
PRACA DLA UCZNIÓW Z KLASY III BRANŻOWEJ   

Temat do zapisania do zeszytu: „Dekalog” 

 

UWAGA! PRZYPOMINAM JESZCZE RAZ TYM KTÓRZY TEGO NIE 

UCZYNILI O WYSŁANIU ZDJĘĆ ZESZTYU. PROSZĘ WYSŁAĆ 

JEDYNIE LEKCJE SPRZED ZDALNEGO UCZENIA OD OCENY 

PÓŁROCZNEJ ZA ZESZYT RESZTĘ LEKCJI MAM NA BIEŻACO OD 

WAS GDY ODSYŁĄCIE ZADANIA. CZAS NA WYSŁANIE ZDJĘĆ 

ZESZYTU DO 28 MAJA!  

 

 WPROWADZENIE: 

Szczęść Boże! Dziękuję za wasze nadesłane prace! Ostatnio rozważaliśmy wspólnie o Maryi 

w kończącym się miesiącu maju, który w szczególny sposób jest jej poświęcony. Czekam 

jeszcze na spóźnialskich i proszę o przysłanie mi ZADANIA DOMOWEGO Z LITANII.  

Ostatnią naszą lekcją poświęconą życiu Maryi skończyliśmy materiał przewidziany na ten rok 

katechezy. Nadsyłane przez mnie katechezy będą teraz dodatkowymi jednak praca obowiązuje 

was tak samo, za jej niewykonanie są nieobecności i w przypadku pracy na ocenę jedynki. 

Mamy jeszcze prawie miesiąc nauki. Chciałbym więc dzisiaj z wami w ramach katechezy ekstra 

wrócić do podstawa naszej wiary a więc poświęcić tę katechezę Dekalogowi.  

PROSZĘ ZAPISAĆ TEMAT KATECHEZY DO ZESZYTU!  

 

Zapewne wielu z nas zna doskonale Dekalog, a jeżeli nawet tak nie jest, po przeczytaniu 

poniższego tekstu biblijnego szybko odświeżymy sobie przykazania. Warto zaznaczyć iż 

przykazania zostały dane nam bezpośrednio przez Boga za pośrednictwem jego sługi Mojżesza 

– najpierw całemu Narodowi Wybranemu, czyli Izraelowi, a później całemu ludowi Bożemu, 

a więc Kościołowi.  

 Ćwiczenie 1: Przeczytaj biblijny tekst mówiący o ustanowieniu przykazań i 

wykonaj odpowiednie polecenia.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytaj jeszcze raz powyższy tekst i wykonaj ćwiczenie. Wykonaną tabelkę proszę 

umieścić w zeszycie! 

Dekalog, a więc Dziesięć Przykazań odnosi się do sfery relacji z Bogiem, jak również z 

ludźmi. Analizując poszczególne przykazania wpisz je we właściwe miejsce w tabelce.  

Przykazania odnoszące się do relacji z 

Bogiem 

Przykazania odnoszące się do relacji z 

drugim człowiekiem  

 

 

 

 

 

 

  

1 Wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa: 2 «Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, 

z domu niewoli. 

3 Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! 4 Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu 

tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod 

ziemią! 5 Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem 

Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia 

względem tych, którzy Mnie nienawidzą. 6 Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy 

Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. 

7 Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie 

tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy2. 

8 Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić3. 9 Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe 

zajęcia. 10 Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym 

wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja 

niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. 11 W sześciu dniach 

bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. 

Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty. 

12 Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie. 

13 Nie będziesz zabijał. 

14 Nie będziesz cudzołożył. 

15 Nie będziesz kradł. 

16 Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. 

17 Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony4 bliźniego twego, ani jego 

niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do 

bliźniego twego». 

 

https://biblia.deon.pl/2010/rozdzial.php?id=70#P2
https://biblia.deon.pl/2010/rozdzial.php?id=70#P3
https://biblia.deon.pl/2010/rozdzial.php?id=70#P4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ćwiczenie 2: Dekalog nieodzownie wiąże się z prawem naturalnym. Przeczytaj 

poniższy fragment z Katechizmu Kościoła Katolickiego, a dowiesz jaka zachodzi 

pomiędzy nimi relacja.  

 Fragment z Katechizmu Kościoła Katolickiego  

KKK 2070 Dziesięć przykazań należy do Objawienia Bożego. Pouczają nas one zarazem o 

prawdziwym człowieczeństwie człowieka. Podkreślają główne obowiązki, a więc pośrednio 

także podstawowe prawa, właściwe naturze osoby ludzkiej. Dekalog stanowi uprzywilejowany 

wyraz "prawa naturalnego": Od początku Bóg zakorzenił w sercach ludzi zasady prawa 

naturalnego. Potem ograniczył się do ich przypomnienia. Był to Dekalog 

Przeczytaj jeszcze raz powyższe tekst i odpowiedz na pytanie: 

1. Jaki jest związek pomiędzy prawem naturalnym a Dekalogiem?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

ODPOWIEDZ NA PYTANIE PROSZĘ UMIEŚCIĆ W ZESZYCIE!  

 Notatka do zapisania w zeszycie: 

Dekalog inaczej Dziesięć Przykazań jest to podstawowe prawo człowieka wierzącego. Zostało 

nam dane przez samego Boga za pośrednictwem Mojżesza na górze Synaj. Dekalog w naturalny 

sposób wypływa z prawa naturalnego, które samo w sobie stanowi istotę człowieczeństwa, 

kryjącą się pod zbiorem praw człowieka powszechnie akceptowalnych.  



 

 ZADANIE  DOMOWE DLA CHĘTNYCH, KTÓRZY CHCĄ POPRAWIĆ 

SOBIE OCENĘ NA WYŻSZĄ.  

Spróbuj ułożyć współczesną wersję Dekalogu w formie nakazu lub zakazu. Podaję 

przykład jednego z X Przykazań: Czcij ojca swego i matkę – wersja współczesna: nie 

wysyłaj rodziców do domu starców. Należy ułożyć współczesną wersję Dekalogu 

uwzględniając każde przykazanie.  

Wykonane ćwiczenia, jak również zapisaną do zeszytu notatkę wraz z zadaniem 

domowym dla chętnych należy wysłać w formie zdjęcia na podany adres mailowy: 

rolnikreligia2020@gmail.com 

Czas wykonania zadania do 04.06.2020 r. (Czwartek)  

Życzę powodzenia!  

 

 

 

 

mailto:rolnikreligia2020@gmail.com

