
7 Kl             RELIGIA      

 21.04.2020r.     wtorek                 Ks. Romuald Gościewski  

Katecheza                       21.04.20r. 
Temat: Powtórzenie wiadomości z 5 roz. „Ojczyzna”  
 
Podręcznik str. 117-146 
Praca samodzielna: wszystkie odpowiedzi są w 
podręczniku 
Karta pracy: 
1. Kto wypowiedział słowa: ”Sztuką jest umierać dla Ojczyzny, 
ale najwiekszą sztuką jest dobrze żyć dla niej” 
2. Zgodnie z Konstytucją RP obowiazkami obywateli są: 
1…..2……3…… 
3. Św. Wojciech chrstianizował Prusy, było z nim dwóch 
pomocników, przyrodni brat i ksiądz. Jak się nazywali 
(imiona)? 
4. W jaki sposób zginął św. Wojciech 23 kwietnia 997 roku? 
5. Kto przybył do grobu św. Wojciecha w 1000 roku do 
Gniezna? 
6. Kto spisał dziej św. Sanisłwa bpa? (3 nazwiska) 
7. Św. Paweł tak mocno kochał Chrystusa, iż mówił, że żadna 
rzecz nie zdoła go oderwać od miłości do Jezusa. Wymień 
cztery z nich. 
8. Którym dzieckiem Ludwika Andegaweńskiego była królowa 
Jadwiga? 
9. Co zrobiła Królowa Jadwiga ze swoimi insygniami 
królewskimi? 
10. Co wydarzyło się takiego strasznego w 1054 roku i 1517? 
11. Kiedy i gdzie miała miejsce pierwsza Unia, starania o 
przywrócenie jedności kościoła? 
12. Kiedy i gdzie miała miejsce druga Unia, starania o 
przywrócenie jedności kościoła? 
13. Kiedy i gdzie miała miejsce trzecia Unia, starania o 
przywrócenie jedności kościoła? 
14. Do czego zobowiązali się unici w Brześciu Litewskim 1596 
roku? 
15. Miejsca w których był kolejno internowany Kar. Stefan 
Wyszyński? 
16. Wyszyński przygotował tzw.Wielką Nowennę, przed jakim 
wydarzniem, świętem? 
17. O co prosił JPII Ducha Św. podczas  pierwszej pielgrzymki 
do Polski? 
18. Jaką biblijną zasadę głosił  bł. ks. Jerzy Popiełuszko? 
19. Jaki jest cel tradycji?  
20. Jakie tradycje lubisz najbardziej i dlaczego? 

 

 
Zadanie domowe: 
Poprawne odpowiedzi 
odesłać do 26 kwietnia 2020  
na adres: 
gosciewski.romuald@zpopiotrkowice.pl  
lub na telefon 609 705 408 
 
Oceny wpisuję do dziennika jak ze 
sprawdzianu. 
 
Niech Pan Jezus Wam błogosławi+ 
 
 

 

 

mailto:gosciewski.romuald@zpopiotrkowice.pl


7 Kl             RELIGIA      

 22.04. 2020r.                  środa                 Ks. Romuald Gościewski  

Katecheza                       22.04.20r. 
Temat: Dlaczego uczciwość się opłaca?(46) 
 
Podręcznik str. 148-150 
Praca samodzielna : Przeczytać uważnie temat 
 

Notatka do zeszytu: 
Uczciwość zawiera w sobie wiele elementów takich jak: 

1. Dotrzymywanie danego słowa i obietnic 
2. Prawdomówność, szczerość, otwartość, 
3. Odwagę przyznanie się do błędu, pomyłki, tzw. 

„zawalenia”, zaniedbania 
4. Trzymanie się ustalonych zasad, pomimo niekorzystnej 

sytuacji. 
Skutki i przejawy uczciwość 

1. Uczciwość buduje dobre relacje 
2. Uczciwość jest wyrazem wewnętrznego ładu serca 
3. Uczciwość w rodzinie w szkole, na lekcjach wprowadza 

wiele porządku  
4. Uczciwość w polityce, w handlu przyczynia się do 

podnoszenia moralności w życiu społecznym 
 

Skutki nieuczciwości: 
1. Lęk przed zdemaskowaniem, by nie wyszła na jaw 
2. Pomnażamy kłamstwo, kłamstwo dodajemy do 

kłamstwa…. 
3. Utrata zaufania najbliższych 
4. Zaciągamy na siebie grzech 
5. Wzmaga się niuzasadniona złość na ludzi uczciwych 

 
 
 

Zadanie domowe: 
 
Zadanie 1/150 
Napisz list do kolegi, w którym 
wytłumaczysz mu, dlaczego 
uczciwość się opłaca? 
 
Odesłać do 26 kwietnia 2020  
na adres: 
gosciewski.romuald@zpopiotr
kowice.pl  
lub na telefon 609 705 408 
 
Oceny za zadanie domowe  
wpisuję do dziennika. 
 
Niech Pan Jezus Wam 
błogosławi+ 
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