
1. Katecheza w szkole przywilejem i obowiązkiem 
- Na podstawie własnego doświadczenia formułuję rady dla tych, którzy chcieliby owocnie 

uczestniczyć w katechezie w klasie 8. 
2. Moje życie moim szczęściem 
- własnymi słowami uzasadniam, dlaczego jedynie Bóg może dać człowiekowi szczęście.  
- Na podstawie swojej wiedzy planuję sposoby pomagania innym ludziom w osiągnięciu szczęścia 
3. Gdzie szukać wspólnoty? 
- uzasadniam dlaczego warto być członkiem wspólnot w Kościele  
- Wymieniam trzy wspólnoty przeznaczone dla młodzieży i potrafię je scharakteryzować 
4. Pascha Chrystusa źródłem sakramentów świętych 
- uzasadniam, dlaczego Jezus Chrystus jest Paschą dla chrześcijan  
- układam modlitwę dziękczynną za dar odkupienia 

5. Modlitwa osobista i liturgia spotkaniem z Bogiem  
-  wyliczam z pamięci sakramenty święte 
- uzasadniam, dlaczego liturgia jest niezwykle ważnym wydarzeniem w życiu chrześcijanina  
6. Sakrament chrztu świętego 
- uzasadniam, dlaczego ludzie przyjmują chrzest  
- Wymieniam skutki sakramentu chrztu świętego 
7. Sakrament bierzmowania  
- wymieniam skutki sakramentu bierzmowania 
- Opowiadam o działaniu Ducha Świętego  
- Analizuję dary Ducha Świętego 
8. Ustanowienie i znaczenie Eucharystii  
- własnymi słowami definiuję sakrament Eucharystii 
- Na podstawie Biblii i podręcznika omawiam sposób ustanowienia Eucharystii  
9. Celebracja Eucharystii  
- wiem, że człowiek wierzący ma obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej w każdą niedzielę  
- Charakteryzuję liturgię słowa i liturgię eucharystyczną  
10. Grzech odrzuceniem miłości  
- wymieniam rodzaje grzechów i je definiuję  
- Podaję przykłady grzechów śmiertelnych i powszednich, głównych i wołających o pomstę do 

nieba 
- Rozróżniam grzech lekki od ciężkiego  
11. Sakrament pokuty i pojednania  
- wyjaśniam istotę sakramentu pokuty i pojednania 
- Wymieniam warunki dobrej spowiedzi  
11a. Chrześcijańskie przeżywanie cierpienia. Film o Klarze Luce Badano  
- opowiadam o bł. Klarze Luce Badano 
- Wyjaśniam, gdzie chrześcijanin powinen szukać umocnienia w cierpieniu  
12. Sakrament namaszczenia chorych  
- definiuję sakrament namaszczenia chorych  
- Wymieniam owoce sakramentu chorych  
13. Sakrament święceń  
- opowiadam o roli kapłanów w życiu chrześcijanina  
- Wymieniam trzy stopnie sakramentu święceń i krótko je charakteryzuję  
14. Sakrament małżeństwa 
- definiuję sakrament małżeństwa  
- Opowiadam o znaczeniu sakramentu małżeństwa  



15. Zasady moralne w życiu człowieka  
- wymieniam podstawowe zasady moralne  
- Definiuję pojęcia: „naturalne prawo moralne”, „prawo objawione” i „prawo ludzkie”  
16. Dekalog Bożym darem  
- wyjaśniam co to jest „Dekalog”  
- Wymieniam z pamięci 10 Przykazań Bożych  
- Wiem, że w przykazaniu miłości zawierają się wszystkie przykazania Dekalogu  
17. Błogosławieństwa ewangeliczne  
- definiuję pojęcie „błogosławieni”  
- Własnymi słowami wyjaśniam sens „Ośmiu błogosławieństw  
18. Sumienie i jego rodzaje  
- podaję definicję sumienia  
- Wyliczam rodzaje sumienia i je charakteryzuję (przeduczynkowe i pouczynkowe) 
19. Właściwa hierarchia wartości  
- wymieniam uczynki miłosierdzia względem ciała i duszy  
- Podaję przykłady konfliktów wartości  
20. Jedyny Bóg i Pan  
- charakteryzuję cnoty wiary, nadziei i miłości, które są wypełnieniem przykazania miłości Boga  
- Uzasadniam, dlaczego Pan Bóg powinien być najważniejszy w życiu chrześcijanina  
21. „Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną”  
- wymieniam wykroczenia przeciwko pierwszemu przykazaniu Dekalogu  
- Własnymi słowami opowiadam o tym, jak chrześcijanin powinien traktować sekty, horoskopy, 

