
Religia klasa III 

 

I Modlimy się 

 

1. Nowy rok szkolny czasem pogłębienia przyjaźni z Jezusem 

wie, że każda katecheza jest spotkaniem z Jezusem 

wyjaśnia i uzasadnia, co pogłębia naszą przyjaźń z Jezusem 

2. Od chrztu świętego jestem dzieckiem Bogiem 

wie, że od chrztu świętego jest dzieckiem Bożym 

zna treść przyrzeczeń chrzcielnych 

3. Rozmawiam z Bogiem Ojcem 

zna podstawowe modlitwy 

wskazuje sytuacje, w których się modli 

4. Wspólnie z innymi wołam do Boga 

wie czym jest modlitwa wspólnotowa 

5. Modlitwą wielbię Boga 

zna różne rodzaje modlitwy 

rozpoznaje różne rodzaje modlitwy 

6. Przez modlitwę przygotowuję się na spotkanie z Jezusem 

wie, że modlitwa jest jednym ze sposobów przygotowania się na spotkanie z Panem Jezusem w 

Komunii Świętej 

modli się codziennie 

 

II Wypełniamy przykazania 

 

7. Dekalog- Bóg troszczy się o człowieka 

wie, kim jest Mojżesz 

wie czym dla chrześcijanina są przykazania 

8. Przykazanie miłości Boga 

zna treść przykazania miłości 

wskazuje, jak w codziennym życiu wypełniać przykazanie miłości Boga 

9. Bóg jest jedyny- pierwsze przykazanie 

zna treść i znaczenie pierwszego przykazania 

wymienia grzechy, którymi łamiemy pierwsze przykazanie 

opowiada w jakich sytuacjach wypełniamy pierwsze przykazanie 

10. Imię Boga jest święte- drugie przykazanie 

zna treść i znaczenie drugiego przykazania 

wymienia grzechy, którymi łamiemy drugie przykazanie 

opowiada w jakich sytuacjach wypełniamy drugie przykazanie 

11. Dzień święty- trzecie przykazanie 

zna treść i znaczenie trzeciego przykazania 

wymienia grzechy, którymi łamiemy trzecie przykazanie 

opowiada w jakich sytuacjach wypełniamy trzecie przykazanie 

12. Przykazanie miłości bliźniego 

zna treść i znaczenie przykazania miłości bliźniego 

wymienia grzechy, którymi łamiemy przykazanie miłości bliźniego 

opowiada w jakich sytuacjach wypełniamy przykazanie miłości bliźniego 

13. Szanuję rodziców- czwarte przykazanie 

zna treść i znaczenie czwartego przykazania 

wymienia grzechy, którymi łamiemy czwarte przykazanie 

opowiada w jakich sytuacjach wypełniamy czwarte przykazanie 

14. Troszczę się o życie i zdrowie – piąte przykazanie 



zna treść i znaczenie piątego przykazania 

wymienia grzechy, którymi łamiemy piąte przykazanie 

opowiada w jakich sytuacjach wypełniamy piąte przykazanie 

15. Chcę mieć serce czyste i szczere – szóste i dziewiąte przykazanie 

zna treść i znaczenie szóstego i dziewiątego przykazania 

wymienia grzechy, którymi łamiemy szóste i dziewiąte przykazanie 

opowiada w jakich sytuacjach wypełniamy szóste i dziewiate przykazanie 

16. Cieszę się z tego, co mam- siódme i dziesiąte przykazanie 

zna treść i znaczenie siódmego i dziesiatego  przykazania 

wymienia grzechy, którymi łamiemy siódme i dziesiąte przykazanie 

opowiada w jakich sytuacjach wypełniamy siódme i dziesiate przykazanie 

17. Mówię prawdę- ósme przykazanie 

zna treść i znaczenie ósmego przykazania 

wymienia grzechy, którymi łamiemy ósme przykazanie 

opowiada w jakich sytuacjach wypełniamy ósme przykazanie 

18. Przykazania kościelne 

zna treść przykazań kościelnych 

nazywa grzechy, którymi łamiemy przykazania kościelne 

 

III Witamy i przepraszamy Pana Jezusa 

 

