
 

RELIGIA KL IV. 14 05 2020 
 
1.Na dzisiejszej lekcji religii wpisz do zeszytu temat : Po krańce ziemi – apostolska misja. str. 
122. 
W tym temacie uświadomisz sobie, że każdy chrześcijanin jest odpowiedzialny za głoszenie 
Dobrej Nowiny i dawanie świadectwa o Chrystusie zmartwychwstałym. Poznasz postać św. 
Pawła, który zwany jest Apostołem wszystkich narodów, gdyż zaniósł Ewangelię do 
największej ilości zakątków świata. Przeczytasz o jego nawróceniu, które sprawia, że Szaweł 
gorliwy prześladowca Chrystusa, staję się św. Pawłem, kończącym swoje życie śmiercią 
męczeńską za Jezusa. Jako obywatel Rzymu zostaje ścięty mieczem. Obywatelstwo to 
odziedziczył po ojcu. 
2.Przeczytaj uważnie temat. 
3.Na podstawie tego co przeczytałeś, napisz w zeszycie kilka zdań o św. Pawle. [ Pracę 
sprawdzę po powrocie do szkoły ]. 
 

RELIGIA KL V 14 05 2020 
 
1.Na dzisiejszej religii, wpisz do zeszytu temat: Jan Apostoł. Str. 108. 
 
,, Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję” ( J15, 14 ). 
 
2.W tym temacie poznasz jednego z pierwszych, powołanych uczniów Jezusa, a mianowicie 
św. Jana Apostoła. Był on nie tylko jednym z pierwszych uczniów, ale też najmłodszym 
apostołem. Pismo Święte podaje, że jako jedyny z Dwunastu był pod krzyżem na Golgocie 
kiedy Jezus umierał. Jedyny z pośród uczniów świadek naoczny śmierci Jezusa. Jako 
pierwszy stanął też przy pustym grobie. Ewangelia nazywa go umiłowanym uczniem Jezusa. 
Jan uczy nas gotowości dawania świadectwa o Jezusie i bycia Jego przyjacielem nawet w 
najtrudniejszych chwilach życia. 

3.Przeczytaj temat i zapoznaj się z działalnością Jana Apostoła. 

4.Do zeszytu przepisz Zapamiętaj str. 109.i Kilka słów o… 

 

RELIGIA KL. VI  14 05 2020 
 
1.Na dzisiejszej lekcji religii zapisz w zeszycie temat: Tak żyć, by nie okazać się zbyt lekkim. 
str. 156. 

,, Bóg obliczył twoje panowanie i ustalił jego kres. Zważono cię na wadze i okazałeś się 
zbyt lekkim”. ( Dn 5, 26 – 27 ). 

2.  W tym temacie, poznasz chrześcijańską naukę o rzeczach ostatecznych człowieka : 
,,ŚMIERĆ”, ,,SĄD BOŻY”, ”,,NIEBO”,.,,PIEKŁO”. Poznasz podstawową naukę Kościoła w 
wyżej wymienionych sprawach. Umocni to twoją wiarę w życie wieczne oraz budowanie 
duchowej więzi ze świętymi i tymi, którzy w czyśćcu dopełniają pokuty. Dowiesz się również 



o sądzie szczegółowym, przed którym staje człowiek w chwili śmierci. Przeczytasz o Królu 
Baltazarze z Księgi proroka Daniela, który łamał prawo Boga i otrzymał ostrzeżenie o śmierci 
i zbliżającym się sądzie oraz rozliczeniu z życia. 

3.Przeczytaj uważnie cały temat.  

4.Do zeszytu przepisz Zapamiętaj i Odkryć tajemnice, ustnie odpowiedz na pytania z 
Zastanów się str. 158. 

 

RELIGIA KL VII. 14 05 2020 
 
1.Wpisz do zeszytu temat : Mówić prawdę i dotrzymać słowa. Wykroczenia przeciw 
prawdzie. Str. 151.. 

,, Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie”  ( 
J 18, 47 ). 

,, Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie” ( Mt 5, 37 ). 

2.Ten temat zapozna Cię z wartością prawdy i destrukcyjnym działaniu wykroczeń przeciw 
niej. Dowiesz się, że prawda jest wielką wartością potrzebną człowiekowi do normalnego 
życia zgodnego z sumieniem. Człowiek żyjący w prawdzie jest wolny. Człowiek prowadzący 
życie w zakłamaniu, łamie swoje sumienie, degraduje siebie i staje się niewolnikiem 
kłamstwa. Zawsze pamiętaj o tym, że masz być wolny i żyj tak, aby kształtować relacje z 
drugim człowiekiem oparte na prawdzie. Prawda zawsze się opłaci. Nawet wrogowie Jezusa, 
nazwali Go ,, Nauczycielem prawdomównym”. 

3.Przeczytaj uważnie temat.  

4.Przepisz do zeszytu cytaty z Pisma Świętego str. 151. Następnie przepisz Zapamiętaj str. 
153. Ustnie odpowiedz na pytania z Zastanów się. 

 

RELIGIA KL VIII.  14 05 2020 
 
WPISZ DO ZESZYTU TEMAT: Reformacja i reforma katolicka. Sobór Trydencki.  Str. 144. 
 
1.Temat dzisiejszy zapozna nas z kolejnym rozłamem w Kościele po schizmie wschodniej, 
reformacją. Dowiesz się również o Soborze Trydenckim  w XVI w. , który odegrał znaczącą 
rolę w Kościele rzymskokatolickim i był przeciwwagą dla reformacji.  Kościół katolicki 
potrzebował reformy. Jednak w pewnym stopniu reforma ta poszła w niewłaściwym kierunku.  
W Kościele dochodzi do rozłamu w wyniku,  którego powstaje  ruch religijno - społeczny 
zwany reformacją, głoszący błędne nauki przeczące doktrynie katolickiej, mającej korzenie w 
nauczaniu samego Jezusa Chrystusa . Protestantyzm  wykluczył obecność Jezusa Chrystusa w 
swoim Ciele i Krwi pod postacią chleba i wina podczas Eucharystii ( zaprzeczając Ostatniej 
Wieczerzy Pana Jezusa ). Zaprzeczył spowiedzi świętej, a człowiek zbawia się nie za pomocą 
zasług dobrych uczynków i łaski Bożej, a jedynie przez wiarę. ( a więc możesz grzeszyć i tak 



będziesz zbawiony, nie musisz się spowiadać ). Poznasz postacie ruchu protestanckiego takie 
jak: Marcin Luter ( w Niemczech ), Jan Kalwin ( pochodzący z Francji ) i Huldrych Zwingli ( 
w Szwajcarii ).  Dowiesz się o Soborze Trydenckim, który był odpowiedzią na reformację i 
zainicjował reformę wewnętrzną w Kościele rzymskim. Sprecyzowana została na nim nauka 
katolicka o zbawieniu, do którego dążymy dzięki łasce i uczynkom, o grzechu pierworodnym,  
o 7 sakramentach, czyśćcu, odpustach, kulcie świętych, celibacie, seminariach, indeksie ksiąg 
zakazanych i opracowaniu katechizmu. Osoby, które odegrały ważną rolę w odnowie 
Kościoła katolickiego to: św. Jgnacy Loyola – hiszpański ksiądz działający w Rzymie, św. 
Karol Boromeusz – włoski kardynał i arcybiskup Mediolanu.  
2.Uważnie przeczytaj treść całego tematu. 
3. W zeszycie przepisz Zapamiętaj, Wiem że… , ustnie odpowiedz na pytania z Zastanów się 
str. 146. 
Wszystkie tematy sprawdzę po powrocie do szkoły. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