magię, przesądy, amulety i wywoływanie duchów 
22. „Nie będziesz brał imienia Pana, Boga swego, nadaremno” 
- wymieniam wykroczenia przeciwko drugiemu przykazaniu Dekalogu  
- Uzasadniam, dlaczego dla chrześcijan imię Pana Boga i wszystko, co się z nim wiąże, jest święte 

i wymaga najwyższego szacunku 
23. „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił” 
- wymieniam wykroczenia przeciwko trzeciemu przykazaniu Dekalogu  
- Opowiadam, dlaczego niedziela jest dla chrześcijan dniem świętym  
- Wymieniam nazwy i daty uroczystości w ciągu roku liturgicznego  
24. „Czcij ojca swego i matkę swoją” 
- wymieniam obowiązki dzieci wobec rodziców  
- Wyliczam wykroczenia przeciwko czwartemu przykazaniu  
25. „Nie zabijaj!”  
- opowiadam, czego zabrania i co nakazuje piąte przykazanie  
- Wymieniam wykroczenia przeciwko piątemu przykazaniu Dekalogu  
- Wymieniam działania, jakie powinien podjąć chrześcijanin w trosce o własne życie i zdrowie  
26. „Nie cudzołóż”  
- wymieniam wykroczenia przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu 
- Opowiadam, do czego zobowiązuje człowieka Pan Bóg w szóstym przykazaniu  
- Wymieniam niektóre grzechy przeciwko czystości 
27. „Nie kradnij”  
- wymieniam wykroczenia przeciwko siódmemu przykazaniu Dekalogu  
- Poprawnie wymieniam zobowiązania wynikające z siódmego przykazania  
28. „Nie mów fałszywego świadectwa….” 
- wyjaśniam, na czym polega przestrzeganie ósmego przykazania  
- Definiuję, czym jest prawda i prawdomówność  



29. „Nie pożądaj żony bliźniego swego”  
- wymieniam wykroczenia przeciwko dziewiątemu przykazaniu Dekalogu  
- Definiuję czym jest „pożądliwość”  
- Wyjaśniam sens przysięgi małżeńskiej  
30. „Ani żadnej rzeczy….”  
- wymieniam zobowiązania, jakie wynikają z dziesiątego przykazania Dekalogu  
- Wyliczam skutki, jakie może pociągnąć za sobą nadmierne pragnienie dóbr materialnych  
31. Przykazania kościelne  
- określam, czym są przykazania kościelne  
- Wyjaśniam zobowiązania wynikające z przykazań kościelnych  
32. Święta Jadwiga i chrystianizacja Litwy  
- opowiadam o życiu i działalności św. Jadwigi  
- Omawiam chrystianizację Litwy  
33. Chrześcijański wymiar epoki odrodzenia  
- opowiada o roli chrześcijaństwa w epoce odrodzenia  
- Wymieniam dzieła artystów renesansu, inspirowane Biblią  
34. Przyczyny i przebieg reformacji  
- wyliczam przyczyny reformacji  
- Opowiadam o Marcinie Lutrze i jego wystąpieniu  
- Podaję podobieństwa i różnice między luteranizmem a katolicyzmem  
35. Dzieło Soboru Trydenckiego  
- poprawnie określam kontekst historyczny Soboru Trydenckiego  
- Wymieniam postanowienia Soboru w kwestiach prawd wiary i organizacji Kościoła katolickiego  
36. Kultura baroku odpowiedzią na reformację  
- omawiam historyczne tło powstania baroku  
- Wyliczam cechy liturgii i muzyki baroku  
37. Polska wobec reformacji  
- opowiadam o konfliktach religijnych w Europie w XVI wieku  
- Omawiam konfederację warszawską  
38. Unia brzeska i Kościół grekokatolicki  
- opowiadam o unii brzeskiej  
- Opowiadam o prześladowaniach Kościoła unickiego  
- Podaję różnice pomiędzy obrządkiem łacińskim a bizantyjsko- ukraińskim w Kościele 

