
Wymagania podstawowe do matury z katechezy 2013 

Uczeń w klasie maturalnej posiada umiejętności i wiedzę według których potrafi : 

1.Umocnić wiarę: 

I. 

Uzasadnia, że człowiek jest dzieckiem Boga. 

Wylicza cechy charakteryzujące człowieka. 

Wyjaśnia, że bycie człowiekiem jest ogromnym darem, ale stanowi również zadanie. 

Objaśnia, że człowiek jest zdolny poznawać siebie i panować nad sobą. 

 

Podaje znaczenie pojęcia „wspólnota”. 

Wymienia rodzaje wspólnot. 

Uzasadnia osobiste zaangażowanie w życie wspólnotowe. 

 

Podaje, kto jest fundamentem Kościoła założonego przez Chrystusa. 

Wyjaśnia znaczenie słowa „Kościół”. 

Streszcza słowa Chrystusa o powołaniu Piotra. 

 

Nazywa, czym jest świadectwo w wierze. 

Wylicza, jakie cechy powinien posiadać świadek Chrystusa. 

Stwierdza, że Duch Święty uzdalnia nas do dawania świadectwa o swojej wierze. 

Przytacza tekst z Pisma Świętego na temat wartości dóbr duchowych. 

Wylicza, co składa się na rozwój duchowy. 

Wyjaśnia, dlaczego człowiekowi potrzebny jest integralny rozwój. 

II.  

Podaje, czym jest wiara w Boga. 

Nazywa, co to znaczy „wierzę w Boga. 

Streszcza teksty źródłowe. 

 

Wylicza główne prawdy wiary. 

Wyjaśnia, jaką rolę pełni wola człowieka w akcie wiary. 

Stwierdza, że wiara łączy się z uczynkami. 

 

Wymienia zadania rozumu na drodze poznania ludzkiego. 

Przytacza zadania wiary na drodze poznania ludzkiego. 



Wyjaśnia związek między rozumem a wiarą. 

Wskazuje na istotny element ludzkiej natury, jaką jest potrzeba poznania. 

 

Podaje przykłady z Pisma Świętego na temat Boga, Ojca wszechmogącego. 

Wymienia przymioty Boga, Ojca wszechmogącego. 

 

Przytacza teksty z Pisma Świętego mówiące o Bogu Miłosiernym. 

Podaje sposoby okazywania miłosierdzia. 

Wyjaśnia znaczenie pojęcia „miłosierdzie”. 

Objaśnia treść poznanych fragmentów Pisma Świętego i nauki Kościoła o miłosierdziu.  

 

Wyjaśnia znaczenie słów: Jezus, Chrystus, Syn Boży. 

Wymienia teksty biblijne mówiące o Jezusie jako pośredniku. 

Wyjaśnia, dlaczego Jezusa nazywamy pełnią Objawienia. 

Stwierdza, że Jezus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. 

 

Podaje, kim jest człowiek w świetle tajemnicy Chrystusa. 

Objaśnia związek życia ludzkiego z Osobą Jezusa Chrystusa. 

Stwierdza, że życie pochodzi od Boga. 

Wnioskuje, że sens życia opiera się na wierze. 

 

Przytacza teksty biblijne dotyczące obietnicy zesłania Ducha Świętego.  

Podaje, że Duch Święty jest Trzecią Osobą Trójcy Świętej. 

Streszcza treść Dz 2,1-41. 

 

Objaśnia, z czego wynikają zagrożenia dla życia wiarą. 

Potrafi wskazać sposoby obrony wiary. 

Wymienia etapy na drodze ku dojrzałości w wierze. 

Wylicza przymioty dojrzałej osobowości. 

Wyjaśnia, jak stara się realizować poszczególne etapy dojrzałości w wierze. 

 

Wymienia działania, które podejmowała Maryja na drodze pielgrzymowania ku Bogu. 

Streszcza scenę Zwiastowania. 

Objaśnia, w jaki sposób Maryja prowadzi nas po ścieżkach wiary. 



III.  

Podaje, że Kościół jest sakramentem, czyli znakiem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem. 

Wskazuje, że Kościół jest Mistycznym Ciałem Chrystusa. 

