
PRACA DLA UCZNIÓW Z KLASY I TECHNIKUM PO 

PODSTAWÓWCE 

 

Temat do zapisania do zeszytu: „Chrześcijaństwo a inne religie” 

 

UWAGA NA KOŃCU KATECHEZY JEST INFORMACJA I TEST – 

SPRAWDZIAN, KTÓRY ZAPOWIADAŁEM PROSZĘ SIĘ Z NIM 

ZAPOZNAĆ I WYKONAĆ GO, PO CZYM NADESŁAĆ MI W FORMIE 

ZDJĘCIA! WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW NA KOŃCU KATECHEZY PRZY 

SPRAWDZIANIE!  

 

 WPROWADZENIE:  

Szczęść Boże! Na ostatniej naszej lekcji zastanawialiśmy się wspólnie nad sensem wezwania z 

Modlitwy Pańskiej: „ale nas zbaw ode złego”. Dziękuję bardzo za otrzymane od was prace. 

Tym samym zakończyliśmy dział w podręczniku dotyczący Modlitwy Pańskiej.   

PROSZĘ ZAPISAĆ TEMAT KATECHEZY DO ZESZYTU!  

Podczas dzisiejszej katechezy oprócz wykonania sprawdzianu, będziemy starali się poddać 

analizie inne współistniejące religie świata. Dowiemy się na czy polega wyznawanie islamu, 

judaizmu, czy wielkich religii wschodu. Poznamy założenia innych religii szukając 

jednocześnie wspólnych dróg dialogu z chrześcijaństwem.  

Na początek zapraszam was do oglądnięcia filmiku na kanale You Tube dotyczącego religii 

świata.  

 Ćwiczenie 1:Oglądnij filmik o religiach świata i wykonaj polecenia.   

LINK DO FILMIKU:  

https://www.youtube.com/watch?v=Hzq7HJ8quS0 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hzq7HJ8quS0


Oglądnij filmik jeszcze raz i uzupełnij tabelę 

Nazwa religii  Typ religii (monoteizm, 

politeizm) 

Założyciel Czczone bóstwo  Święta księga  

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

Wyjaśnienie słów z tabelki: monoteizm to nazwa religii, która uznaje istnienie jednego 

Boga, politeizm to religie, które wyznają istnienie wielu bogów.  

 

UZUPEŁNIONĄ TABELKĘ PROSZĘ  ZAMIEŚCIĆ W ZESZYCIE! 

Na podstawie filmiku dowiedzieliście się jaką nazwę noszą największe religie świata, kto był 

ich inicjatorem oraz jak nazywają się bóstwa i księgi otaczane czcią przez ich wyznawców. 

Spróbujmy dowiedzieć się jednak o nich czegoś więcej. Zapraszam was do oglądnięcia 

drugiego filmiku na kanale You Tube dotyczącego symboli wielkich religii świata.  

LINK DO FILMIKU:  

https://www.youtube.com/watch?v=JUSkra_6WrI 

 Ćwiczenie 2: Oglądnij filmik o religiach świata i wykonaj polecenia  

Nazwa religii  Symbol/symbole religii Wyjaśnienie 

znaczenia  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JUSkra_6WrI


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

UZUPEŁNIONĄ TABELKĘ PROSZĘ  ZAMIEŚCIĆ W ZESZYCIE!  

 NOTATKĘ STANOWIĄ ROZWIĄZANIA ĆWICZEŃ 1 i 2.  

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

adres mailowy: rolnikreligia2020@gmail.com  

Czas wykonania zadania do 11.06.2020 r. (Czwartek)  

Życzę powodzenia!  

 

SPRAWDZIAN WIADOMOŚĆI  

Radymno, 04.06.2020 r. klasa I Technikum po podstawówce 

Na początek kilka informacji jak rozwiązywać test. TEST NALEŻY ROZWIĄZAĆ W 

TEN SAM DZIEŃ DO GODZINY 20.00 NALEŻY PRZYSŁAĆ ZDJĘCIE 

ROZWIĄZANEGO PRZEZ WAS SPRAWDZIANU. Termin jest tak szybki ponieważ 

pomoże on wam napisać sprawdzian bez zbędnych konsultacji i w miarę samodzielnie. 