rzymskokatolickim  
39. Kość doły i wspólnoty chrześcijańskie  
- poprawnie określam, kim są chrześcijanie  
- Opowiadam o Kościołach i wspólnotach chrześcijańskich  
40. Kościół rzymskokatolicki moją drogą do zbawienia  
- charakteryzuję chrześcijaństwo  
- Określam cechy, które wyróżniają Kościół rzymskokatolicki  
- Wyjaśniam pojęcie „sukcesja apostolska”  
41. Moje zadania w Kościele  
- wyliczam trzy stany w Kościele i charakteryzuje je  
- Definiuję misję kapłańską, prorocką i królewską osób świeckich w Kościele  
42. Ekumenizm dążeniem do jedności chrześcijan  
- wyjaśniam pojęcie „ekumenizm” 
- Wyliczam rozłamy w Kościele  
- Poprawnie oceniam różnice i podobieństwa między Kościołami i wspólnotami chrześcijańskimi  



43. Podwyższenie krzyża  
- opowiadam o święcie Podwyższenia Krzyża Świętego  
- Charakteryzuję relikwie Krzyża Świętego  
- Podaję przykłady miejsc, w których znak krzyża powinien być umieszczany  
44. Dzień Papieski  
- Wyjaśniam istotę Dnia Papieskiego  
- Charakteryzuję św. Jana Pawła II  
45. Uroczystość Wszystkich Świętych  
- określam, czym jest świętość i niebo  
- Opowiadam o uroczystości Wszystkich Świętych  
46. Wspomnienie wiernych zmarłych  
- definiuję „niebo”, „czyściec” i „świętych obcowanie”  
- Wyliczam warunki uzyskania odpustu zupełnego  
47. Podwójne znaczenie Adwentu  
- wyjaśniam pojęcie „Adwent” 
- Wyliczam sposoby postępowania pomocne w osiągnięciu zbawienia 
48. Znaczenie i piękno Bożego Narodzenia  
- opowiadam o znaczeniu Bożego Narodzenia  
- Wyliczam i charakteryzuję tradycje bożonarodzeniowe 
49. Uroczystość Objawienia Pańskiego  
- wyjaśniam symbolikę darów ofiarowanych Jezusowi przez Mędrców  
- Uzasadniam, dlaczego Mędrcy ze Wschodu złożyli hołd nowo narodzonemu Jezusowi  
50. Wielki Post czasem przemiany  
- wyjaśniam znaczenie Wielkiego Postu w życiu człowieka  
- Wyjaśniam, do czego wzywają słowa wypowiadane przez kapłana w Środę Popielcową podczas 

obrzędu posypania głów popiołem 
51. Rekolekcje wielkopostne  
- opowiadam, na czym polega nawrócenie chrześcijanina  
- Uzasadniam, dlaczego rekolekcje wielkopostne są szansą na spotkanie z Bogiem  
52. Triduum Paschalne  
- opowiadam o liturgii Triduum Paschalnego  
- Uzasadniam, dlaczego w Wielki Piątek Kościół nie sprawuje Eucharystii  
53. Matka Boża Królowa Polski  
- opowiadam o Matce Bożej Królowej Polski  
- Opisuję, w jaki sposób mogę i powinienem naśladować Maryję  
54. Zesłanie Ducha Świętego  
- opowiadam o historycznym wydarzeniu zesłania Ducha Świętego  
- Wyjaśniam działanie Ducha Świętego  
55. Uroczystość Trójcy Przenajświętszej  
- wyjaśniam istotę Trójcy Świętej  
- Wyjaśnia co znaczy, że Trzy Osoby Boskie są tym samym Bogiem  
56. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa  
- wyjaśniam, czym jest Eucharystia  
- Wymieniam sposoby oddawania czci Eucharystii  
- wyjaśnia symbolikę procesji, czterech ołtarzy i błogosławieństwa na cztery strony świata 

podczas uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 