Podaje zasady przynależności do nowego Ludu Bożego. 

Wymienia charakterystyczne cechy Ludu Bożego. 

 

Wymienia ewangeliczne wydarzenia z życia Maryi. 

Wyjaśnia teksty źródłowe dotyczące macierzyństwa Maryi wobec Jezusa i ludzi. 

Opisuje, w jaki sposób można naśladować Maryję.  

Uzasadnia służebną rolę Maryi wobec Jezusa. 

 

Wymienia warunki osiągnięcia dziecięctwa Bożego. 

Wymienia warunki sakramentu pokuty i pojednania. 

Podaje, czym jest przebaczenie i pokuta. 

Objaśnia, dlaczego należy się zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu za popełnione grzechy. 

 

Wyjaśnia, na czym polega nasze zjednoczenie z Chrystusem w sakramencie Eucharystii. 

Przytacza teksty z Pisma Świętego dotyczące Eucharystii. 

Stwierdza, że Eucharystia jest szczytem i źródłem chrześcijańskiego życia. 

 

Definiuje sakrament namaszczenia chorych. 

Podaje znaczenie sakramentu chorych, 

Stwierdza potrzebę przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych. 

Wyjaśnia znaczenie pomocy chorym i cierpiącym. 

 

Definiuje słowo „papież”. 

Wyjaśnia, że papież jest następcą św. Piotra.  

Wskazuje na znaczenie urzędu papieskiego.  

 

Wymienia przymioty Kościoła. 

Wyjaśnia znaczenie przymiotów Kościoła. 

Uzasadnia, że Kościół jest powołany do urzeczywistniania przymiotów, jakie otrzymał. 

 

Nazywa, czym jest Kościół zbawionych. 



Wyjaśnia pojęcie „zbawienie”. 

Streszcza teksty źródłowe dotyczące zbawienia. 

Wskazuje, na czym polega szczęście zbawionych. 

IV.  

Podaje znaczenie słowa „powołanie”. 

Objaśnia, na czym polega współpraca człowieka z Bogiem w kształtowaniu świata. 

Wyszczególnia zaangażowanie ludzi świeckich w swojej parafii. 

 

Wymienia osiem Błogosławieństw. 

Wyjaśnia pojęcie „błogosławieni”. 

Wskazuje na Chrystusa, jako źródło prawdy i miłości. 

 

Podaje, na czym polega wolność osoby ludzkiej. 

Wyjaśnia pojęcie „wolności” na podstawie Pisma Świętego. 

Wskazuje na Osobę Zbawiciela jako fundament wolności. 

 

Podaje, z czego wypływa i na czym polega godność człowieka. 

Wyjaśnia konieczność poszanowania każdej osoby ludzkiej jako dziecka Bożego. 

 

Wymienia cechy chrześcijańskiej miłości. 

Wskazuje na osobę Chrystusa jako wzór prawdziwej miłości bliźniego. 

Określa źródło chrześcijańskiej miłości. 

Podaje znaczenie słowa „świadectwo”. 

Wymienia cechy prawdziwego świadka Chrystusa. 

Wskazuje na aktualne możliwości realizacji tego świadectwa. 

 

Podaje znaczenie słów: „parafia”, „osoba świecka”. 

Przytacza przykłady zaangażowania osób świeckich w parafiach. 

Wymienia, w jakich funkcjach Chrystusa mają udział świeccy. 

Wskazuje na miejsce świeckich we wspólnocie parafialnej. 

Podaje, czym jest Kościół jako „wspólnota wspólnot”. 

Wymienia różne wspólnoty i ruchy działające w Kościele. 

V.  

Wymienia przejawy braku wiary w modlitwie. 



Streszcza teksty źródłowe dotyczące zależności między modlitwą i wiarą. 

Określa, czym jest modlitwa. 

Wymienia formy modlitwy i rodzaje modlitwy. 

Charakteryzuje poszczególne formy modlitwy i rodzaje modlitwy. 

 

Podaje, czym jest niedziela dla chrześcijanina. Wyjaśnia sens świętowania niedzieli. 

Wskazuje zasady i cechy, dzięki którym niedziela ma szczególny charakter dla chrześcijanina. 

VI.  

