
Szczęśd Boże, Klasa 8a/8b po wykonaniu tematów przewidzianych w poprzednim pliku 

proszę o wykonanie poniższych zadao, rozwiązania proszę nadsyład na tradycyjny adres: 

katecheza.kozlowska@interia.pl  

Pozdrawiam 

 

1. W miejsce kropek wpisz odpowiednio następujące wyrazy: Mesjaszem, autorów, 

Jezusa Chrystusa, cztery, wiary, adresatów, uzupełniają, biografia.   

Ewangelie były pisane przez różnych ……………………, powstawały w różnym czasie, były 

skierowane do różnych ……………………………, w różny sposób ukazują historię Jezusa.  

Ewangelia to więcej niż tylko ………………………… Jezusa, dlatego nie jest podobna do 

podręcznika czy dokumentu archiwalnego. Ewangelie łączy osoba ………………………………. 

Ewangelie to …………………… odsłony prawdy o Nim. Ewangeliści, pisząc o Jezusie, wzajemnie 

się …………………………. Przedstawiali oni informacje o Jezusie w świetle ……………………. 

Wszystkim czterem przyświecał jeden cel – aby ludzie uwierzyli, że Jezus jest .……………………, 

Synem Bożym.  

 2. Wykreśl z poniższego tekstu te wyrażenia, które powodują, że zdania są nieprawdziwe.  

1) Cud to działanie Boga, którego nie da się wytłumaczyd prawami natury/ który da się 

wytłumaczyd prawami natury.  

2) Czyniąc cuda, Jezus pokazuje, że jest Synem Bożym i potwierdza, że królestwo Boże jest 

już obecne w świecie/że królestwo Boże nie jest jeszcze obecne w świecie.   

3) Pragnie, aby ludzie rozpoznawali w Nim cudotwórcę zdolnego uczynid wszystko, co 

zechce/prawdziwego Mesjasza zapowiadanego przez proroków.  

 

3. Uzupełnij tekst biblijny podanymi wyrazami: weselą, jednomyślni, pokorne, mądrych, 

wielkością, odpłacajcie, dobrze, zgodzie, sprawiedliwości, płaczą, zapłatę, dobrem.   

  „Weselcie się z tymi, którzy się ……………………………, płaczcie z tymi, którzy ………………………. 

Bądźcie między sobą ………………………….… Nie goocie za ……………………………, lecz niech was 

pociąga to, co ………………………… Nie uważajcie siebie za …………………………. Nikomu złem za 

zło nie ………………………. «Starajcie się ……………………… czynid wszystkim ludziom». Jeżeli to 

jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie w …………………… ze wszystkimi ludźmi. Umiłowani, 

nie wymierzajcie sami sobie ……………………………………, lecz pozostawcie to pomście Bożej. 

Napisano bowiem: «Do Mnie należy pomsta, Ja wymierzę ……………………… – mówi Pan. Nie 

daj się zwyciężad złu, ale zło ……………………… zwyciężaj” (Rz 12,15-19a.21). 
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4. Wybierz prawidłową odpowiedź. Przeżywanie miłości w relacjach z innymi osobami:  

a) prowadzi do nieszczęścia człowieka,  

b) pomaga osiągnąd dobrobyt,  

c) jest źródłem szczęścia człowieka 

5. Uzupełnij tekst biblijny  podanymi wyrazami: wyprzedzajcie, obłudy, złego, dobrem, 

Panu, życzliwi, gorliwości, ducha, nadzieją, cierpliwi, potrzebom, gościnności.  

 „Miłośd niech będzie bez ………………… Miejcie wstręt do ………………………, podążajcie za 

……………………… W miłości braterskiej nawzajem bądźcie ………………………….… W okazywaniu 

czci jedni drugich ……………………….………… Nie opuszczajcie się w ……………………………. Bądźcie 

płomiennego ……………………. Pełnijcie służbę ………………….… Weselcie się …………………. W 

ucisku bądźcie …………………………, w modlitwie – wytrwali. Zaradzajcie 

……………………………………… świętych. Przestrzegajcie ……………………………”  

(Rz 12, 9-13). 

Będzie również możliwośd spotkania się 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)    

 

 


