
Klasa 6 

Dzień dobry. Zapraszam do kolejnych lekcji. 

Temat : Opowieść z podwójnym dnem. Przypowieść o siewcy z Ewangelii  wg św. Łukasza 

1. Zacznijmy od wyjaśnienia pochodzenia słowa ewangelia.  

  Z greckiego euangelion - dobra nowina( wiadomość)  W starożytnej grece - wynagrodzenie posła za 

wykonaną misję. 

  W Starym Testamencie termin używany był w sytuacji,  gdy posłaniec oznajmiał dobrą wiadomość, 

np. o wygranej bitwie. 

W Nowym Testamencie wyraz euangelidzein oznacza: głosić zbawczą wieść o wyzwoleniu oraz o 

Sądzie Ostatecznym. 

2. Przeczytajcie Przypowieść o siewcy znajdującą się w podręczniku na str.251 

3. Osoba relacjonująca przypowieść to ewangelista przekazujący naukę Jezusa. Narratorem 

przypowieści jest Jezus.(Przypowieści nowotestamentowe to tzw. logia –autentyczne słowa 

Chrystusa zapamiętane przez uczniów i przekazywane ustnie wśród pierwszych chrześcijan; 

zostały one potem zredagowane i zapisane przez ewangelistów) 

4. Zastanówcie się : Jaka sytuacja została przedstawiona w utworze?  

Zwróćcie uwagę jak niewiele wiemy o miejscu, czasie wydarzenia. Nic też nie wiemy o 

bohaterze. Fabuła jest uboga w realia. Jest tak dlatego, ponieważ dosłowne znaczenie nie jest 

tak bardzo istotne jak prawdy, które za pomocą tej historii, próbuje przekazać nam Narrator.  

5.  Przeczytajcie tekst w niebieskiej ramce na str. 251, następnie zastanówcie się nad ćw. 4 

6. Spróbujcie przyporządkować niżej podane cechy różnym gruntom, na które padło ziarno. 

słabość, brak wysiłku, pokusy doczesności, troski życia codziennego, chęć zrozumienia 

słowa Bożego, potrzeba dochowania wierności Bogu, powierzchowność, chwilowy 

entuzjazm. 

droga- ………………………………………………………………………………………………………………. 

skała - ………………………………………………………………………………………………………………… 

ciernie - …………………………………………………………………………………………………………….. 

ziemia żyzna- …………………………………………………………………………………………………… 

7. Przypowieść oprócz znaczenia dosłownego ma również znaczenie przenośne.  Wypełnij 

tabelę. 

Znaczenie 

dosłowne 

Siewca Ziarno i jego 

siew 

Ukryte 

znaczenie 

przenośne 

  

 

8. Wykonaj ćw. 5., str. 252 



Temat:  „Miłuj bliźniego jak siebie samego” O przesłaniu płynącym z przypowieści o miłosiernym 

Samarytaninie według św. Łukasza. 

 

1. Przeczytaj  tekst Miłosierny Samarytanin na str. 252-253 

2. Ustal kto jest narratorem, a kto adresatem przypowieści. Uzupełnij schemat 

Kto mówi?                            -----                         Do kogo? 

……………………                                                   …………………………………… 

                               O czym? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

3. Wyodrębnij zdarzenia przypowieści. 

A. Pobicie przez zbójców podróżnego zmierzającego do Jerycha. 

B. …………………………………………………………………………………………………………………….. 

C. …………………………………………………………………………………………………………………….. 

D. …………………………………………………………………………………………………………………… 

E. …………………………………………………………………………………………………………………… 

F. ………………………………………………………………………………………………………………….. 

G. ………………………………………………………………………………………………………………….. 

H. ………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Scharakteryzuj postaci z przypowieści. 

Kapłan i lewita                                                                                            Samarytanin 

obojętność, ………………………………………….                               miłosierdzie, …………………………………. 

……………………………………………………………                                 ……………………………………………………… 

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

5. Czego uczy przypowieść o Samarytaninie? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Podaj znaczenie poniższych słów(zwróć uwagę na pisownie pierwszych liter). 