19. Jezus zaprasza nas na spotkanie 

wyjaśnia, w jaki sposób należy przygotować się na spotkanie z Jezusem 

przyjmuje zaproszenie Jezusa i uczestniczy w Eucharystii 

20. Człowiek odpowiada na zaproszenie Boga 

wie, w jaki sposób może odpowiedzieć na zaproszenie Boga 

pragnie przeżyć spotkanie z Jezusem w Eucharystii razem z modlącą się wspólnotą 

21. W kosciele witam Pana Jezusa 

zna modlitwę"Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrameny" 

wymienia elementy obrzędów wstepnych Mszy Świętej 

22. Grzech odrzuceniem miłości Boga 

wyjaśnia co to jest grzech 

potrafi odróżnić dobro od zła 

odróżnia grzech śmiertelny od grzechu powszedniego 

23. Rachunek sumienia pomaga dobrze przygotować się do spowiedzi 

wyjaśnia, co to jest sumienie 

potrafi zrobić rachunek sumienia 

24. Żałuje za popełnione zło 

wyjaśnia na czym polega żal za grzechy 

opisuje żal doskonały i niedoskonały 

25. Chcę się poprawić 

uzasadnia konieczność pracy nad sobą 

wyjaśnia na czym polega postanowienie poprawy 

26. Bóg przebacza człowiekowi 

wie, czym jest szczera spowiedź 

rozumie tajemnicę spowiedzi 

opowiada przypowieść o miłosiernym Ojcu 

27. Sakrament pokuty i pojednania 

mówi formułę spowiedzi 

wie, jak przygotować się do sakramentu pokuty i pojednania 

28. Chcę naprawić zło, które wyrządziłem 

wie, co to znaczy zadośćuczynienie 



podaje przykłady zadośćuczynienia Bogu i bliźniemu 

29. Skutki sakramentu pokuty i pojednania 

wymienia skutki sakramentu pokuty i pojednania 

 

IV Słuchamy Pana Jezusa 

 

30. W czasie Mszy Świętej słuchamy słowa Bożego 

wyjaśnia, co to jest liturgia słowa 

omawia przebieg liturgii słowa 

31. Stół słowa Bożego 

wyjaśnia pojęcie "stół słowa Bożego" 

opowiada przypowieść o domu na skale 

32. Ewangelia najważniejszym tekstem liturgii słowa 

zna przypowieść o siewcy 

wyjaśnia przypowieść o siewcy 

zna czterech Ewangelistów 

33. Jezus rozmawia z nami podczas liturgii słowa 

opowiada historię uczniów z Emaus 

wymienia tytuły czasopism katolickich 

34. Wyznajemy naszą wiarę 

mówi modlitwę "Wierzę w Boga" 

wyjaśnia, w jaki sposób możemy wyznawać swoją wiarę 

35. Powierzamy Bogu siebie i innych 

wie, co to jest modlitwa wiernych 

podaje przykłady wezwań modlitwy wiernych 

 

V Uczestniczymy w ofiarowaniu i przeistoczeniu 

 

36. Ustanowienie Eucharystii 

wie, kto usnanowił Eucharystię 

wie, że Eucharystia jest pamiątką ofiary Chrystusa 

37. Eucharystia ofiarą Chrystusa i Kościoła 

wyjaśnia pojęcie "przeistoczenie" 

wymienia inne nazwy Eucharystii 

38. Przygotowanie i przyniesienie darów 

wyjaśnia symbolikę darów ofiarnych- chleb i wino 

podaje przykłady darów przynoszonych do ołtarza 

39. Jezus jest obecny pod postacią chleba i wina 

rozumie znaczenie słów: "Bierzcie i jedzcie", "Bierzcie i pijcie" oraz "Czyńcie to na moją 

pamiątkę" 

40. Eucharystia uczy nas miłości 

wyjaśnia, że Eucharystia uczy nas ofiarowania, jedności, miłości, wdzięczności 

 

VI Ucztujemy z Panem Jezusem 

 

41. Stół łączy rodzinę 

wie, że Jezus spotykał się z róznymi ludźmi przy stole 

wymienia zasady zachowania się przy stole 

42. Stół Eucharystii 

wie, co to jest stół eucharystyczny 

wie, że Eucharystia to dziękczynienie 

43. Bóg naszym Ojcem 



wie, że modlitwę Ojcze nasz nazywamy Modlitwą Pańską 

wie, że modlitwy Ojcze nasz nauczył nas Pan Jezus 

wylicza prośby zawarte w modlitwie Ojcze nasz 

44. Bóg dawcą pokoju 

wie, w którym momencie Mszy Świętej przekazuje się znak pokoju 

wie, że znak pokoju wyraża miłość do każdego człowieka 

45. Godne przyjęcie Komunii Świętej 

wylicza warunki godnego przyjęcia Komunii Świętej 

wie, że podczas Komunii Świętej przyjmuje Ciało i Krew Jezusa 

 

