
Rozkład materiału
do podręcznika „Obdarowani przez Boga” dla klasy 5 szkoły podstawowej 

zgodnego z Programem nauczania religii nr AZ-2-01/10 

 Grupa 
tematy-

czna
Tytuł jednostki Treści Wymagania – uczeń potrafi Nabywane 

postawy
Uwagi
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1. Wierzę … 2 Mch 7, 20-23. 28; KKK 167.

Wiara naturalna, zaufanie – komu 
wierzymy, komu ufamy i w 
jakich obszarach.
Wiara religijna – wiara w Boga, 
zaufanie Bogu i w jakich 
obszarach.
Wiara indywidualna.
Bóg naszym Ojcem.

Rozróżnić: wiarę naturalną i nadprzyrodzoną;

Wyjaśnić: dlaczego w przyjmowaniu prawd wiary pomaga 
człowiekowi rozum; że wiara naturalna i nadprzyrodzona 
opierają się na autorytecie osoby; dlaczego Boga nazywamy 
Osobą; na czym powinna polegać relacja między Bogiem 
i człowiekiem; że wiara nadprzyrodzona pomaga w zrozumieniu 
życiowych spraw; pojęcia wiary i rozumu;

Scharakteryzować: działania Boga, który jest Osobą;

Powiedzieć z pamięci słowa Modlitwy Pańskiej.

Wiara w Boga 
osobowego 
w codziennym 
życiu. 
Zdobywanie wiedzy 
religijnej.

2. Wierzę w Boga

3. Wierzę w Boga Ojca

4. Ufam Bogu
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5. Pan Bóg zapewnia o swojej 
miłości

Rdz 1,1; 1,27-28; 3, 1;  4, 8b-10; 
11, 4; 3. 15.

Bóg kocha człowieka. Bóg 
Stworzyciel nie odwraca się od 
człowieka pomimo jego grzechu, 
obiecuje pomoc i wyzwolenie. 
Grzech w wymiarze 
indywidualnym i społecznym. 
Godność człowieka – kobiety 
i mężczyzny. Odpowiedzialność 
człowieka za dzieło stworzenia.

Wymienić: przejawy  troski Boga o człowieka; sposoby 
znajdowania odpowiedzi na ważne życiowe pytania;  przykłady 
działania Boga wobec człowieka; prawdy o człowieku zawarte 
w Księdze Rodzaju; przejawy okazywania szacunku człowiekowi 
ze względu na jego godność; skutki grzechu pierworodnego; 
grzechy główne; w jaki sposób Bóg wspomaga człowieka 
w walce ze złem;

Wyjaśnić: cel biblijnego opowiadania o stworzeniu świata; co to 
znaczy, że Bóg jest Stworzycielem świata; czym różni się 
człowiek od innych istot żyjących; istnienie zła w świecie;

Zdefiniować: pojęcie aniołów;

Wiara 
w przebaczającą 
miłość Pana Boga; 
odpowiedzialność za 
stworzony przez 
Boga świat; 
szacunek wobec 
innych osób; 
praktykowanie cnót. 
Okazywanie Bogu 
wdzięczności za 
Jego miłość 
objawioną w 
obiecanym 

6. Pan Bóg stwarza świat

7. Pan Bóg stwarza człowieka

8. Pan Bóg nie odrzuca 
człowieka

9. Pan Bóg zapowiada 
przyjście Zbawiciela
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Zinterpretować: biblijne opowiadanie o grzechu 
pierwszych ludzi; treść protoewangelii.

Zbawicielu.
II
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10. Pan Bóg ratuje  Rdz 6, 9-12; 7, 1; Rdz 12, 1-3; 
Rdz 28, 10-15; Rdz 45, 3-8; Wj 
14, 15-18. 31.

