
Prace należy zrobić w zeszycie do dnia 06.05.20r.  

  

Temat: Człowiek czyni sam siebie niewolnikiem. Dekalog VII 

1. Pomódl się o mądrość rozumienia dekalogu- odmów Dekalogu 

2. Przypomnij sobie treść VII przykazania  

3. Zapoznaj się z treścią podręcznika s. 96-99, która ułatwi Ci rozumienie, na czym polega 

przestrzeganie tego przykazania 

4. Zobacz z jakim problemem możesz spotkać się przy przestrzeganiu tego przykazania  

https://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=1DZhaEYBEyM  

 -Tylko od Ciebie zależy jakiego dokonasz wyboru 

5. Poznaj nauczania papieża Jana Pawła II dotyczące tego przykazania - 

https://www.youtube.com/watch?v=HlJCqtJKYys  

6.  Zapamiętaj: To przykazanie kategorycznie zabrania zdobywania dóbr w sposób krzywdzący 
innych ludzi. Przestrzega przed nadmiernym przywiązaniem do dóbr materialnych. Wskazuje, że 
jedynym właściwym sposobem bogacenia się jest uczciwa praca. 

7. Zadanie 1. Uzupełnij tabelę. 
 

Moja własność Czego oczekuję od innych? 
 

 

 

 

 

Cudza własność Czego ktoś oczekuje ode mnie? 
 

 

 

 

 

Własność wspólna (społeczna) Czego oczekujemy? 
  

 

 

 

 

Zadanie 2. Posługując się tekstem  zamieszczonym w podręczniku wypisz  

w diagramie różne przejawy łamania siódmego przykazania: 
 

 
 

Zadanie 3. Uzupełnij tabelę. 

https://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=1DZhaEYBEyM
https://www.youtube.com/watch?v=HlJCqtJKYys


 

WYKROCZENIE PRZECIWKO  
VII PRZYKAZANIU 

 

 

SPOSÓB ZADOŚĆUCZYNIENIA 

Zatrzymywanie rzeczy pożyczonych 
 

Przywłaszczanie rzeczy znalezionych 
 

Bogacenie się przez oszustwo 
 

Zniszczenie własności cudzej i wspólnej 
 

 

 

Prace należy zrobić w zeszycie do dnia 08.05.20r.  

 Temat: Żyć w prawdzie. 
8. Pomódl się za osobę, którą zraniłeś wypowiedzianym słowem – akt żalu 

9. Na podstawie podręcznika s. 100 – Służba słowu, określ jaka jest rola naszego słowa 

10. Na podstawie podręcznika s. 100 –Prawda, określ cechy prawdy i jej wymagania 

11. Na podstawie podręcznika s. 100 – Cóż to jest prawda, ustal czym jest prawda w znaczeniu 

biblijnym. Odpowiedź zapisz w zeszycie. 

12. Zapoznaj się z nauczaniem Jana Pawła II, dotyczącym VIII  

https://www.youtube.com/watch?v=bySHElZAdXA  
13. Na podstawie tekstów Pisma Św. Wypisz w 3 wskazania jakimi powinieneś, kierować się 

wypowiadając słowa.( tekst z podręcznika s. 102) 

14.  Chwila relaksu, gra czy znasz treść dekalogu 

https://wordwall.net/resource/950944/religia/dekalog  

15. W 3 zdaniach napisz dlaczego mowa może być świadectwem miłość do bliżniego ( tekst z 

podręcznika s. 102) 

16. Na podstawie własnego doświadczenia, obserwacji otoczenia wymień 3 skutki klamstwa. 

17.  Poszukaj definicji poniższych pojęć i postaraj się je zapamiętać 

fałszywe świadectwo 

krzywoprzysięstwo 

pochopny sąd 

obmowa 

oszczerstwo 

pochlebstwo 

hejt 

trollowanie 
 

http://www.teologia.pl/m_k/prz-08.htm#7b3
http://www.teologia.pl/m_k/prz-08.htm#7b4
http://www.teologia.pl/m_k/prz-08.htm#7b5
https://www.youtube.com/watch?v=bySHElZAdXA
https://wordwall.net/resource/950944/religia/dekalog

