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Religia I-VIII - zadanie 4                   Aldona Nejman 

Zadania na tydzień (do 30 kwietnia). 

Klasa Ia- Temat: Niedziela dniem Zmartwychwstania. Dekalog. 
Proszę o przeczytanie dziecku tekstu s.94-95 ( jeśli dziecko dobrze czyta może 
spróbować samo). Odpowiedz na pytania ze s.95. 
Wklej "DEKALOG" i naucz się go na pamięć (do 14 maja). 

 
 
Klasa IIa- Temat: Uczymy się pracować nad sobą. Skład apostolski. 



Po przeczytaniu tekstu s.90-91 napisz odpowiedź na pytanie :"Jak robić rachunek 
sumienia?" 
Wklej "Skład apostolski"  i naucz się go na pamięć (do końca maja). 

 
 
 
Klasa IIIa- Temat: Przepraszamy Boga - akt pokuty. "Chwała na wysokości Bogu" 
Po przeczytaniu tekstu s.80-83 odpowiedz na pytania: 
- Dlaczego pierwszą wspólną moslitwą na Mszy Św. jest akt pokuty? 
- Rozwiąż krzyżówkę 
 
Jeżeli jeszcze nie umiesz modlitw ze s, 81 i 83 naucz się ! 
 



 

 

Klasa IVa- Temat: Dekalog darem Boga 
Po przeczytaniu tekstu s. 90-98: 
- Przepisz treść Delalogu, jeżeli nie pamiętasz przykazań - naucz się. 
- Odpowiedz na pytania: 
"Dlaczego Bóg dał nam Przykazania?" 
"W czym pomagają nam przykazania?" 
 



Klasa Va i Vc- Temat: Jezus Kapłanem, Nauczycielem i Prorokiem 
Po przeczytaniu tekstu s. 102-109 odpowiedz na pytania: 
- "Dlaczego Jezus Chrystus jest Kapłanem na wieki?" 
- "Dlaczego Pana Jezusa możemy nazywać Nauczycielam?" 
 
Klasa VIc i VId- Temat: Rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa. Chrzest Polski 
Przeczytaj tekst s.98-101. 
 Przeanalizuj mapki na s.98. 
 Napisz jakie były konsekwencje przyjęcia chrztu przez Mieszka I ?" 
 
 Klasa VIIa- Temat: Jezus Chrystus postacią historyczną. Dobra Nowina 
Po przeczytaniu tekstu s. 68-73  
- Wymień chrześcijańskie i pozachrześcijańskie źródła potwierdzające 
hisyoryczność postaci Chrystusa. 
- Przeanalizyj i przepisz tabelkę s. 72. 
 
Klasa VIIIb i VIIIc - Temat: Ojcowie reformacji. Współczesne tendencje 
ekumeniczne. 
Przeczytaj tekst s.70- 73. 
- Opisz rolę Lutra, Kalwina i króla Henryka VIII w powstawaniu wyznań 
protestanckich. 
- Przeanalizuj mapkę na s.72. 
Po przeczytaniu tekstu s. 120-121 przerysuj diagram s.120, napisz "Czym jest ruch 
ekumeniczny?" 
 

 

 