Podaje, że Bóg jest miłością. 

Objaśnia, że największym przykazaniem jest miłość do Boga i bliźniego. 

Określa zagrożenia miłości we współczesnym świecie. 

Przytacza fragmenty Pisma Świętego dotyczące świętości. 

Wyjaśnia pojęcia „święty” i „błogosławiony” w kontekście biblijnym. 

Streszcza życiorysy dwóch wybranych świętych. 

Wybiera sposób na realizację swojej drogi do świętości. 

 

Podaje, czym jest Mistyczne Ciało Chrystusa. 

Wyjaśnia, czym jest prawda o Świętych Obcowaniu. 

Używa poprawnie terminów: „Kościół pielgrzymujący”, „Kościół cierpiący”, „Kościół tryumfujący”. 

 

Podaje, czym jest Adwent. 

Wyjaśnia potrzebę godnego przeżywania Adwentu. 

Objaśnia znaczenie przyjścia Chrystusa na ziemię. 

Charakteryzuje liturgię okresu Adwentu. 

 

Przytacza fragmenty z Pisma Świętego mówiące o Wcieleniu Syna Bożego.  

Wyjaśnia, że życie jest darem Bożym. 

Objaśnia, że życie ludzkie jest wartością. 

Wskazuje na znaczenie Wcielenia Syna Bożego. 

 

Przytacza tekst biblijny o zmartwychwstaniu. 

Określa zadania chrześcijanina we współczesnym świecie. 

Stwierdza, że jedyną prawdą jest Chrystus zmartwychwstały. 

Przytacza tekst biblijny o Zesłaniu Ducha Świętego. 



Objaśnia, kim jest Trzecia Osoba Boska. 

Wyjaśnia, na czym polega działanie Ducha Świętego w życiu człowieka. 

 

Przytacza wydarzenia z życia Maryi, w których dochowywała wierności Bogu. 

Wyjaśnia rolę Maryi w historii zbawienia. 

Charakteryzuje postać Maryi. 

 

2. Wzmocnić swoją nadzieję: 

– podaje, czym jest Objawienie Boże, 

– przytacza tekst biblijny związany ze stworzeniem człowieka, 

– wymienia czynniki, które pomagają odkryć obecność Boga w świecie. 

 

– określa, kim jest człowiek,  

– wymienia dary otrzymane przez człowieka od Stwórcy, 

– wymienia zadania, jakie otrzymał człowiek od Boga w momencie stworzenia. 

– podaje, jakie zadanie otrzymał człowiek w momencie stworzenia, 

– streszcza opowiadanie o stworzeniu świata i człowieka, 

– wylicza zagrożenia dla naturalnego środowiska człowieka. 

 

– podaje znaczenie słowa „anioł”, 

– streszcza jedno z wydarzeń biblijnych, w którym bierze udział anioł, 

– uzasadnia potrzebę obecności Anioła Stróża w swoim życiu. 

 

– definiuje, czym jest uwielbienie, 

– wymienia teksty biblijne wielbiące Boga, 

– wyjaśnia za co wielbiono Boga. 

 

– podaje, czym jest religia, 

– wyjaśnia powszechny charakter religii, 

– uzasadnia potrzebę poszukiwań i dążeń religijnych. 

 

– wymienia religie pozachrześcijańskie, 

– wyjaśnia, jaki powinien być stosunek chrześcijanina do wyznawców innych religii. 

 



– definiuje pojęcie „katolicki”, 

– wyjaśnia, czym jest chrześcijaństwo, 

– charakteryzuje przymioty Kościoła, 

– wskazuje na Jezusa Chrystusa jako założyciela chrześcijaństwa. 

II.  

– podaje, na czym polega grzech pierworodny, 

– wymienia skutki grzechu pierworodnego, 

– streszcza fragment Pisma Świętego dotyczący grzechu pierworodnego. 

 

– nazywa, czym jest odkupienie, 

– wyjaśnia znaczenie ofiary Chrystusa, 

– uzasadnia, że krzyż jest znakiem miłości. 

 

– definiuje słowo „wolność”, 

– wylicza zagrożenia wolności, 

– objaśnia, na czym polega życie w wolności dziecka Bożego. 

