
KLASA VII

07.04. 2020 wtorek

RELIGIA - materiał do opracowania 
przez uczniów samodzielnie 

Klasa VII
TEMAT:  Wielki  Tydzień  –  rozważanie  najważniejszych  wydarzeń
Chrześcijaństwa.

1. Obejrzyj zamieszczony pod linkiem film oraz spróbuj odpowiedzieć na
poniższe pytania, zapisując krótko odpowiedzi do zeszytu:

https://www.youtube.com/watch?v=zXG_Lqc2XfU 
https://www.youtube.com/watch?v=IwM_jfMRbfk
http://parafia.lutoryz.pl/wielki-tydzien-w-pytaniach-i-odpowiedziach/  

-  Dlaczego  Święta  Wielkanocne  są  ważniejsze  od  wszystkich  innych
Świąt roku kościelnego?
-  Wyjaśnij  pojęcia:  niedziela  palmowa,  triduum paschalne,  rezurekcja,
alleluja

2. W wolnym czasie obejrzyj kolejne odcinki rekolekcji internetowych:

dla  dzieci: https://fara.tv/2020/04/03/rekolekcje-dla-dzieci-dzien-5-
przepustka-do-nieba-3-kwietnia/ 
dla  młodzieży: https://fara.tv/2020/04/03/antidotum-rekolekcje-
wielkopostne-dla-mlodziezy-dzien-4/ 
 
3. Nie zapomnij o porannej i wieczornej modlitwie.

4. Zachęcam do lektury Pisma świętego i ciekawej książki religijnej.

WESOŁYCH ŚWIĄT

16.04. 2020 czwartek

RELIGIA - materiał do opracowania 
przez uczniów samodzielnie 

Klasa VII
TEMAT: Trudności w głoszeniu Ewangelii (34).

1. Powtórzenie wiadomości z katechezy (zob. katecheza 33):

2.  Przeczytaj  katechezę  nr  34,  zastanów się  i  odpowiedz  na  poniższe
pytania, zapisując odpowiedzi w zeszycie:
-  Z  jakimi  trudnościami  musiał  zmierzyć  się  Kościół  pierwszych
wieków?
- Wyjaśnij pojęcia: judaizm, herezja, politeizm, faryzeusze, saduceusze.

3. ZADANIE OCENIANE:
Zrób  zdjęcie  swoim  telefonem  jednej  z  trzech  ostatnich  katechez
sporządzonych  w  zeszycie  i  prześlij  w  załączniku  ten  plik
(imię_nazwisko.jpg)  na  adres  email:  amazurek@o2.pl   Jest  okazja  do
sprawdzenia  Waszej  pracy  „na  odległość”,  a  równocześnie  forma
zyskania dobrej oceny wpisanej później do dziennika. Prace przesyłamy
do następnej katechezy (21.04). 

4. Nie zapomnij o porannej i wieczornej modlitwie.

5. Zachęcam do lektury Pisma świętego i ciekawej książki religijnej.



21.04. 2020 wtorek

RELIGIA - materiał do opracowania 
przez uczniów samodzielnie 

Klasa VII
TEMAT: Wyznanie wiary Kościoła (35).

1. Powtórzenie wiadomości (zob. katecheza 34)
    • Jakie  trudności  spotykają  człowieka  głoszącego w codzienności
Słowo Boże?

2.  Przeczytaj  katechezę  nr  35,  zastanów się  i  odpowiedz  na  poniższe
pytania, zapisując odpowiedzi w zeszycie:

-  Jakie  prawdy  wiary  zdefiniowały  sobory  w  Nicei  (325r.)  i
Konstantynopolu (381r.)?
-  Wyjaśnij  pojęcia:  wyznanie  wiary  nicejsko-konstantynopolitańskie,
sobór, credo, herezja.  

3.  Przypominam  o  ZADANIU  z  poprzedniej  katechezy.  Proszę  je
przesłać na mój adres email: amazurek@o2.pl.

4. Nie zapomnij o porannej i wieczornej modlitwie.

5. Zachęcam do lektury Pisma świętego i ciekawej książki religijnej.

23.04. 2020 czwartek

RELIGIA - materiał do opracowania 
przez uczniów samodzielnie 

Klasa VII
TEMAT: Rozwój Kościoła w średniowieczu. (36).

1. Powtórzenie wiadomości (zob. katecheza 35)
- przypomnij sobie materiał z poprzedniej katechezy o symbolu nicejsko-
konstantynopolitańskim :)

2.  Przeczytaj  katechezę  nr  36,  zastanów się  i  odpowiedz  na  poniższe
pytania, zapisując odpowiedzi w zeszycie:

- Scharakteryzuj Kościół w okresie średniowiecza.
-  Jakie  zakony  powstały  w  tym okresie?  Szczegółowo  scharakteryzuj
jeden z nich.

