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1. Etymologia terminu katecheza. 
2. Definicja katechezy według adhortacji Catechesi tradendae (CT 18). 
3. Katechetyka a nauki humanistyczne 

4. Geneza i główne idee adhortacji Catechesi tradendae 
5. Geneza Katechizmu Kościoła katolickiego 
6. Struktura Katechizmu Kościoła katolickiego. 
7. Geneza Dyrektorium ogólnego o katechizacji. 
8. Struktura Dyrektorium ogólnego o katechizacji. 
9. Geneza polskiego Dyrektorium katechetycznego. 

10. Struktura i założenia polskiego Dyrektorium katechetycznego. 
11. Chrystocentryzm współczesnej katechezy (w odniesieniu do istoty, treści i metody katechezy) 
12. Wiara dojrzała jako cel katechezy 
13. Eklezjalny charakter wiary 

14. Źródło i źródła katechezy według Dyrektorium ogólnego o katechizacji (DOK 95) 
15. Filary katechezy według Dyrektorium ogólnego o katechizacji (DOK 130). 
16. Wychowawcza funkcja katechezy (PDK 37-42). 
17. Niebezpieczeństwa zagrażające funkcji wychowania w katechezie 
18. Katecheza jako nauczanie (PDK 43-50). 
19. Inicjacyjna funkcja katechezy (PDK 51- 53). 

20. Pojęcie ewangelizacji 
21. Ewangelizacja jako funkcja katechezy (PDK 20; 54-57) 
22. Katecheza a Biblia (moralizm, historycyzm, psychologizm – próba oceny) 
23. Biblia a teologia (obrazy z KO 24) 
24. Różnice między teologią a katechezą 
25. Relacja między katechezą a teologią 
26. Element egzystencjalny w katechezie 
27. Geneza, charakterystyka i ocena modelu neoscholastycznego w katechetyce. 
28. Geneza, charakterystyka i ocena modelu stopni formalnych w katechetyce. 

29. Geneza, charakterystyka i ocena modelu kerygmatycznego w katechetyce. 
30. Geneza, charakterystyka i ocena modelu antropologicznego w katechetyce. 
31. Geneza, charakterystyka i ocena modelu korelacji 
32. Akty prawa oświatowego i kościelnego regulujące nauczanie religii w szkole.  
33. Relacja nauczania religii oraz instytucji szkoły według PDK. 
34. Organizowanie lekcji religii, liczebność grupy, przedmiot alternatywny  według aktualnego stanu 

prawnego. 
35. Programy nauczania religii i podręczniki katechetyczne, nadzór i wizytowanie lekcji religii według 

aktualnego stanu prawnego. 
36. Prawa i obowiązki nauczycieli religii według aktualnego stanu prawnego . 

37. Tryb zatrudniania oraz kwalifikacje nauczycieli religii według aktualnego stanu prawnego 
38. Godzinowy wymiar lekcji religii, ocena z religii, rekolekcje szkolne, emblematy religijne i modlitwa w 

szkole według aktualnego stanu prawnego. 
39. Problem możliwości zdawania egzaminu maturalnego z religii. 
40. Zadania i natura duszpasterstwa katechetycznego dzieci i młodzieży w parafii (PDK 105 -113). 
41. Zadania katechezy i ich realizacja w ramach nauczania religii w szkole i parafii.  

42. Charakterystyka Ramowego program katechizacji z 1971 i dyskusja nad nowym programem nauczania 
religii.  

43. Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce  (przebieg prac nad dokumentem, struktura 

dokumentu, założenia i terminologia dokumentu).  
44. Programy nauczania religii: typy, specyfika i struktura. 
 


