiną o zbawieniu, spisaną 
przez czterech ewangelistów 
– podaje, gdzie i kiedy obecnie głosi 
się Ewangelię 
– podaje prawdę, że przyczyną zagu-
bienia człowieka jest grzech 
– wymienia wartości, których nie 
można zdobyć za pieniądze 
– podaje przykłady, jak można po-
magać innym 
– wymienia gesty pokutne 
– wyjaśnia rolę kapłana podczas 
spowiedzi 
– podaje prawdę, że męka, śmierć i 
zmartwychwstanie Jezusa nadały 
sens cierpieniu 
– definiuje pojęcie „przypowieść” 
– podaje prawdę, że rozwój króle-
stwa Bożego dokonuje się w historii 
ludzkości 
– podaje prawdę, że Boże słowo jest 
fundamentem, na którym należy 
budować własne życie 
– wymienia, w jaki sposób może 
pogłębiać więź z Bogiem 
– definiuje pojęcie „talent” (jednost-
ka monetarna) i podaje znaczenie 
wyrażeń: „puścić w obrót” i „zako-
pać dar” 
– opowiada przypowieść o dziesięciu 
pannach (Mt 25,1-13); określa, na 
czym polega roztropność i nieroz-
tropność 
– opowiada przypowieść o robotni-
kach w winnicy (Mt 20,1-16); podaje 
prawdę, że człowiek może nawrócić 
się w każdej chwili życia 

samą prawdę, ale inaczej opowiedzianą 
– opowiada przypowieść o zabłąkanej 
owcy (Mt 18,12-14) 
– wskazuje, że Boża miłość skierowana 
jest do każdej osoby indywidualnie 
– wymienia postawy liturgiczne 
– podaje prawdę, że człowiek uczciwy 
czynami potwierdza swoje słowa 
– omawia liturgiczne teksty pokutne 
– podaje definicję skruchy 
– wskazuje biblijne podstawy sakramen-
tu pokuty i pojednania i wymienia kon-
sekwencje wynikające z tego sakramentu 
– podaje przykłady, jak pracować nad 
rozwojem sumienia chrześcijańskiego 
– wskazuje biblijne podstawy sakramen-
tu namaszczenia chorych (Jk 5,13-15) 
– wymienia konsekwencje wynikające z 
sakramentu namaszczenia chorych 
– wymienia miejsca, w których słuchamy 
słowa Bożego 
– podaje przykłady, w jaki sposób króle-
stwo Boże jest budowane na ziemi du-
chowo i materialnie 
– podaje prawdę, że człowiek ukształto-
wany przez Boże słowo podejmuje wła-
ściwe decyzje 
– wymienia konsekwencje niewłaści-
wych wyborów moralnych 
– podaje prawdę, że wszystkie zdolności 
są darem Boga i należy je rozwijać  
– omawia symbolikę przebaczania 77 
razy 
– wymienia sposoby powrotu do życia w 
łasce Bożej 
– wymienia warunki trwania w Bożej 
łasce 
– omawia prawdę, że Bóg okazuje swoje 
miłosierdzie wobec grzeszników 
– podaje prawdę, że siłą, która pociąga 
ludzi do dobra, jest miłość Jezusa 
– wymienia rzeczy ostateczne człowieka 
– podaje definicję roku liturgicznego 

wieczną 
– uzasadnia konieczność pozna-
wania Ewangelii przez chrześci-
janina 
– wyjaśnia znaczenie symboli 
ewangelistów 
– wyjaśnia, że w trudnych sytua-
cjach Jezus przychodzi nam z 
pomocą na różne sposoby (przez 
innych ludzi, w sakramentach) 
– uzasadnia wartość bezintere-
sownej pomocy innym 
– wyjaśnia treść V przykazania 
kościelnego 
– wyjaśnia znaczenie wybranych 
postaw liturgicznych 
– wyjaśnia znaczenie gestów 
pokutnych 
– wyjaśnia znaczenie sakramentu 
pokuty i pojednania w życiu 
chrześcijańskim 
– wyjaśnia znaczenie sakramentu 
namaszczenia chorych w życiu 
chrześcijańskim 
– uzasadnia, że królestwo niebie-
skie wzrasta dzięki Bożej mocy 
– uzasadnia, że słowo Boże ma 
moc przemiany ludzkich serc 
– wyjaśnia przesłanie przypowie-
ści o domu na skale (Mt 7,24-27); 
uzasadnia, dlaczego warto budo-
wać życie na relacji z Bogiem; 
interpretuje przypowieść o talen-
tach (Mt 25,14-30; uzasadnia, 
dlaczego warto rozwijać swoje 
umiejętności 
– charakteryzuje postawę odpo-
wiedzialności 
– uzasadnia, dlaczego powinni-
śmy być zawsze przygotowani na 
powtórne przyjście Chrystusa 
– interpretuje przypowieść o ro-
botnikach w winnicy (Mt 20,1-

