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Wstęp

Poniższe kontrolne karty pracy zostały przygotowane w oparciu o program nauczania 
religii dla klas IV-VI szkoły podstawowej „Odkrywamy tajemnice Bożego świata” nr AZ-2-02/12 
w odniesieniu do klasy VI. Są skorelowane z podręcznikiem pt. „Tajemnice BOGAtego życia”. 

Zaplanowano je tak, aby po każdym rozdziale uczeń mógł wykazać się wiedzą i umiejęt-
nościami nabytymi podczas zajęć. Zróżnicowany stopień trudności zadań oraz różnorodność 
zastosowanych metod (np. quizy, puzzle, uzupełnienia, krzyżówki oraz zadania otwarte) po-
zwala na pełne zaangażowanie się wszystkich uczniów. Zestawy kart dopełnia tabela z odpo-
wiedziami i proponowaną punktacją – pomocne w ocenianiu prac uczniów.
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Karta pracy nr 1

Rozdział I – „Bóg powołujący do istnienia – 
porządkowanie chaosu”

Imię ………………………………………………

Nazwisko …………………………………………

Klasa VI ………………

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, posłużyć.

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

3. Rozwiąż quiz na temat stworzenia człowieka. Przy każdym zadaniu zaznacz: praw-
da (P) lub fałsz (F).
1) Człowiek został stworzony przez Pana Boga jako pierwszy organizm żywy.  P/F
2) Mężczyzna i kobieta mają godność, która pochodzi od Boga.    P/F
3) Mężczyzna i kobieta są obrazem Boga, ponieważ mają pięć zmysłów.  P/F
4) Człowiek jako jedyne stworzenie na ziemi potrafi kochać, myśleć, tworzyć.  P/F
5) Osoba ludzka jest istotą wyłącznie duchową.      P/F

4. Co było źródłem grzechu pierwszych rodziców?

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

5. Wpisz do kratek podane wyrazy i otrzymanym hasłem użytym w odpowiedniej for-
mie uzupełnij zdania.

INTYMNOŚĆ, DORASTANIE, SKROMNOŚĆ, DYSKRECJA, ŚWIADOMOŚĆ

Poczucie ……………… jest związane z naszą płciowością. Im bardziej jesteśmy świadomi 
własnego ciała, tym większe jest poczucie ………………….
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6. Za pomocą kolorów połącz symbol biblijny z jego znaczeniem.

7. 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 nieprzyjaźń 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 uczestniczyć w tym zwycięstwie, gdy będzie szedł przez życie za 

…………………………… i Jego ………………………… .

a) miejsce przeklęte1. ogród Eden

b) brak pożywienia, cierpienie2. drzewa i smaczne  owoce

c) ciężka praca3. uprawa ziemi i jej doglądanie

e) przejaw troski Pana Boga o człowieka5. cierń i oset

d) miejsce przebywania w bliskości z Panem Bogiem4. ziemia po grzechu pierworodnym

f) praca przynosząca plon, dla dobra ziemi6. trud, pot
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Karta pracy nr 2

Rozdział II – „Bóg mówiący na różne sposoby”

Imię ………………………………………………

Nazwisko …………………………………………

Klasa VI ………………

1. Przykazanie „Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną” wzywa nas, abyśmy 
na pierwszym miejscu stawiali Boga. Z podanej listy wybierz i podkreśl nazwy grze-
chów przeciw temu przykazaniu.

 PYCHA  NIEWIARA  ZAZDROŚĆ  LENISTWO  

  ZWĄTPIENIE  NIECZYSTOŚĆ  ATEIZM  GNIEW

2. Rozwiąż quiz na temat ofiary Melchizedeka. Przy każdym zadaniu zaznacz: prawda 
(P) lub fałsz (F).

1) Melchizedek na powitanie Abrama wyniósł chleb i wino w celu nakarmienia gościa. P/F

2) Ofiara Melchizedeka zapowiada wydarzenia Ostatniej Wieczerzy i Eucharystię. P/F

3) Podczas Mszy Świętej oprócz chleba i wina składamy w ofierze samych siebie.  P/F

3. W miejsce kropek wpisz odpowiednio następujące wyrazy: ofiara, zmartwychwstanie, 
śmierci, figurą, Izaaka, doskonałą, Syn, drzewo, ocalił, Siebie. 

