
 
 

Praca dla uczniów z klasy II Technikum i Branżowej 

 

Temat do zapisania do zeszytu: „Jan Paweł II – Wielki” 

 

 WPROWADZENIE: 

Szczęść Boże. Witam! Na ostatniej katechezie zapoznaliście się z dziełem i zamysłem odnowy 

Kościoła jaką zaproponował Sobór Watykański II. Dziękuję za nadesłane przez was prace i 

ciągle czekam na spóźnialskich. Dzisiaj przed nami temat, który jest niezwykle ważny w 

kontekście rocznicy 100 - lecia urodzin św. Jana Pawła II, która przypada w maju, bieżącego 

roku. Realizując dzisiejszy temat poznacie życie i działalność św. Jana Pawła II jako papieża 

oraz wyjątkowość jego posługi.  

Proszę zapisać podany wyżej temat do waszych zeszytów! 

 

Większość z was, niestety z racji na wiek, nie pamięta już naszego wielkiego rodaka św. Jana 

Pawła II. Jego postać znacie zapewne z opowieści dziadków lub rodziców. Wybór Jana Pawła 

II na papieża był dla wielu szokiem, zaś dla naszej ojczyzny miał decydującą rolę w 

odzyskiwanie wolności w dobie komunizmu. Jak doszło do wyboru św. Jana Pawła II? 

Sięgnijmy spojrzeniem do tamtych czasów oglądając poniższy filmik na kanale You Tube. 

Poniżej znajduje się link do stronki.  

 

 Ćwiczenie 1: Obejrzyj filmik i odpowiedz na pytania.  

https://www.youtube.com/watch?v=g6ZpsLlII0c 

 

Obejrzyj filmik jeszcze raz i odpowiedz na pytania:  

1. Podaj datę wyboru św. Jana Pawła II na papieża? 

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

2. Podaj imię i nazwisko papieża Jana Pawła II? 

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

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA PROSZĘ ZAPISAĆ W ZESZYCIE UCZNIA, JAKO 

FORMA NOTATKI!  

 

Poznaliście zatem jak wyglądały pierwsze chwile Papieża Polaka po jego wyborze na stolicę 

Piotrową. Św. Jan Paweł II okazał się przełomowym papieżem w wielu kwestiach. Ożywił 

https://www.youtube.com/watch?v=g6ZpsLlII0c


 
 

życie Kościoła, pielgrzymował do ponad 100 krajów w czasie swojego pontyfikatu oraz wydał 

wiele listów, encyklik i dokumentów ważnych dla życia Kościoła. Aby dowiedzieć się bardziej 

szczegółowo jak przebiegał jego pontyfikat przeczytajcie jeden z artykułów poświęcony życiu 

i działalności Papieża Polaka. Poniżej podaję wam link do strony internetowej z artykułem.  

 

  Ćwiczenie 2: Przeczytaj artykuł dotyczący pontyfikatu św. Jana Pawła II i 

odpowiedz na pytania.  

 

LINK DO ARTYKUŁU O ŚW. JANIE PAWLE II 

 

https://domjp2.pl/jan-pawel-ii/potyfikat-jana-pawla-ii/ 

 

Po przeczytaniu artykułu wykonaj poniższe polecenia odpowiadając na pytania:  

 

1. Jakie słowa stały się swoistym programem pontyfikatu św. Jana Pawła II? 

ZACYTUJ!  

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

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

2. Gdzie św. Jan Paweł II odbył swoją pierwszą podróż? 

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

3. Wypisz nazwy wszystkich encyklik Jana Pawła II? 

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

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

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

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

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

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

4. Kto i kiedy dokonał zamachu na Ojca Świętego? 

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

5. Jakie słowa skierował do obecnych na placu św. Piotra wiernych Jan Paweł II na 

kilka godzin przed śmiercią? ZACYTUJ!  

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

https://domjp2.pl/jan-pawel-ii/potyfikat-jana-pawla-ii/


 
 

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

6. Podaj datę śmierci św. Jana Pawła II, jego beatyfikacji i kanonizacji? 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA PROSZĘ ZAPISAĆ W ZESZYCIE UCZNIA, JAKO 

FORMA NOTATKI!  

 

 NOTATKĘ STANOWIĄ ROZWIĄZANIA ĆWICZENIA 1 I 2.  

 

Wykonane ćwiczenia z zadaniem domowym należy wysłać w formie zdjęcia na podany 

adres mailowy: rolnikreligia2020@gmail.com 

Czas wykonania zadania do 19.05.2020 r. (Wtorek)  

Życzę powodzenia!  
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