– charakteryzuje zniewolenia 
współczesnego człowieka 
– wskazuje, jak wyraża szacunek i 
cześć wobec krzyża, który jest 
ratunkiem dla człowieka 
– uzasadnia, że treść Ewangelii 
jest aktualna w każdym czasie 
– uzasadnia swoje pragnienie 
uczestnictwa w liturgii Mszy 
Świętej z czystym sercem 
– uzasadnia wartość sakramentu 
pokuty i pojednania 
– uzasadnia, że słuchanie słowa 
Bożego i wypełnianie go prowadzi 
do królestwa Bożego 
– wyjaśnia, kiedy świadomie prze-
żywa liturgię słowa na Mszy Świę-
tej 
– uzasadnia, że warunkiem Boże-
go przebaczenia jest przebaczenie 
innym 
– uzasadnia swą gotowość życia w 
łasce uświęcającej przez częste 
przyjmowanie Komunii Świętej 
– przyporządkowuje nabożeństwa 
do poszczególnych okresów roku 
liturgicznego 
– uzasadnia swą gotowość czyn-
nego udziału w roratach 
 
– uzasadnia swą gotowość uczest-
niczenia w nabożeństwach różań-
cowych 
– uzasadnia, że modlitwa za zmar-
łych jest przejawem wiary w życie 
wieczne oraz wyrazem nadziei, 
która się spełni przy spotkaniu w 
niebie 
 

udzielania sakramentu na-
maszczenia chorych 
– wyjaśnia przesłanie przy-
powieści o zabłąkanej 
owcy, 
– uzasadnia, że człowiek, 
nie korzystając z Bożych 
łask, zubaża samego siebie 
– wyjaśnia, dlaczego Bóg 
pozwala żyć obok siebie 
ludziom dobrym i złym 
– wyjaśnia rolę świętych 
wspominanych w roku 
liturgicznym w historii 
Kościoła 
– przygotowuje rozważania 
do wybranej tajemnicy 
różańcowej 
– uzasadnia wartość chrze-
ścijańskich tradycji związa-
nych ze świętami Bożego 
Narodzenia 
– charakteryzuje postawę 
człowieka budującego swo-
je życie na słowie Bożym 
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– wymienia okresy w roku liturgicz-
nym i obowiązujące święta kościelne 
– omawia historię różańca 
– omawia przesłanie orędzia Matki 
Bożej z Fatimy 
– mówi z pamięci tajemnice różańca 
– podaje prawdę, że grzebanie umar-
łych jest jednym z uczynków miło-
sierdzia i chrześcijańskim obowiąz-
kiem 
– podaje prawdę, że zmarli oczekują 
na naszą pomoc podczas cierpienia w 
czyśćcu 
– opowiada biblijną historię o naro-
dzeniu Jezusa 
– opowiada biblijną historię o mędr-
cach ze Wschodu 
– podaje datę uroczystości Objawie-
nia Pańskiego 

– podaje, że rok liturgiczny przebiega 
według cyklu: A, B i C 
– podaje prawdę, że odmawiając róża-
niec razem z Maryją zwracamy się do 
Boga w różnych potrzebach 
– podaje datę wspomnienia Matki Bożej 
Różańcowej 
– wskazuje, że modlitwa za zmarłych 
(Msza Święta, wypominki, modlitwa 
przy grobie) jest pomocą duszom ocze-
kującym w czyśćcu 
– omawia prawdę wiary o wcieleniu 
Bożego Syna 
– wymienia chrześcijańskie tradycje 
związane ze świętami Bożego Narodze-
nia 
– wymienia chrześcijańskie tradycje 
związane uroczystością Objawienia 
Pańskiego 
 

