
PRACA DLA UCZNIÓW Z KLASY I TECHNIKUM PO 

PODSTAWÓWCE 

Temat do zapisania do zeszytu: „Nie wódz nas na pokuszenie” 

UWAGA! PROSZĘ O WYKONANIE ZDJĘĆ WASZYCH ZESZYTÓW 

OD OCENY ZA ZESZYT Z PORZEDNIEGO PÓŁROCZA I 

WYSYŁANIE MI ZDJĘĆ MOŻE BYĆ NAWET W OSOBNYM PLIKU. 

BĘDZIE TO WERYFIKACJA WASZEJ PRACY I JAK ZWYKLE 

WIĄŻE SIĘ Z TYM OCENA NA KONIEC Z ZESZYTU! CZAS NA 

WYSŁANIE ZDJĘĆ ZESZYTU DO 28 MAJA!  

 

 WPROWADZENIE:  

Szczęść Boże! Na ostatniej katechezie przypominaliśmy sobie postać i dziedzictwo św. Jana 

Pawła II z okazji 100 rocznicy jego urodzin. Dzisiaj wracamy do naszych rozważań o 

Modlitwie Pańskiej. Przed nami kolejny temat, a więc następne wezwanie z Ojcze Nasz. 

Przeanalizujemy jak ostatnio jego znaczenie, tym razem nasza prośba to: „Nie wódz nas na 

pokuszenie” 

PROSZĘ ZAPISAĆ TEMAT KATECHEZY DO ZESZYTU!  

Dzisiaj dotkniemy jednej z najbardziej fundamentalnych prawd w naszym życiu, a mianowicie 

faktu że wszyscy jesteśmy kuszeni, wszyscy doświadczamy pokus. Pokusa sama w sobie nie 

jest jeszcze grzechem może się nim stać kiedy jej ulegniemy. Dzisiejszy świat dostarcza nam 

bardzo wiele pokus. Zapraszam was do wykonania ćwiczenia, w którym chciałbym abyście 

zapisali największe pokusy jakich doświadcza współczesna młodzież. 

 Ćwiczenie 1:Wypisz wokół chmurki pokusy z jakimi zmaga się dzisiejsza młodzież.   

 

 

 

 

 

 

POKUSY  



ROZWIĄZANIE ĆWICZENIA PROSZĘ ZAMIEŚCIĆ W ZESZYCIE! 

Sama pokusa nie jest jeszcze grzechem, lecz do niego prowadzi, popełnienie zaś konkretnego 

grzechu w wyniku pokusy niesie ze sobą poważne konsekwencje. Czego one dotyczą? 

Odpowiedz na to pytanie znajdziecie w tekście z podręcznika.  

 

 Ćwiczenie 2: Przeczytaj tekst z podręcznika i wykonaj polecenia. 

 

Przeczytaj jeszcze raz tekst biblijny i odpowiedz na pytania:  

1) Podaj konsekwencje jakie niesie ze sobą grzech.  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

ROZWIĄZANIE ĆWICZENIA PROSZĘ ZAMIEŚCIĆ W ZESZYCIE! 

 

Czasami wydaje się nam że w doświadczeniu pokusy jesteśmy sami. Tymczasem sam Bóg 

przychodzi nam z pomocą w naszych trudnościach ponieważ tak jak my doświadczył On 

kuszenia. Znamy wszyscy opis kuszenia Jezusa na pustyni przypomnijmy sobie jeszcze raz tę 

biblijną scenę. 

 Ćwiczenie 3: Przeczytaj tekst biblijny i odpowiedz na pytania 

 

 

 

Człowiek ma skłonność grzechu, czyli do odwracania się od Boga i odrzucania Jego miłości. Z tego 

względu jest podatny na pokusy szatana. Chce on zgubić człowieka, przeszkodzić jego zbawieniu, dlatego 

nakłania do grzechu. Człowiek popełnia grzech, jeśli dobrowolnie oraz świadomie ulega pokusom. Każdy 

grzech niesie ze sobą poważne konsekwencje. Grzech śmiertelny zrywa wież z Bogiem i może prowadzić 

do utraty zbawienia. Niszczy także tego kto go popełnia i krzywdzi innych ludzi. Z miłości do Boga i do 

samego siebie każdy człowiek powinien unikać grzechu.     



 

Przeczytaj jeszcze raz tekst biblijny i odpowiedz na pytania:  

1) Wymień pokusy jakich doświadczył Jezus na pustyni.  

…………………………………………………………………………………………………... 

2) W jaki sposób Jezus przezwycięża pokusy? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3) Jakie przesłanie dla nas w walce z pokusami płynie z tego fragmentu? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA PROSZĘ ZAMIEŚCIĆ DO ZESZYTU! 

 

 ZADANIE DOMOWE: Przeczytaj artykuł o walce z pokusami i wypisz metody do 

walki z pokusą tam wskazane.  

LINK DO ARTYKUŁU: 

https://deon.pl/wiara/duchowosc/6-skutecznych-sposobow-na-walke-z-

pokusami,353034 

1 Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu i przebywał w Duchu [Świętym] na 

pustyni 2 czterdzieści dni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie 

odczuł głód. 3 Rzekł Mu wtedy diabeł: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się 

stał chlebem». 4 Odpowiedział mu Jezus: «Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek»2. 

5 Wówczas wyprowadził Go w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata 6 i rzekł 

diabeł do Niego: «Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je 

odstąpić, komu chcę. 7 Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje». 8 Lecz Jezus 

mu odrzekł: «Napisane jest: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć 

będziesz»3. 

9 Zaprowadził Go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś 

Synem Bożym, rzuć się stąd w dół! 10 Jest bowiem napisane: Aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby 

Cię strzegli, 11 i na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień»4. 12 Lecz 

Jezus mu odparł: «Powiedziano: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego»5. 

13 Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od Niego aż do czasu6. 

https://deon.pl/wiara/duchowosc/6-skutecznych-sposobow-na-walke-z-pokusami,353034
https://deon.pl/wiara/duchowosc/6-skutecznych-sposobow-na-walke-z-pokusami,353034
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=319#P2
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=319#P3
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=319#P4
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=319#P5
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=319#P6


 NOTATKĘ STANOWIĄ ROZWIĄZANIA ĆWICZEŃ ORAZ ZADANIE 

DOMOWE! 

Wykonane ćwiczenia, zadanie domowe, należy wysłać w formie zdjęcia na podany adres 

mailowy: rolnikreligia2020@gmail.com  

Czas wykonania zadania do 28.05.2020 r. (Czwartek)  

Życzę powodzenia!  

 

 

mailto:rolnikreligia2020@gmail.com

