
Religia I- VIII - zadanie 6 (do 14.05)    Aldona Nejman 

Klasa Ia- Temat: Pan Jezus czeka na nas w sakramentach. 

Omawiamy wiadomości ze s. 96-99. Po obejrzenou ilustracji mówimy dziecku,że z 

Panem Jezusem spotykamy się w sakramentach. Proszę opowiedzieć któtko 

dziecku o każdym z sakramentów. Uczymy się na pamięć. 

Zapis: 

Sakramenty święte 

1. Chrzest 

2. Bierzmowanie 

3. Eucharystia 

4. Pokuta 

5. Namaszczenie chorych 

6. Kapłaństwo 

7. Małżeństwo 

 

Klasa IIa- Temat: Eucharystia - chlebem życia 

Po przeczytaniu tekstu s.98-101 odpowiedz na pytania: 

- Czego dowiadujemy się o chlebie od Pana Jezusa? 

- Jaki dar otrzymają ci, którzy pozostaną przy Panu Jezusie i będą przyjmowali 

Komunię Świętą? 

 

Klasa IIIa- Temat: Słowo Boże prowadzi nas przez życie 

Po przeczytaniu tekstu s.86-89 odpowiedz na pytania: 

- Do kogo możesz zwrócić się z prośbą o wyjaśnienie słów Bożych zawartych w 

Piśmie świętym? 

- W czym pomaga nam Pismo Święte? 

- Dlaczego Pana Jezusa nazywamy Słowem? 

 

Klasa IVa- Temat: Wierni Bogu i ludziom. Dali świadectwo 

Po przeczytaniu tekstu s.100-103 odpowiedz na pytania: 

- Jakiej postawy uczą nas Św. Józef i Św. Jan?  

- Wymień sytuacje, w któwych ich wierność szczególnie się uwidoczniła. 



- Jak możemy dawać świadectwo o Jezusie? 

 

Klasa Va i Vc- Temat: Królestwo Boże. Słowo Boże światłem 

Po przeczytaniu tekstu s.86-89 odpowiedz na pytania: 

- Na jakich wartościach należy budować królestwo Boże? 

- Dlaczego słowo Boże powinno być światłem w naszym życiu? 

- Co należy czynić, aby słowo Boże było swiatłem w naszym życiu? 

 

Klasa VIc i VId- Temat: Święty Wojciech. Rozwój Kościoła                                                                                                                              

w średniowiecznej Polsce  

Po przeczytaniu tekstu s.102-109 wykonaj nasępujące zadania. 

1. Na podstawie biogramu Świętego Wojciecha (s.103) uzupełnij zapis: 

około 956 ------- ................................................... 

          981 -------- ................................................... 

       ........  -------- jako biskup objął diecezję w Pradze 

         989 --------.................................................... 

     .......... ------- przebywał w klasztorze benedyktynów w Rzymie 

        995 --------.................................................... 

wiosną 997 -----.................................................... 

    .......... ------- został zamordowany podczas misji w Prusach. 

2. Jakie było znaczenie Kościoła dla rozwoju życia i wiary w początkach narodu 

polskiego? 

 

Klasa VIIa- Temat: Prawo Królestwa Bożego. Jezus Syn Boży 

Po przeczytaniu tekstu s. 74-77 odpowiedz na pytania: 

- Jakie wezwania kieruje do nas Jezus poprzez błogosławieństwa? 

- Czym jest Prawo Królestwa Bożego? 

- Kim dla ciebie jest Jezus, Syn Boży? 

 

Klasa VIIIb i VIIIc- Temat: Sobór Trydencki. Unia brzeska  

Po przeczytaniu tekstu s. 74-79 wykonaj nasępujące zadania. 

1. Uzupełnij zdania. 

Sobór Trydencki został zwołany w celu.......................................... oraz 



............................................. Odbywał się on w  ............. etapach,  w latach 

................ Głównymi tematami obrad soboru były następujące zagadnienia: 

......................................................................................... 

2. Wypisz skutki Soboru Trydenckiego. Podkreśl ten, któremu nadajesz najwyższa 

rangę. 

3. Scharakteryzuj obrządek grekokatolicki. 
 