16); wyjaśnia różnicę między 
sprawiedliwością Bożą a spra-
wiedliwością ludzką 
– wyjaśnia, na czym będzie pole-
gał sąd ostateczny i szczegółowy 
– wyjaśnia, dlaczego w każdym 
roku liturgicznym powtarzamy 
uobecnianie w liturgii wydarzeń 
zbawczych 
– uzasadnia wartość modlitwy 
różańcowej 
– uzasadnia potrzebę modlitwy za 
zmarłych i troskę o ich groby 
– wyjaśnia, dlaczego na grobach 
stawia się krzyże 
– wyjaśnia symbolikę darów 
złożonych przez mędrców 
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SEMESTR II     

Ocena  
dopuszczająca - 

Wymagania konieczne (K) 

Ocena dostateczna –  
Wymagania podstawowe (K+P) 

Ocena dobra – 
Wymagania rozszerzone 

(K+P+R) 

Ocena bardzo dobra– 
Wymagania dopełniające 

(K+P+R+D) 

Ocena celująca – 
Wymagania wykraczające 

(K+P+R+D+W) 

– opowiada o pojmaniu Jezusa w 
ogrodzie Oliwnym 
– omawia wydarzenia związane ze 
śmiercią Jezusa na krzyżu (Łk 22,19-
20 i J 19,17-18) 
– omawia wydarzenia związane z 
Ostatnią Wieczerzą  
– opowiada o wydarzeniach związa-
nych ze zmartwychwstaniem Jezusa 
(J 20,1-8) 
– podaje znaczenie słowa „rezurek-
cja” 
– podaje, do czego służą chrzcielnica 
i kropielnica 
– podaje prawdę, że obraz Jezusa 
Miłosiernego powstał z polecenia 
Jezusa danego św. Faustynie 
– podaje prawdę, że niedziela jest 
pamiątką zmartwychwstania Chry-
stusa 
– podaje prawdę, że podczas chrztu 
Jezusa zstąpił na Niego Duch Święty 
pod postacią gołębicy 
– omawia perykopę o powierzeniu 
Piotrowi władzy w Kościele (Mt 
16,13-19) 
– podaje prawdę, że Kościół jest 
wspólnotą zbawienia o hierarchicz-
nej strukturze władzy 
– omawia konsekwencje wynikające 
z sakramentu święceń 
– wymienia konsekwencje wynikają-
ce z przyjęcia ślubów zakonnych 

– omawia, dlaczego podczas liturgii 
Wielkiego Czwartku Najświętszy Sa-
krament jest przenoszony do ciemnicy 
– wykazuje, że Msza Święta jest uob-
ecnieniem ofiary krzyżowej Jezusa 
– przytacza z pamięci słowa przeisto-
czenia 
– podaje nazwy naczyń liturgicznych 
używanych podczas Mszy Świętej 
– omawia liturgię Wigilii Paschalnej 
– wymienia charakterystyczne elemen-
ty obrazu Jezusa Miłosiernego 
– określa, na czym polega Boże miło-
sierdzie 
– omawia prawdę, że niedziela jest 
pierwszym dniem tygodnia 
– podaje prawdę, że Duch Święty zstą-
pił na apostołów w Wieczerniku w 
dniu Pięćdziesiątnicy i wymienia znaki 
towarzyszące zesłaniu Ducha Świętego 
na apostołów 
– podaje prawdę, że w sakramencie 
bierzmowania Duch Święty umacnia 
chrześcijan do bycia świadkami Chry-
stusa 
– wymienia stopnie hierarchii w Ko-
ściele 
– wskazuje biblijne podstawy sakra-
mentu święceń 
– wskazuje biblijne podstawy sakra-
mentu małżeństwa 
– wymienia prawa i obowiązki rodzi-
ców wobec dzieci 