 

– wymienia przymioty upodabniające człowieka do Boga, 

– wyjaśnia, jakie są podstawy godności życia ludzkiego, 

– objaśnia, na czym polega prawdziwe szczęście i prawdziwa wolność człowieka. 

 

– podaje, kto założył Kościół, 

– wymienia, jakie zadania ma do wykonania Kościół, 

– wyjaśnia, jakie fakty składają się na powstanie Kościoła, 

– wskazuje na potrzebę odpowiedzialności za Kościół. 

III. 

– podaje znaczenie słowa „powołanie”, 

– wymienia rodzaje powołania, 

– wyjaśnia fragmenty Pisma Świętego dotyczące powołania. 

 

– przytacza fragmenty Pisma Świętego zawierające Dekalog, 

– podaje, że prawo naturalne pochodzi od Boga, 

– wymienia cechy prawa naturalnego, 

– wyjaśnia, że prawo naturalne jest podstawą Prawa Bożego. 



 

– podaje, czym jest sumienie, 

– wymienia rodzaje sumienia, 

– objaśnia fragmenty Pisma Świętego oraz nauczania Kościoła dotyczące sumienia, 

– wyjaśnia, z jakim działaniem związany jest dany rodzaj sumienia, 

– określa, na czym polega formowanie sumienia. 

 

– podaje określenie pojęcia „wartość”, 

– wyjaśnia rolę hierarchii wartości w życiu człowieka, 

– określa specyfikę wartości chrześcijańskich. 

 

– wymienia współczesne zagrożenia życia ludzkiego, 

– objaśnia, czym jest miłość Boga do człowieka, 

– wyjaśnia cel działalności charytatywnej w Kościele. 

– charakteryzuje znaczenie uczestnictwa chrześcijanina w życiu narodu. 

IV. 

– podaje znaczenie działalności misyjnej Kościoła, 

– wylicza rodzaje misji w Kościele, 

– objaśnia cele misyjne, 

– używa poprawnie terminu „misje w Kościele”. 

 

– podaje koncepcję małżeństwa, ukazaną jako rzeczywistość sakramentalną, 

– wymienia zadania małżonków zgodne z zamysłem Boga, 

– objaśnia, czym jest wymiar wspólnotowy małżeństwa, 

– wyjaśnia, na czym polega wzrastanie małżonków w miłości ku Bogu i ludziom. 

 

– definiuje istotę powołania chrześcijańskiego, 

– wymienia postacie osób świętych, 

– streszcza życiorys św. Filipa Neri, 

– wyjaśnia, na czym polega powołanie do świętości. 

 

– wymienia rzeczy ostateczne człowieka, 

– podaje znaczenie pojęć: paruzja, eschatologia, 

– wyjaśnia znaczenie słów: J 14,1-6; Rz 14,7-9.10b-12, 



V.  

– podaje naukę Kościoła o różańcu, 

– wymienia części i poszczególne tajemnice różańca świętego, 

– objaśnia, czym jest modlitwa różańcowa. 

– podaje zasady dojścia do świętości, 

– przytacza teksty ewangeliczne mówiące o świętości, 

– objaśnia, na czym polega rola świętych dla Kościoła i współczesnego świata. 

 

– podaje cechy królestwa Bożego, 

– wyjaśnia, że królestwo Boże stanowi istotną treść nauki Chrystusa, 

– objaśnia znaczenie królestwa Bożego dla życia człowieka. 

 

– podaje definicję słowa „pokój”, 

– wymienia czynniki budujące pokój, 

– wyjaśnia rolę pokoju w życiu człowieka, 

– objaśnia znaczenie pokoju w ujęciu ewangelicznym. 

 

– przytacza teksty biblijne o nawróceniu, 

– wymienia wymagania dotyczące Wielkiego Postu, 

– objaśnia, jakie znaczenie ma Wielki Post w roku liturgicznym, 

– uzasadnia konieczność podjęcia wysiłku w procesie wewnętrznego nawrócenia. 

 

– nazywa, czym jest Triduum Paschalne, 

– definiuje słowa: misterium paschalne, pascha, 

 

– wyjaśnia znaczenie zmartwychwstania dla życia chrześcijanina 

– uzasadnia, że chrzest jest początkiem życia wiecznego. 