Samarytanin - ………………………………………………………………………………………………………………………. 

samarytanin - ……………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Kogo nazwałbyś współczesnym samarytaninem?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Zastanówcie się nad odpowiedzią ćw. 8., str.257 



Zdjęcia zadań  proszę przesłać na adres mariabasamania20@gmail.com do 20.04.2020 r. 

 

Temat: Każdy ma swoje talenty. 

1. Co oznacza  słowo „talent”? Jakie talenty można mieć? Kto, Twoim zdaniem, jest 

szczególnie utalentowany? Czy Ty masz jakieś talenty?  

 

2. Co lubisz robić? Co potrafisz robić dobrze? Czy możesz to nazwać talentem? 

Przygotuj krótką „reklamę” swoich umiejętności. 

3. Przeczytaj „Przypowieść o talentach” str.254.  Zwróć uwagę na to, jak rozumiane jest 

w tekście słowo „talent” 

4. Wyjaśnij, co oznacza w przypowieści słowo „talent”. Zapisz odpowiedź w zeszycie. 

5. Zastanów się, od czego zależało, ile talentów otrzymał każdy ze sług? 

6. Uzupełnij tabelę. 

 Pierwszy sługa Drugi sługa Trzeci sługa 

Ile talentów dostał 

od pana? 

 

 

 

  

Co zrobił z 

darowanymi 

talentami? 

   

Ile zyskał talentów? 

 

  

 

 

  

Jaką otrzymał 

nagrodę? 

 

 

 

  

7. Zastanów się nad pytaniami: 

 Czego uczy „Przypowieść o talentach”? 

 Czy nasze codzienne zachowania przypominają postępowanie przedstawionych 

w przypowieści sług? W jakich sytuacjach? 

 Czy mądrość płynącą z przypowieści można odnieść do postępowania z talentami we 

współczesnym rozumieniu tego słowa? 

8. Napisz konkretne wskazówki, jak powinniśmy postępować z naszymi talentami 

 

 

Zdjęcia zadań  proszę przesłać na adres mariabasamania20@gmail.com do 22.04.2020 r. 
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Klasa 7 

Temat:  Nazizm w Niemczech. 

1. Przeczytaj tekst  Nazizm  oraz  informację o Adolfie Hitlerze na str. 194 

2. Napisz czym charakteryzował się nazizm? 

3. Przeczytaj tekst  Przejęcie władzy przez Hitlera na str. 195. 

4. Napisz  jak Hitler zdobył władzę w Niemczech? Jakie funkcje pełnił? 

5. Przyjrzyj się ilustracjom na str. 196, następnie napisz jakie organizacje tworzyli 

naziści. 

6. Przeczytaj tekst  Zbrodnie nazistów do 1939 roku na str.197. 

7. Odpowiedz na pytania: 

 Kto był represjonowany przez nazistów? 

 W jaki sposób naziści walczyli z Żydami? 

8. Przyjrzyj się mapie w podręczniku na str.197 i odpowiedz na pytania. 

 Jakie państwa w Europie w latach międzywojennych były totalitarne? 

 Jakim państwem była Polska? 

 W której części Europy było najwięcej państw demokratycznych? 

Odpowiedzi na pytania  proszę przesłać na adres mariabasamania20@gmail.com do 20.04.2020 r. 

Klasa 8 

Temat:  Karol Wojtyła –papieżem 

1. Przeczytajcie tekst na str. 204-205 i odpowiedzcie na pytania. 

 Co nazywamy drugim obiegiem? 

 Co było celem KPN? Kto stał na jej czele? 

 Dlaczego władza ludowa zaniechała brutalnych prześladowań opozycji? 

2. Przeczytaj informacje z podręcznika na str.206 i odpowiedz na pytania. 

 Jak układały się relacje władzy z Kościołem za rządów Edwarda Gierka? 

 Jakie znaczenie miał wybór Karola Wojtyły na papieża i jego pierwsza wizyta w 

Polsce? 

Odpowiedzi na pytania  proszę przesłać na adres mariabasamania20@gmail.com do 20.04.2020 r. 
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