Postaci biblijne (Noe, Abraham, 
Jakub, Józef, Mojżesz) obrazem 
obecności i opieki Boga. 
Przymierza wyrazem działania 
Pana Boga. 
Nowe Przymierze uobecniane 
w liturgii i sakramentach. 
Człowiek wierzący odpowiada na 
zaproszenie do życia we 
wspólnocie z Bogiem i ludźmi. 
Chrystus Zmartwychwstały przez 
sakramenty Kościoła prowadzi 
ludzi. 
Nowe Przymierze wypełnieniem 
Bożych obietnic i ratunkiem dla 
człowieka.

Opowiedzieć: historię Noego, Abrahama, Józefa Egipskiego, 
Mojżesza.

Wyjaśnić: biblijne obrazy (potop, drabina, aniołowie 
z opowiadania o Jakubie, Józef Egipski, wyprowadzenie 
Izraelitów z niewoli egipskiej);  w jaki sposób Bóg w Jezusie 
Chrystusie wypełnia obietnice zbawienia;  związek pomiędzy 
sakramentem chrztu i przymierzem Boga z ludźmi; dlaczego 
Abrahama nazywamy ojcem wiary;  pojęcie  opatrzności Bożej; 
Stare Przymierze – Nowe Przymierze; czemu służyły słowa 
i czyny Jezusa; związek sakramentów z paschą Jezusa;  

Wymienić: przyczyny biblijnego potopu.

Dochowanie 
wierności Bogu; 
okazywanie Bogu 
wiary i zaufania; 
wdzięczność za 
przymierze i chrzest. 
. 

11. Pan Bóg zapewnia o swej 
przyjaźni

12. Pan Bóg błogosławi

13. Pan Bóg otacza opieką 

14. Pan Bóg przeprowadza

15. Pan Bóg wyzwala

16. Przyjmuję Boże wskazania Pwt 5, 1-22; 30, 15-20.

Troska Pana Boga o człowieka; 
obecność Pana Boga w historii 
ludzkości; Pan Bóg pragnie 
zbawienia wszystkich ludzi; Pan 
Bóg powierza ludziom prawo 
przymierza – dekalog; Stare 
i Nowe Przymierze;  Nowe 
Przymierze w Jezusie Chrystusie 
wypełnieniem Bożych obietnic; 
zapowiedzi prorockie odnoszące 
się do Mesjasza i ich miejsce 
w przeżywaniu roku liturgicznego 

Wymienić: przykazania Dekalogu;

Rozróżnić:  przykazania, które odnoszą się do relacji człowieka 
z Bogiem, a które regulują zasady życia z ludźmi;

Uzasadnić: że Dekalog jest wyrazem miłości Boga o człowieka; 
że na chrzcie świętym zostaliśmy wezwani do życia w świętości; 
że Pan Bóg wypełnia obietnicę zawarcia nowego przymierza;

Wyjaśnić: na czym polega świętość; znaczenie adwentu; pojęcie 
paruzji;

Scharakteryzować: sposoby dochowywania wierności Bogu; 

Okazywanie Bogu 
wdzięczności za 
Jego troskę o 
człowieka wyrażoną 
w Dekalogu. 
Gotowość dążenia 
świętości; zaufanie 
i wierność Bogu; 
odpowiedzialność za 
kształtowanie 
własnego sumienia.

 

17. Jestem Bogu posłuszny

18. Nie lękam się Bożych 
przykazań

19. Pragnę spotykać się z 
Bogiem
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znaki i symbole adwentowe.

V
. D

la
cz

eg
o 

Pa
n 

B
óg

 p
os

ył
a 

sw
oj

eg
o 

Sy
na

?

20. Jezus spełnia Boże 
obietnice

Mt 1, 18-24.

Przyjście Jezusa spełnieniem 
ludzkich oczekiwań i pragnień; 
Emanuel – Bóg z nami; Jezus 
postacią historyczną; biblijne 
i pozabiblijne źródła wiedzy o 
Jezusie; Jezus Mesjaszem; udział 
w potrójnej misji Jezusa 
Chrystusa;  tajemnice życia 
Jezusa.