 

– analizuje teksty przemówień Ojca Świętego Jana Pawła II na temat miłosierdzia, 

– uzasadnia, że Boże miłosierdzie najpełniej objawiło się w osobie Chrystusa. 

 

– przytacza fragmenty z Pisma Świętego o objawieniu Ducha Świętego, 

– podaje znaczenie słowa „eschatologiczny”, 

– rozróżnia objawienia Boga Ojca – Stworzyciela i Syna Bożego. 



 

– podaje tekst Pisma Świętego o obecności Matki Bożej w życiu Kościoła,        

– przytacza fakty świadczące o interwencji Maryi w historii naszego narodu, 

– wyjaśnia, na czym polega obecność Maryi w życiu wierzących. 

 

– przytacza fragmenty Pisma Świętego mówiące o świętowaniu dni świętych, 

– streszcza naukę Jana Pawła II o świętowaniu niedzieli, 

– wyjaśnia znaczenie odpoczynku w życiu człowieka, 

– charakteryzuje wypoczynek jako czas rozwoju duchowego i intelektualnego. 

 

3. Świadczyć miłością: 

Podaje, że największym przykazaniem jest miłość Boga i człowieka. 

Wyjaśnia znaczenie miłości w życiu codziennym. 

Podaje sposoby okazywania miłości Bogu i człowiekowi. 

Wymienia cechy Bożej miłości. 

 

Wyjaśnia teksty źródłowe, mówiące o powołaniu do miłości. 

Uzasadnia potrzebę troski o rozwój miłości. 

Streszcza teksty biblijne, mówiące o realizacji miłości. 

Stwierdza, że człowiek realizuje siebie poprzez miłość. 

II.  

Poznaje sposób realizacji w pełni godnego życia. 

Wskazuje teksty źródłowe dotyczące godności człowieka. 

Dobiera sposoby kształtowania postawy szacunku wobec innych.  

Objaśnia, co może spowodować wypaczenie w postawie moralnej człowieka. 

Wymienia cechy człowieka dojrzałego i infantylnego.  

Rozróżnia pojęcie „charakter” i „temperament”. 

Nazywa, czym są więzi międzyludzkie. 

Wyjaśnia teksty źródłowe, mówiące o budowaniu więzi między kobietą a mężczyzną. 

Wyjaśnia pojęcia: komplementarność cech w relacji płci. 

Wskazuje na fragment Pisma Świętego mówiący o równej godności kobiety i mężczyzny. 

 

Podaje, czym jest narzeczeństwo. 

Wyjaśnia sens poznania się w narzeczeństwie. 



 

Podaje różne formy realizacji czystości. 

Wyjaśnia znaczenie cnoty czystości w życiu chrześcijanina. 

Objaśnia słowa św. Pawła, że odkupienie, dokonane przez Chrystusa, spowodowało, że ciało ludzkie 
należy do Pana. 

Uzasadnia, że czystość przedmałżeńska to wartość. 

III.  

Wymienia cele małżeństwa. 

Objaśnia, czym jest wymiar wspólnoty małżeństwa. 

Wyjaśnia, czym jest małżeństwo. 

Stwierdza, że chrześcijańscy małżonkowie są znakiem i wyrazem miłości Chrystusa do Kościoła. 

IV. 

Wymienia warunki ważnie zawartego małżeństwa w Kościele katolickim. 

Wyjaśnia tekst biblijny dotyczący uświęcania się małżonków. 

Stwierdza, że związek małżeński jest nierozerwalny.  

Wymienia czynności poprzedzające liturgię zaślubin oraz obowiązki związane z należytym przygotowaniem 
do sakramentu małżeństwa. 

Wymienia dokumenty potrzebne do dopełnienia formalności przedślubnych. 

Wymienia zagrożenia miłości małżeńskiej, które występują we współczesnym społeczeństwie. 

Wyjaśnia znaczenie pozytywnych więzi w rodzinie. 

V.  

Wyjaśnia, jakie znaczenie ma modlitwa za zmarłych. 

Objaśnia, że śmierć nie jest końcem ludzkiego życia. 

 