VII Przyjmujemy błogosławieństwo 

 

46. Błogosławieństwo Chrystusa nas umacnia 

wie, co oznacza błogosławieństwo 

podaje przykłady błogosławieństw, których udzielał Jezus 

47. Dar błogosławieństwa 

wymienia sytuacje z życia codziennego, kiedy udzielane jest błogosławieństwo 

wie, że Jezus przez kapłana błogosławi ludziom 

48. Posłani przez Pana 

wie, że Jezus wzywa nas do dawania świadectwa 

wyjaśnia dlaczego Jezus posyła swoich uczniów do innych ludzi 

49. Świadczymy o Jezusie Zmartwychwstałym 

wie, jakie znaczenie ma dla chrześcijanina zmartwychwstanie Jezusa 

wyjaśnia w jaki sposób dawać świadectwo 

50. Ożywieni miłością złużymy sobie nawzajem 

wymienia grupy istniejące w jego parafi 

rozumie sens działania we wspólnocie 

 

VIII Katechezy dodatkowe 

 

51. Rok liturgiczny 

wie, czym się różni rok kalendarzowy od roku liturgicznego 

zna okresy, na jakie dzieli się rok liturgiczny 

zna kolory ornatów używanych w roku liturgicznym 

wymienia ważniejsze uroczystości roku liturgicznego 

52. Apostołowie 

wymienia imiona kilku Apostołów 

wyjaśnia pojęcie "apostoł" 

opowiada o Apostołach 

53. Podwyższenie Krzyża Świętego 

wie, że krzyż jest znakiem zbawienia 

rozumie, że z krzyża Jezus uczy miłości 

54. Modlitwa różańcowa 

wymienia części różańca świętego 

zna historię powstania modlitwy różańcowej 

55. Młodzi święci 

wie, co to jest beatyfikacja i kanonizacja 

wymienia znanych świętych 

56. Modlitwa za zmarłych 

wie, jakie wspomnienie obchodzimy 2 listopaada 

uzasadnia konieczność i zna wartość modlitwy za zmarłych 

57. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 



wie, że Maryja jest Matką Jezusa 

zna datę uroczystości Niepokalanego Poczęcia 

58. Adwent czasem oczekiwania na powtórne przyjście Pana Jezusa 

wymienia symbole adwentowe 

wyjaśnia znaczenie symboli adwentowych 

59. Bóg przychodzi do nas- Boże Narodzenie 

wylicza tradycje związane z Bożym Narodzeniem 

zna datę Bożego Narodzenia 

60. Ofiarowanie Pańskie- święto Matki Bożej Gromnicznej 

wie, kiedy jest obchodzone święto Ofiarowania Pańskiego 

opowiada o ofiarowaniu Pana Jezusa w światyni 

61. Rekolekcje 

wyjaśnia czym są rekolekcje 

rozumie, że rekolekcje są ćwiczeniem ducha 

62. Wielki Post czasem pokuty 

wie, ile trwa Wielki Post i kiedy się zaczyna 

uzasadnia, że jałmużna, modlitwa i post pomagają w nawróceniu 

63. Święto Bożego Miłosierdzia 

zna historię objawień św. Faustyny Kowalskiej 

wymienia najważniejsze obietnice Jezusa Miłosiernego 

64. Matka bliska nam- sanktuarium Matki Bożej Płaczącej w Lublinie 

zna historię sanktuarium Matki Bożej Płaczącej w Lublinie 

65. Prymas Stefan Wyszyński 

wie, kim był kardynał Stefan Wyszyński 

zna najważniejsze wydarzenia z jego życia 

66. Nabożeństwo pierwszych piątków miesiąca 

wymienia obietnice związane z nabożeństwem  pierwszych piątków miesiąca 

wie, że pierwsze piątki miesiąca mają charakter wynagradzający Sercu Jezusa 

67. Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca 

zna treśćobjawień fatimskich 

wymienia obietnice związane z nabożeństwem  pierwszych sobót miesiąca 

68. Pielgrzymka 

wie, co to jest pielgrzymka 

wymienia rodzaje pielgrzymek i miejsca do których się pielgrzymuje 

69. Właściwe przeżywanie czasu wolnego 

wymienia sposoby właściwego spędzania wolnego czasu 

wie, co to jest czas wolny i jaką rolę odgrywa on w życiu człowieka 