Wymienić: imiona proroków zapowiadających przyjście 
Mesjasza; znaki potwierdzające mesjańską godność Jezusa; 
warunki konieczne do przyjęcia Mesjasza; chrześcijańskie 
i pozachrześcijańskie świadectwa o Jezusie;

Wyjaśnić: sens świadectwa o Jezusie; związek obietnic 
mesjańskich z sakramentami Kościoła;  znaczenie chrztu Jezusa 
w Jordanie; na czym polega rola Maryi w historii zbawienia; 
różnice między mówieniem o Jezusie w Ewangeliach i w 
pismach pozachrześcijańskich;  dlaczego wierzący ma okazywać 
Panu Bogu posłuszeństwo;

Scharakteryzować: misję Jana Chrzciciela;

Zdefiniować: pojęcie nawrócenia;

Opowiedzieć: biblijne wydarzenia z dzieciństwa Pana Jezusa.

Składanie 
świadectwa wiary 
w Jezusa Mesjasza; 
nawrócenie; wiara 
w bóstwo 
i człowieczeństwo 
Jezusa.

   

21.Pan Jezus prowadzi do Boga 
Ojca

22. Pan Jezus staje się 
człowiekiem 

23. Pan Jezus przynosi 
zbawienie 

24. Pan Jezus jest prawdziwym 
Bogiem i prawdziwym 
człowiekiem

25. Pan Jezus jest światłem na 
drodze do Ojca

26. Pan Jezus wypełnia wolę 
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Ojca

27. Pan Jezus jest Mesjaszem
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28. Odkrywam posłannictwo 
Pana Jezusa

Mk 4, 1-34.

Nauczanie Jezusa naucza 
o królestwie Bożym; 
przypowieści o królestwie 
Bożym;  błogosławieństwa – 
„regulaminem” królestwa 
Bożego. 
Jezus założycielem królestwa 
Bożego na ziemi. Specyfika 
królestwa Bożego; sakramenty 
Kościoła znakiem udziału w 
królestwie Bożym; święci 
przykładem przyjęcia królestwa 
Bożego. 

Zdefiniować: pojęcie królestwa Bożego;

Wyjaśnić: przypowieść o ziarnie; zasady królestwa Bożego; 
pojęcia: pokora, sprawiedliwość; uzasadnić, dlaczego królestwo 
Boże powinno być najwyższą wartością w życiu człowieka; co to 
znaczy, że błogosławieństwa są prawem królestwa Bożego;

Uzasadnić: aktualność królestwa Bożego; dlaczego możliwe jest 
ostateczne zwycięstwo dobra;

Scharakteryzować: ubogiego w rozumieniu Pana Jezusa; ludzi 
ufających Bogu; miłosierdzie chrześcijańskie; prawość; 
królestwo Boże na podstawie przypowieści;

Zinterpretować: przypowieść o bogatym człowieku (Łk 12,16-
21); przypowieść o chwaście (Mt 13, 24-30);    przypowieść 
o zasiewie (Mk 4, 26-29); przypowieść o ziarnie gorczycy 
(Mk 4, 30-32); przypowieść o świetle  (Mk 4, 4, 21-25); 
przypowieść o zaczynie (Mt 13, 33-35); przypowieść o skarbie 
i perle (Mt 13, 44-46);

Opowiedzieć:  przypowieść o miłosiernym Samarytaninie 
(Łk 10, 30-37).

Aktualizowanie 
spraw ludzkiego 
życia w świetle 
zasad królestwa 
Bożego. 
Umacnianie relacji 
z Jezusem poprzez 
modlitwę, liturgię 
i sakramenty. 
Praca nad własnym 
charakterem. 
Solidarność z 
doświadczającymi 
zła. 
Pokora, 
sprawiedliwość, 
miłosierdzie. 
Pełnienie woli 
Boga; odwaga w 
składaniu 
świadectwa 
przynależności do 
królestwa Bożego.