– określa, na czym polegała zdrada 
Judasza 
– wyjaśnia symbolikę ciemnicy 
– wyjaśnia, że chrześcijanin w obli-
czu śmierci nie rozpacza, lecz jest 
pełen nadziei 
– uzasadnia, dlaczego najważniej-
szym elementem grobu Pańskiego w 
kościele podczas Triduum jest mon-
strancja (z Ciałem Chrystusa) 
– wyjaśnia znaczenie symboli pas-
chalnych 
– wyjaśnia znaczenie wypłynięcia 
krwi i wody z boku Jezusa (J 19,33-
34), 
– wyjaśnia, że niedziela jest dniem 
wolnym od pracy, a poświęconym na 
spotkanie z Bogiem, odnosząc się do 
treści pierwszego przykazania ko-
ścielnego i trzeciego przykazania 
Bożego 
– wyjaśnia znaczenie znaków towa-
rzyszących zesłaniu Ducha Świętego 
– wyjaśnia znaczenie imienia Piotr 
– wyjaśnia znaczenie sakramentu 
święceń w życiu chrześcijańskim 
– charakteryzuje, na czym polega 
życie zakonne 
– wyjaśnia znaczenie sakramentu 
małżeństwa w życiu chrześcijańskim 
– interpretuje treść IV przykazania 
Bożego 
– uzasadnia, jakie owoce liturgii 

– charakteryzuje postać Judasza 
– uzasadnia, dlaczego światło 
jest symbolem Chrystusa zmar-
twychwstałego 
– uzasadnia swą gotowość 
uczestnictwa w liturgii Wigilii 
Paschalnej 
– wskazuje, w jaki sposób wy-
pełnia zobowiązania wynikające 
z przyjęcia chrztu 
– interpretuje podpis pod obra-
zem Jezusa Miłosiernego „Jezu, 
ufam Tobie” 
– wyjaśnia, dlaczego ze czcią i 
ufnością modli się przed obra-
zem Jezusa Miłosiernego 
– uzasadnia, dlaczego świętu-
jemy niedzielę jako pierwszy 
dzień tygodnia 
– interpretuje wymowę symboli 
Ducha Świętego 
– uzasadnia, dlaczego modli się 
w intencji papieża i swoich 
biskupów 
– uzasadnia, dlaczego stale 
powierza Bogu w modlitwie 
znanych mu kapłanów, siostry 
zakonne i zakonników 
– charakteryzuje małżeństwo i 
rodzinę jako wspólnotę 
– uzasadnia, że nakazy i zakazy 
rodziców wypływają z troski o 
dziecko 

– uzasadnia, że Msza Święta 
jest ofiarą całej wspólnoty 
Kościoła 
– omawia znaczenie chwil 
ciszy w liturgii 
– wyjaśnia, na czym polega 
konsekracja naczyń litur-
gicznych 
– wyjaśnia związek chrztu 
ze śmiercią i zmartwych-
wstaniem Chrystusa 
– wyjaśnia znaczenie ołta-
rza, krzyża stojącego na 
ołtarzu i prezbiterium 
– uzasadnia, dlaczego należy 
zachować równowagę mię-
dzy pracą, modlitwą, prze-
bywaniem z innymi, odpo-
czynkiem 
– charakteryzuje liturgię 
jako sposób kontaktowania 
się z Bogiem 
- opisuje konsekwencje 
dobra i zła w perspektywie 
wieczności 
– uzasadnia, że dziecko jest 
osobą mającą swoją godność 
– opowiada historię powsta-
nia „Koronki do miłosier-
dzia Bożego”  
– uzasadnia, że władza w 
Kościele oznacza służbę 
wspólnocie wierzących 
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– omawia skutki wynikające z sa-
kramentu małżeństwa 
– wymienia symbole związane z 
sakramentem małżeństwa 
– wymienia prawa i obowiązki dzieci 
wobec rodziców 
– wskazuje, w jaki sposób może 
czynnie i świadomie włączyć się w 
liturgię Kościoła 
– podaje, kiedy obchodzona jest 
uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata 
– podaje prawdę, że niebo jest sta-
nem, w którym człowiek doświadcza 
kontaktu z Bogiem i z tymi, którzy 
Boga kochają 
– podaje definicję „opatrzności Bo-
żej” 
– podaje, że błogosławieństwo po-
karmów odbywa się w Wielką Sobo-
tę, w dniu oczekiwania na zmar-
twychwstanie Jezusa 
– wymienia chrześcijańskie tradycje 
związane z Wielkanocą 
– wymienia formy kultu miłosierdzia 
Bożego 
– podaje prawdę, że maj jest miesią-
cem, w którym szczególną cześć 
oddaje się Matce Bożej 
– wymienia pozdrowienia chrześci-
jańskie 
– wymienia prawa i obowiązki 
dziecka 
 