Jeżeli ktoś nie przyśle testu do godziny 20.00 nie uwzględniam jego pracy i traktuje go 

jako nieobecnego, wstawiając jednocześnie ocenę niedostateczny! Proszę wiec o 

dyscyplinę!  Test jest ułożony tak aby wskazał wasze myślenie i aby wasze praca była 

samodzielna, a nie przy pomocy Internetu! A więc zaczynajmy poniżej macie cały test, 

pytania są otwarte i zamknięte jest także wykaz punktacji oraz liczba punktów na 

poszczególną ocenę. UWAGA TEST MOŻNA SKOPIOWAĆ I PRZYSŁAĆ NA 

OSOBNYM PLIKU, BĄDŹ ZAPISAĆ ODPOWIEDZI DO ZESZYTU I WYSŁAĆ 

ZDJĘCIE KAŻDY WEDŁUG WŁASNYCH MOŻLIWOŚĆI!  

 

Sprawdzian wiadomości  

Klasa I Technikum po podstawówce 

Grupa I – do zdobycia max. 33 pkt.  

 

mailto:rolnikreligia2020@gmail.com


Zadanie 1. Na podstawie tekstu Modlitwy Pańskiej uzupełnij tabelę, wpisując w 

odpowiednie miejsce wezwania z modlitwy Ojcze Nasz podane poniżej. (4pkt)  

święć się imię Twoje;  

przyjdź królestwo Twoje;  

bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;  

chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;  

i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;  

i nie wódź nas na pokuszenie;  

ale nas zbaw od złego. 

 

Zadanie 2. Jak nazywa się Archanioł, który jest pogromcą złego ducha/szatana: (1 pkt) 

a) Archanioł Gabriel 

b) Archanioł Rafał  

c) Archanioł Michał  

d) Anioł Stróż 

 

Zadanie 3. Wyjaśnij pojęcia (4pkt): 

 

a) żal doskonały 

 

 

b) żal niedoskonały  

 

Prośby dotyczące sfery czci i majestatu Boga Prośby dotyczące ludzkiej egzystencji 

  

  

  

  

  

  

  



 

Zad. 4. Kto dokonał zamachu na papieża św. Jana Pawła II (1pkt) 

a) sułtan Saladyn 

b) nieznany zamachowiec, 

c) Mehmed Ali Agca 

d) Salif Kirziński 

 

Zad. 5. Spośród podanych encyklik wypisz te, których autorem jest św. Jan Paweł II. 

(5pkt)  

Dives in misericordia, Pacem in terris, Laborem excercens, Humanae vitae, Veritatis 

Splendor, Humanae genesris, Rei novarum., Fides et ratio, Ut unumn sint 

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

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

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

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

Zad. 6. Wymień 3 elementy Liturgii Wielkiego Piątku (3pkt)  

 

 

 

 

Zad. 7 Jak nazywa się świeca symbolizująca zwycięstwo Chrystusa Zmartwychwstałego 

uroczyście zapalana podczas Liturgii Wielkiej Soboty (1pkt). 

a) paschał 

b) lichtarz 

c) roratka 

d) cingulum  

 

Zad. 8. Wyjaśnij na czym polegają podane poniżej w tabeli wezwania z litanii do Imienia 

Jezus. (4pkt)   

Wezwanie  Znaczenie  

Jezu, Synu Boga Żywego   

 



Jezu, dobry pasterzu   

 

 
 

Zad. 9. Wypracowanie: Napisz odpowiedz na pytanie: Dlaczego św. Jan Paweł II jest 

nazywany Wielkim. Odpowiedz uzasadnij odwołując się do życia i działalności św. Jana 

Pawła II. Cenne są także własne refleksje. (10 pkt)  

 

 

SKALA OCEN:  

bardzo dobry – (33-29 pkt)  

dobry – (28-24 pkt) 

dostateczny – (23-16 pkt)  

dopuszczający – (15-10 pkt) 

niedostateczny – (9 pkt) 

 