29. Stawiam na przyjaźń z 
Panem Jezusem

30. Nie zniechęcam się 
przeciwnościami

31. Podporządkowuję życie 
Panu Bogu

32. Wierzę w moc słów Pana 
Jezusa

33. Czynię miłosierdzie

34. Dzielę się wiarą

35. Szerzę dobro

36. Odkrywam wartość 
zbawienia

37. Zabiegam o królestwo Boże

38. Wierzę w grzechów 
odpuszczenie

J 10, 37-38.

Czyny i słowa Jezusa 
potwierdzeniem mesjańskiego 

Uzasadnić: że wiara jest warunkiem uzyskania odpuszczenia 
grzechów; że tylko Pan Jezus może zaspokoić ludzkie pragnienie 
życia wiecznego; dlaczego Kościół w niedzielę gromadzi się na 
Eucharystii;

Wiara w zbawczą 
moc Jezusa 
Chrystusa. 
Wdzięczność za 39. Wierzę w życie wieczne
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Jezus uzdrawia i odpuszcza 
grzechy. 
Jezus zaspokaja ludzkie 
pragnienia życia wiecznego. 
Jezus Panem życia. 
Zjednoczenie wierzącego 
z Jezusem w modlitwie 
i Eucharystii. 
Świętowanie tajemnic 
zbawczych.

Wyjaśnić:, że Bóg działa poprzez słowa i czyny Jezusa; 
znaczenie pojęcia „amen”; życie wieczne; że w sakramentach 
Kościoła Pan Jezus umacnia wiarę w życie wieczne; że podczas 
Mszy Świętej Jezus uobecnia swoją mękę, śmierć 
i zmartwychwstanie; że przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie 
Jezusa Pan Bóg zawarł z ludźmi nowe przymierze; 

Zinterpretować: religijne pojęcia głodu i wskrzeszenia; 
aklamację po przeistoczeniu; znaki towarzyszące śmierci 
i zmartwychwstaniu Pan Jezusa.

Eucharystię;  troska 
o potrzeby innych 
ludzi. 
Odpowiedzialność 
za wiarę; modlitwa 
za zmarłych; 

40. Wierzę w bliskość Pana 
Jezusa

41. Wierzę w ciała 
zmartwychwstanie

42. Wierzę w spełnienie 
mesjańskich obietnic

43. Wierzę w życie wieczne z 
Jezusem
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? 44. Pan Jezus wstąpił do nieba 1 Kor 12, 13.

Nikt nie może powiedzieć bez 
pomocy Ducha Świętego – 
Panem jest Jezus. 
Wiara w powtórne przyjście 
Jezusa. 
Duch Święty żyje i działa 
w Kościele i w świecie.

Wyjaśnić: znaczenie wyrażeń: „zasiadł po prawicy Boga”, 
„paruzja”; dlaczego obchody Uroczystość Wniebowstąpienia 
Pańskiego przeniesiono z czwartku VI Tygodnia Wielkanocnego 
na VII Niedzielę Wielkanocną; znaczenie obchodów 
Uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego; dlaczego 
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego jest nazywana 
Pięćdziesiątnicą; udział poszczególnych Osób Trójcy Świętej 
w dziele zbawienia;

Wymienić: kiedy obchodzimy uroczystości: Wniebowstąpienia 
Pańskiego, Zesłania Ducha Świętego; znaki działania Ducha 
Świętego we wspólnocie Kościoła;

Scharakteryzować: wspólnotę pierwotnego Kościoła.

Odpowiedzialność 
za: świadectwo 
wiary w obecność 
i działanie Trójcy 
Świętej w Kościele; 
dojrzewanie 
w wierze; 
wytrwałość 
i odwagę do życia 
wiarą w powszechne 
zmartwychwstanie. 

 

45. Duch Święty udziela Bożej 
mocy 

46. Duch Święty żyje i działa w 
Kościele

47. Duch Święty umacnia 
nadzieję

48. Duch Święty potwierdza: 
Jezus jest Panem
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