
Szczęśd Boże. Dla uczniów kl.6b, którzy z jakiś powodów do dziś nie posiadają podręcznika 

i zeszytu dwiczeo. Przygotowałem następujące zadania. Ich rozwiązania przesyłacie na 

znany wam adres: katecheza.kozlowska@interia.pl  Oczywiście posiadacze zestawów 

edukacyjnych którzy pilnie studiują kolejne przewidziane programowo tematy i nadsyłają 

owoce swoje pracy na pocztę elektroniczną mogą rozwiązad poniższe zadania, będzie to 

odpowiednio ocenione. Pozdrawiam. 

1. Do podanych skrótów dopisz pełne nazwy wskazanych fragmentów Pisma Świętego. 

 a) 2 Kor 13, 12-13 ………………………………………………………………………………………  

b) Rdz 3, 15 …………………………………………………………………………………………… 

2. W miejsce kropek wpisz odpowiednio następujące wyrazy: nicości, początek, planów, 

naukowego, biblijny, posłużyd.  

Autor …………………… widzi w stworzeniu świata …………………………realizowania się 

………………………… Bożych. Nie ma tu …………………………… wyjaśnienia, jak powstał świat, lecz 

stwierdzenie, że Bóg z ………………………… powołał wszystko do istnienia. Nie wyklucza się 

jednak, że Bóg w swoim dziele mógł ………………………… się procesem ewolucji. 

3. Rozwiąż quiz na temat stworzenia człowieka. Przy każdym zadaniu zaznacz: prawda (P) 

lub fałsz (F).  

1) Człowiek został stworzony przez Pana Boga jako pierwszy organizm żywy.  P/F  

2) Mężczyzna i kobieta mają godnośd, która pochodzi od Boga.    P/F  

3) Mężczyzna i kobieta są obrazem Boga, ponieważ mają pięd zmysłów.  P/F  

4) Człowiek jako jedyne stworzenie na ziemi potrafi kochad, myśled, tworzyd.  P/F  

5) Osoba ludzka jest istotą wyłącznie duchową.      P/F 

 

4. Co było źródłem grzechu pierwszych rodziców? 

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

............................................................................................................................. .......................

........................................................................................ 
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5. Przeczytaj fragment z Księgi Rodzaju i uzupełnij zdania poniżej. 

„Pan Bóg rzekł do węża: «Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt 

domowych i dzikich; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni 

twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźo między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo 

twoje a potomstwo jej: ono ugodzi cię w głowę a ty ugodzisz je w piętę»” (Rdz 3,15). 

a)  Opis pokonania ………………………………… jest opisem symbolicznym. 

b) To zapowiedź przyjścia na ziemię ………………………………………, który narodzi się  

  

z ………………………………… . 

c) ………………………………… będzie cierpiał, umrze i zmartwychwstanie, i tak odniesie  

zwycięstwo nad grzechem i śmiercią. 

d) Każdy z nas może uczestniczyd w tym zwycięstwie, gdy będzie szedł przez życie za  

…………………………… i Jego ………………………… . 

6. Rozwiąż quiz na temat wiary. Przy każdym zdaniu zaznacz: prawda (P) lub fałsz (F).  

1) Jezus, widząc tonącego Piotra, wołał do apostołów o pomoc.  P/F  

2) Jezus zawsze przychodzi z pomocą, gdy prosimy Go z wiarą.   P/F  

3) Wiara to bezgraniczne zaufanie Jezusowi.     P/F 

 

7. Zaznacz prawidłową odpowiedź. Sakrament pokuty:  

a) przywraca łaskę uświęcającą i daje siły do walki ze złem,  

b) gładzi grzech pierworodny,  

c) umacnia miłośd nowożeoców. 

Będzie również możliwośd spotkania się „na żywo” poprzez komunikatory internetowe, w 

celu objaśnienia określonych tematów, jeśli stanowiłyby one problem proszę o 

kierowanie swoich pytao na grupie przyporządkowanej do określonej klasy na facebooku, 

(użytkownik Katecheza Kozłowska)  

 


