
 
 

Praca dla uczniów z klasy III Technikum  

 

Temat do zapisania do zeszytu: „Kościół wobec świata” 

 

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 ze 

zobowiązaniami wynikającymi z IV przykazania. Dzisiaj wracamy do tematów dotyczących 

istoty Kościoła i naszego postrzegania go jako mojego miejsca do wzrastania w wierze. Dzisiaj 

będziemy się starali wspólnie zastanowić jak Kościół powinien odnosić się do otaczającego nas 

świata.  

Proszę zapisać podany wyżej temat do waszych zeszytów! 

Zapraszam was teraz do małej podróży do początków chrześcijaństwa, abyście zobaczyli jak o 

funkcjonowaniu Kościoła w świecie pogańskim i o chrześcijanach pisał autor chrześcijański w 

liście do Diogeneta.  

 Ćwiczenie 1: Przeczytaj tekst i wykonaj polecenie.  

Chrześcijanie nie różnią się od innych ludzi ani miejscem zamieszkania, ani językiem, ani 

strojem. Nie mają bowiem własnych miast, nie posługują się jakimś niezwykłym dialektem, ich 

sposób życia nie odznacza się niczym szczególnym. Nie zawdzięczają swej nauki jakimś 

pomysłom czy marzeniom niespokojnych umysłów, nie występują, jak tylu innych, w obronie 

poglądów ludzkich. Mieszkają w miastach greckich i barbarzyńskich, jak komu wypadło, 

stosują się do miejscowych zwyczajów w ubraniu, jedzeniu, sposobie życia, a przecież samym 

swoim postępowaniem uzewnętrzniają owe przedziwne i wręcz nie do uwierzenia prawa, jakimi 

się rządzą. Mieszkają każdy we własnej ojczyźnie, lecz niby obcy przybysze. Podejmują 



 
 

wszystkie obowiązki jak obywatele i znoszą wszystkie ciężary jak cudzoziemcy. Każda ziemia 

obca jest im ojczyzną i każda ojczyzna ziemią obcą. Żenią się jak wszyscy i mają dzieci, lecz nie 

porzucają nowo narodzonych. Wszyscy dzielą jeden stół, lecz nie jedno łoże. Są w ciele, lecz 

żyją nie według ciała. Przebywają na ziemi, lecz są obywatelami nieba. Słuchają ustalonych 

praw, a własnym życiem zwyciężają prawa. Kochają wszystkich ludzi, a wszyscy ich 

prześladują. Są zapoznani i potępiani, a skazywani na śmierć zyskują życie. Są ubodzy, a 

wzbogacają wielu. Wszystkiego im niedostaje, a opływają we wszystko. Pogardzają nimi, a oni 

w pogardzie tej znajdują chwałę. Spotwarzają ich, a są usprawiedliwieni. Ubliżają im, a oni 

błogosławią. Obrażają ich, a oni okazują wszystkim szacunek. Czynią dobrze, a karani są jak 

zbrodniarze. Karani, radują się jak ci, co budzą się do życia. Żydzi walczą z nimi jak z obcymi, 

Grecy ich prześladują, a ci, którzy ich nienawidzą, nie umieją powiedzieć, jaka jest przyczyna 

tej nienawiści. Rozdział 6 Jednym słowem: czym jest dusza w ciele, tym są w świecie 

chrześcijanie. Duszę znajdujemy we wszystkich członkach ciała, a chrześcijan w miastach 

świata. Dusza mieszka w ciele, a jednak nie jest z ciała i chrześcijanie w świecie mieszkają, a 

jednak nie są ze świata. 

 

POLECENIE: Po przeczytaniu tekstu uzupełnij tabelę. Na podstawie tekstu wypisz cechy 

jakimi chrześcijanie różnią się od pogan oraz cechy jakie są wspólne dla chrześcijan i 

pogan zawarte w tekście.  

 

Cechy jakie upodobniają chrześcijan do 

pogan  

Cechy jakimi chrześcijanie się od nich 

różnią 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

UZUPEŁNIONĄ TABELKĘ PROSZĘ ZAPISAĆ W ZESZYCIE UCZNIA, JAKO 

FORMA NOTATKI!  

 

Zobaczyliśmy jak w pierwszych wiekach funkcjonowali chrześcijanie, teraz spróbujmy na 

nowo odczytać słowa Chrystusa skierowane do chrześcijan wszystkich wieków.  

 



 
 

  Ćwiczenie 2: Przeczytaj tekst biblijny i odpowiedz na pytania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po przeczytaniu tekstu biblijnego wykonaj poniższe polecenia odpowiadając na pytania:  

 

1. Jakie najważniejsze zadanie stawia Jezus przed uczniami?  

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

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

2. Jaką obietnicę składa Jezus przed wstąpienie do nieba?  

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

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

3. Co oznaczają słowa: „być solą ziemi i światłem świata” według ciebie? 

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

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

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA PROSZĘ ZAPISAĆ W ZESZYCIE UCZNIA, JAKO 

FORMA NOTATKI!  

Jak widać bardzo ważne jest w naszym życiu – a przez to w życiu Kościoła nasze świadectwo, 

moje autentyczna relacja z Bogiem może kogoś zbliżyć do Boga i na odwrót moje 

antyświadectwo może stać się dla kogoś okazją do opuszczenia Kościoła. Warto postawić sobie 

pytanie: JAKIE JEST MOJE ŚWIADECTWO W GRONIE KOŚCIOŁA?  

 

 NOTATKĘ STANOWIĄ ROZWIĄZANIA ĆWICZENIA 1, 2.  

 

 

13 Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie 

przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. 14 Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć 

miasto położone na górze. 15 Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem5, ale na świeczniku, aby 

świeciło wszystkim, którzy są w domu. 16 Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze 

dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. 

16 Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. 17 A gdy Go ujrzeli, 

oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. 18 Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: 

«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. 19 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody4, 

udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 20 Uczcie je zachowywać wszystko, co wam 

przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata»5. 

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=248#P5
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=364#P4
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=364#P5


 
 

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 III Technikum 

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 III Technikum 

Do zdobycia max. 34 pkt.  

Zad. 1. Jak nazwano w pierwotnym Kościele 7 mężczyzn wybranych do posługi przy 

stołach? (1pkt) 

a) kapłanami 

b) lewitami 

c) diakonami 

d) biskupami  

Zad. 2. Wymień 3 funkcje Ludu Bożego w Kościele i opisz jedną z nich wybraną przez 

siebie. (5 pkt) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

mailto:rolnikreligia2020@gmail.com


 
 

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. 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. 5. 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. 6. Wyjaśnij na czym polega związek prawa naturalnego z Dekalogiem (2pkt)   

 

 

 

 

 

Zad. 7. Wymień 3 elementy Liturgii Wielkiego Piątku (3pkt)  

 

 

 



 
 

Zad 8. Podaj definicję cnoty czystości uwzględniając jej 3 elementy w ujęciu Kościoła 

katolickiego (3pkt)  

 

 

 

 

 

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 – (34 -30 pkt)  

dobry – (30-25 pkt) 

dostateczny – (24-17 pkt)  

dopuszczający – (16-10 pkt) 

niedostateczny – (9 pkt) 

 

 

 

 

 

 


