
 
 

Praca dla uczniów z klasy II Technikum i Branżowej 

 

Temat do zapisania do zeszytu: „Nie cudzołóż” 

 

UWAGA! SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI JEST NA KOŃCU LEKCJI 

ORAZ INFORMACJE JAK GO WYKONAĆ!!! 

 

UWAGA!!! PROSZĘ BARDZO O NADRABIANIE ZALEGŁOŚCI ZE 

ZDALNEGO UCZENIA. PROPOZYCJE OCEN ZOSTAŁY 

WYSTAWIONE, JEST JESZCZE CZAS, ABY COŚ ZMIENIĆ. OCENY 

ZE SPRAWDZIANU PODAM W NALBLIŻSZYCH DNIACH W 

MAILACH! PROSZĘ PONADTO O ZROBIENIE ZDJĘĆ ZESZYTU 

UCZNIA OD OCENY Z PÓŁROCZA ZA ZESZYT I WYSŁANIE MI 

ZDJĘĆ BĘDZIE TO KOLEJNA NASZA OCENA ZA PRACĘ UCZNIA W 

ZESZYCIE. CZAS WYSŁANIA ZDJĘĆ DO DNIA WSYTAWIENIA 

OCEN KOŃCOWYCH!  

 

 WPROWADZENIE: 

Szczęść Boże. Witam! Dziękuję za nadesłane przez was prace. Ostatnio zapoznawaliśmy się z 

tematem zobowiązań wobec rodziców oraz konsekwencji jakie wynikają z faktu bycia synem 

czy córką. Dzisiaj chciałbym z wami przejść do VI przykazania, a więc nie cudzołóż. Pomijamy 

V przykazanie ponieważ oglądaliśmy film o Mary Wagner broniącej życia do poczęcia do 

naturalnej śmierci. Tak więc dzisiaj zajmiemy się tematem czystości, oraz dowiemy się jak 

wychowywać siebie, aby nie zranić innych w tej delikatnej sferze.  

Proszę zapisać podany wyżej temat do waszych zeszytów! 

Często gdy słyszymy słowo czystość, a zwłaszcza czystość przedmałżeńska uśmiechamy się 

pobłażliwie. Czy to w dzisiejszych czasach nie przeżytek? A może nauczanie Jezusa i głos 

Kościoła w tej sprawie ma sens. Może warto czekać na tę jedyną osobę w życiu której mogę 

oddać wszystko włącznie z ciałem? Co daje nam czystość przedmałżeńska? Na te pytania 

odpowiada filmik znajdujący się na kanale You Tube, do którego oglądnięcia was zapraszam.  

Poniżej znajduje się link do stronki.  

 

 Ćwiczenie 1: Obejrzyj filmik.  

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

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


 
 

Jak mogliście zobaczyć czystość to wielki skarb i dar. Sięgnijmy do Słowa Bożego, które 

ukazuje nam że musimy nieustannie czuwać nad sobą, aby strzec daru czystości serca i ciała. 

  Ćwiczenie 2: Przeczytaj teksty biblijne i odpowiedz na pytania.  

 

 

 

 

 

 

Po przeczytaniu tekstu biblijnego wykonaj poniższe polecenia odpowiadając na pytania:  

1. Czy według Chrystusa grzechy przeciwko czystości dotyczą jedynie sfery fizycznego 

współżycia? Czy czystość to jednak coś więcej? Odpowiedz uzasadnij na podstawie 

tekstu 1.    

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

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

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

2. Jak określa św. Paweł Apostoła nasze ciało?  

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

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

3. Kto zamieszkuje nasze ciało według św. Pawła Apostoła? 

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

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

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA PROSZĘ ZAPISAĆ W ZESZYCIE UCZNIA, JAKO 

FORMA NOTATKI!  

 Ćwiczenie 3: Obejrzyj filmik  

Ostatnim akcentem naszej lekcji będzie zapoznanie się z nauczaniem Kościoła dotyczącym 

zachowywania czystości jak również sposobami radzenia sobie z nieczystością. Zapraszam was 

do oglądnięcia filmiku na kanale You Tube mówiącym o sferze seksualnej.  

LINK DO FILMIKU.  

https://www.youtube.com/watch?v=WZ1jLRBf73g 

27 Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż!10 28 A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na 

kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. (Mt 5, 28) 

16 Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? 17 Jeżeli ktoś zniszczy świątynię 

Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście. (1 Kor 3, 16-17)  

https://www.youtube.com/watch?v=WZ1jLRBf73g
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=248#P10


 
 

PO OGLĄDNIĘCIU FILMIKU JAK I WŁASNEJ WIEDZY SPRÓBUJ 

ODPWIEDZIEĆ NA PYTANIE:  

1. Jakie są sposoby  walki  z nieczystością?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 NOTATKĘ STANOWIĄ ROZWIĄZANIA ĆWICZENIA 1, 2 i 3.  

 

Wykonane ćwiczenia należy wysłać w formie zdjęcia na podany adres mailowy: 

rolnikreligia2020@gmail.com 

Czas wykonania zadania do 08.06.2020 r. (Poniedziałek)  

Życzę powodzenia!  

 

SPRAWDZIAN WIADOMOŚĆI  

Radymno, 01.06.2020 r. klasa II Branżowa 

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, co w konsekwencji wiąże się z oceną niedostateczną, proszę więc 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 II Branżowa 

Do zdobycia max. 34 pkt.  

mailto:rolnikreligia2020@gmail.com


 
 

Zad. 1. Jaką nazwę nosi czas odpoczynku wyznaczony przez Pana u Żydów, związany ze 

świętowaniem dnia Pańskiego? (1pkt) 

a) moria 

b) niedziela 

c) Święto Namiotów 

d) szabat 

Zad. 2. Spośród grona znanych ci świętych wypisz tych, którzy ponieśli śmierć 

męczeńską (4pkt) : św. Polikarp, św. Jan Paweł II, św. Ignacy Antiocheński, św. s. Faustyna 

Kowalska, św. o. Maksymilian Maria Kolbe, św. Paweł Apostoł, św. Jan Apostoł. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Zad. 3. Kto dokonał zamachu na papieża św. Jana Pawła II (1pkt) 

a) sułtan Saladyn 

b) nieznany zamachowiec, 

c) Mehmed Ali Agca 

d) Salif Kirziński 

 

Zad. 4. Podaj trzy wymiary zasadnicze wymiary świętowania niedzieli. Po czym wybierz 

jeden z nich i wyjaśnij jego sens. (5pkt)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zad. 5. Spośród wymienionych świąt i uroczystości wypisz te, na których obecność jest 

sankcjonowana grzechem ciężkim. (3pkt) 



 
 

Świętej Bożej Rodzicielki, Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, Niepokalane Poczęcie 

Najświętszej Maryi Panny, Objawienie Pańskie, Poniedziałek Wielkanocny, Wszystkich 

Świętych.   

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

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

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

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

 

Zad. 6. Wyjaśnij na czym polegają grzechy przeciwko imieniu Bożemu zawarte poniżej 

(6pkt): 

a) krzywoprzysięstwo 

 

 

b) przekleństwo 

 

 

c) bluźnierstwo 

 

 

Zad. 7.  Wyjaśnij następujące pojęcia (4pkt)  

a) politeizm 

 

 

b) agnostycyzm  

 

Zad. 8. 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 – (34 -30 pkt)  

dobry – (30-25 pkt) 

dostateczny – (24-17 pkt)  

dopuszczający – (16-10 pkt) 

niedostateczny – (9 pkt) 

 

 