3. W wolnym czasie w ramach utrwalenia obejrzyj katechezę o Kościele
w średniowieczu:  https://www.youtube.com/watch?v=KdxXFHy9ZF4 

4. Nie zapomnij o porannej i wieczornej modlitwie.

5. Zachęcam do lektury Pisma świętego i ciekawej książki religijnej.



28.04. 2020 wtorek

RELIGIA - materiał do opracowania 
przez uczniów samodzielnie 

Klasa VII
TEMAT: Święty Benedykt i jego reguła. (37).

1. Powtórzenie wiadomości (zob. katecheza 36)
- Jakie korzyści przyniosła ludziom epoka średniowiecza?

2.  Przeczytaj  katechezę  nr  37,  zastanów się  i  odpowiedz  na  poniższe
pytania, zapisując odpowiedzi w zeszycie:

- Kim był Święty Benedykt?
- Na jakich dwóch słynnych łacińskich hasłach opierała się reguła św.
Benedykta?

3. Nie zapomnij o porannej i wieczornej modlitwie.

5. Zachęcam do lektury Pisma świętego i ciekawej książki religijnej.

30.04. 2020 czwartek
RELIGIA - materiał do opracowania 

przez uczniów samodzielnie 

Klasa VII
TEMAT: Schizma wschodnia (38).

1. Powtórzenie wiadomości (zob. katecheza 37)
- Kim był Święty Benedykt?
- Jakie są najważniejsze elementy reguły św. Benedykta?

2.  Przeczytaj  katechezę  nr  38,  zastanów się  i  odpowiedz  na  poniższe
pytania, zapisując odpowiedzi w zeszycie:

-  Na  podstawie  lektury  tej  katechezy  napisz  co  to  jest  schizma
wschodnia?
- Jak nazywają się kościoły powstałe wskutek schizmy?

3. W ramach powtórzenia obejrzyj:
https://www.youtube.com/watch?v=imQsmrz3DZ8 

4. ZADANIE. Odszukaj w książeczce komunijnej „Litanię Loretańską do
Matki Bożej”. W miesiącu maju odmawiaj ją systematycznie.

5. Nie zapomnij o porannej i wieczornej modlitwie.

6. Zachęcam do lektury Pisma świętego i ciekawej książki religijnej.



05.05. 2020 wtorek

RELIGIA - materiał do opracowania 
przez uczniów samodzielnie 

Klasa VII
TEMAT: Reforma średniowiecznego Kościoła (39).

1. Powtórzenie wiadomości (zob. katecheza 38 )
- Na czym polegała schizma wschodnia? 

2. Przeczytaj z podręcznika katechezę nr 39, zastanów się i odpowiedz
zapisując w zeszycie:

- Jakie są największe dokonania pontyfikatu papieża Grzegorza VII?

3. Nie zapomnij o porannej i wieczornej modlitwie.

4. Zachęcam prywatnego nabożeństwa majowego.

07.05.2020 czwartek

MATERIAŁ DO OPRACOWANIA PRZEZ UCZNIÓW 
SAMODZIELNIE 

Klasa VII
TEMAT: Franciszkańska idea ubóstwa (40).

1. Powtórz sobie niektóre zagadnienia z poprzedniej katechezy (39).

-  Jakie  znasz  główne  elementy  reformy  za  pontyfikatu  papieża
Grzegorza VII ?

2.  Przeczytaj  z  podręcznika  katechezę  nr  40,  zastanów  się  i
odpowiedz, zapisując odpowiedzi w zeszycie:

- Kim był Święty FRANCISZEK ?

3. Zachęcam do odmawiania w maju litanii loretańskiej do Matki
Bożej i modlitwy do Świętego Franciszka z Asyżu.



12.05. 2020 wtorek

RELIGIA - materiał do opracowania 
przez uczniów samodzielnie 

Klasa VII
TEMAT: Dziedzictwo Świętego Tomasa z Akwinu (41).

1. Powtórz sobie zagadnienia z poprzedniej katechezy (40):
- Dlaczego Franciszek z Asyżu został świętym?

2. Dziś na katechezie zapoznamy się  z życiem i  pracą wielkiego
filozofa  i  teologa  czasów średnich  św.  Tomasza  z  Akwinu.  Przy
pomocy podręcznika  lub  korzystając  z  możliwości  internetowych
zapoznaj się z życiorysem św. Tomasza.

-  Przygotuj  tzw.  curriculum  vitae  tzn.  życiorys  św.  Tomasza  z
Akwinu i zapisz go starannie do zeszytu.

3.  Pomódl  się  za  przyczyną  św.  Tomasza  o  mądrość  i  łatwość
zdobywania  wiedzy  oraz  umiejętność  wykorzystania  jej  w  życiu
codziennym.

4. Nie zapomnij o porannej i wieczornej modlitwie.