– omawia prawdę, że człowiek, odda-
jąc cześć Bogu, uświęca się 
– podaje nazwy miejsc związanych z 
cudami eucharystycznymi 
– wskazuje różnice między sądem 
ostatecznym a szczegółowym 
– wymienia główne wartości, na któ-
rych zbudowane jest królestwo Boże 
(prefacja z uroczystości Jezusa Chry-
stusa Króla Wszechświata) 
– wskazuje podobieństwa i różnice 
między królestwem ziemskim a króle-
stwem niebieskim 
– omawia dogmat o wniebowzięciu 
Najświętszej Maryi Panny 
– wskazuje, w jaki sposób może naśla-
dować Maryję 
– omawia prawdę, że Bóg w Trójcy 
Świętej czuwa nad światem 
– podaje prawdę, że śniadanie wielka-
nocne jest wyrazem nadziei, że wszy-
scy spotkamy się w niebie na uczcie 
Chrystusa 
– wymienia obietnice związane z od-
mawianiem koronki do miłosierdzia 
Bożego 
– podaje, kiedy obchodzimy święto 
Miłosierdzia Bożego 
– wymienia różne sposoby oddawania 
czci Maryi 
– omawia różne formy nabożeństw 
majowych 
– podaje, co Bóg nam obiecuje za 
szczerą miłość do matki i ojca 
 

realizują się w życiu codziennym 
– wyjaśnia przesłanie procesji Boże-
go Ciała na ulicach miast i wsi 
– wyjaśnia, na czym polega „niebo”, 
„piekło”, „czyściec” 
– uzasadnia, dlaczego modli się za 
dusze cierpiące w czyśćcu 
– wyjaśnia istotę królowania Chry-
stusa 
– wyjaśnia, na czym polega łączność 
między Kościołem pielgrzymującym 
a uwielbionym (świętych obcowanie) 
– charakteryzuje postać Maryi jako 
przewodniczki w wierze 
– uzasadnia wartość chrześcijańskich 
tradycji związanych z Wielkanocą 
– wyjaśnia symbolikę pokarmów 
błogosławionych w Wielką Sobotę 
– uzasadnia swą gotowość pozdra-
wiania po chrześcijańsku kapłanów, 
siostry zakonne, katechetów osób 
przy pracy 
– omawia, w jaki sposób wyraża 
szacunek wobec rodziców 
– charakteryzuje obowiązki i prawa 
dziecka w rodzinie, państwie, Koście-
le 

– uzasadnia wartość przebacza-
nia w życiu codziennym 
– uzasadnia, dlaczego w róż-
nych potrzebach zwraca się do 
swoich patronów 
– uzasadnia, dlaczego powierza 
swoje życie Chrystusowi Kró-
lowi 
– wyjaśnia, na czym polega 
modlitwa za przyczyną Maryi 
– uzasadnia, dlaczego modli się 
za zmarłych z rodziny 
– wyjaśnia, że zwyczaj dzielenia 
się jajkiem i składania życzeń 
jest wyrazem radości z obecno-
ści Chrystusa Zmartwychwsta-
łego 
– uzasadnia swą gotowość 
uczestnictwa w rezurekcji 
– uzasadnia swą gotowość 
uczestnictwa w nabożeństwach 
majowych 
– wyjaśnia znaczenie pozdro-
wień chrześcijańskich 
 

 

 
 
 
 


