
8 Kl      RELIGIA 

15 kwiecień 2020  środa                 Ks. Romuald Gościewski 

                                             Katecheza                                15.04.20r. 
Temat: Praca z tekstem. Powtórzenie wiadomości z 5 
rozdziału. „Europa” 
 
Podręcznik str. 118-150 
Praca samodzielna w oparciu o tematy z podręcznika:  

Odpowiedzieć pisemnie na pytania: 
1. Św. Paweł  w Atenach wygłosił swoją mowę. Jak to miejsce się 

nazywało? 
2. Św. Paweł głosząc Chrystusa dotarł do Aten. Wygłaszając swoją 

mowę do Areopagitów, powiedział że widział wiele świętości w 
Grecji. Jeden z ołtarzy ofiarnych szczególnie zwrócił jego uwagę. 
Komu był poświęcony? Co na nim było napisane?   

3. Od IV wieku rozpoczęła się chrystianizacja Europy. Kto przyczynił 
się do niej: 
- w Irlandii…… 
- w Wielkiej Brytanii (plemiona Anglosaskie)..…. 
- na naszych ziemiach polskich….. 

4. Św. Benedykt w 530 r założył zakon Benedyktynów. Hasłem 
zakonu był „Ora et labora” – „Modl się i pracuj!” Zakonnicy 
składali 4 śluby, jakie? 

5. Schizma wschodnia maiła miejsce w 1054 roku. Odtąd kościół się 
podzielił na jaki? ………………. 

6. Jak nazywamy handel godnościami oraz stanowiskami kościoła? 
7. Kara za ciężkie wykroczenia, o charakterze poprawczym 

pozbawiająca ochrzczonego praw do uczestnictwa w życiu 
kościoła to... 

8. W średniowieczu powstawały pierwsze szkoły katedralne, które 
później przekształciły się w uniwersytety. Napisz jakie powstały w 
danych krajach : 
8.1. Uniwersytet…….…………………..……..1088 r. Włochy 
8.2. Uniwersytet ……………..…………..…….1096 r. Anglia 
8.3. Uniwersyte ……………………………..….1209 r. Anglia 
8.4. Uniwersytet ……………………………… 1253 r. Francja 
8.5. Uniwersytet…………………………………1364 r. Polska 

9. Zakony żebracze poswtałe na początku XIII to… 
10. Strój zakonny noszony przez zakonników jest znakiem kosekracji. 
Jak się nazywa? 
11. Zakon odrzucający własność indywidualną i wspólną, utrzymujący 
się z ofiarności wiernych nazywamy….. 
12. Kościelna lub świecka instytucja sądownicza przeciwdziałająca 
szerzeniu się herazji to ….. 
13. Ci, którzy uważli siebie za chrześcijan, jednak ich nauka w świetle 
wszystkich prawd wiary jest będna lub fałszywa to …. 
14. Dlaczego został zwołany Sobótr Trydencki (1545-1563)? 
15. Marcin Luter w 1517 roku przyczynił się do rozłamu kościoła. Jaki 
odłam powstał? 
16. Odrzucenie wszlkich zasad religijnych, również istnienia Boga to..… 

 
Zadanie domowe: 
 
Odpowiedzieć na pytania  
karty pracy, wszystko znajduje 
się w podręczniku. 
 
Odpowiedzi przysłać do 20 
kwietnia 2020 na adres 
gosciewski.romuald@zpopiotrkowice.pl 

Lub foto z zeszytu na telefon  
609 705 408 
 
Oceny jak za godzinny 
sprawdzian. 
Niech Pan Jezus Wam 
błogosławi + 

 
 

MODLITWA O ZAPRZESTANIE   
ROZPOWSZECHNIANIA SIĘ EPIDEMII 

KORONAWIRUSA 

 Nasz Ojcze, pełni ufności 
prosimy Ciebie, aby koronawirus nie 
siał więcej zniszczeń i aby udało się 
jak najszybciej opanować epidemię. 
Prosimy, abyś przywrócił zdrowie 
zakażonym i pokój miejscom, do 
których koronawirus już dotarł. 
Przyjmij tych, którzy zmarli na 
skutek tej choroby, pociesz ich 
rodziny. Wspieraj i chroń personel 
medyczny zwalczający wirus, 
inspiruj i błogosław tym, którzy 
starają się opanować sytuację. Panie 
Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, 
czujemy się bezradni w tej sytuacji 
ogólnoświatowego zagrożenia, ale 
ufamy Tobie, udziel nam pokoju i 
zdrowia. Matko Boża, chroń nas i 
opiekuj się nami, prowadź nas w 
miłości do Twojego Syna, Jezusa. 
Amen. 
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