………………… nazywamy ……………………Pana Jezusa:………………, w której miał być 

złożony Izaak, zapowiada ………………………… ofiarę Jezusa. Umiłowany ………… Boga 

Ojca posłusznie niósł ……………… krzyża na Golgotę. Tam złożył samego ………………… 

w ofierze za nas i ………………… nas w ten sposób od …………………wiecznej. Pokonał ją 

przez swoją śmierć na krzyżu i ………………………………………………

4. Zaznacz prawidłową odpowiedź. 

Jezus jest prawdziwym Barankiem Paschalnym, bo:

a) przez swoją śmierć i krew przelaną na krzyżu ratuje nas od śmierci wiecznej,

b) przygotował ucztę Izraelitów przed wyjściem z Egiptu,

c) brał udział w przejściu przez Morze Czerwone.
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5. W jaki sposób systematyczny rachunek sumienia pomaga nam wytrwać w postano-
wieniu poprawy podjętym podczas sakramentu pokuty i pojednania?

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

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

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

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

6. Rozwiąż krzyżówkę. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1. Jego krew ocaliła Izraelitów od śmierci.
2. Po śmierci pierworodnych pozwolił Izraelitom opuścić Egipt.
3. Skierowanie na niego wzroku ocalało ukąszonego od śmierci.
4. Chleb, którym Bóg karmił Izraelitów podczas wędrówki.
5. Wyprowadził Izraelitów z niewoli.
6. Przez nią wędrowali  Izraelici do Ziemi Obiecanej.
7. Postawa Izraelitów, która stała się przyczyną zesłania przez Boga jadowitych węży.
8. Jego śmierć jest ocaleniem  dla nas wszystkich.
9. Nazwa krainy, do której wędrowali Izraelici.
10. Chleb, który daje życie wieczne.

7. Uzupełnij zdanie.

Król…………………… był autorem wielu pieśni, którymi chwalił Boga. Pieśni te nazywamy 

…………………………, a księgę, w której zostały spisane – ……………………………………
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Karta pracy nr 3

Rozdział III – „Słowa i czyny Jezusa”

Imię ………………………………………………

Nazwisko …………………………………………

Klasa VI ………………

1. Do imienia ewangelisty dopisz jego symbol.

Mateusz …………………………………………………………………

Marek  …………………………………………………………………

Łukasz  …………………………………………………………………

Jan  …………………………………………………………………

2. 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

3. Do symbolu  przypowieści o zabłąkanej owcy dopisz jego znaczenie.

Lp. symbol znaczenie

1 owca

2 pasterz

3 pasterz idzie za zagubioną owcą

4 pasterz bierze owcę na ramiona 
i wraca do domu

5 pasterz, owca, sąsiedzi, przyja-
ciele cieszą się z odnalezienia

4. Dokończ zdanie.

Wyrazem naszego zaangażowania w liturgię są 3 postawy: ……………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
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5. Uporządkuj monety od najmniejszej do największej i odczytaj, co jest wdowim gro-
szem.

Wyrażenie „wdowi grosz” oznacza …………………………………………………………………

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

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

6. Wymień formy aktu pokuty, który wypowiadamy na początku każdej Mszy Świętej:

1) ……………………………………………………

2) ……………………………………………………

3) ……………………………………………………

4) ……………………………………………………

7. Zaznacz prawidłową odpowiedź. 

Sakrament pokuty:

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

b) gładzi grzech pierworodny,

c) umacnia miłość nowożeńców.

8. Odszyfruj nazwę sakramentu, którego udziela Kościół, aby umocnić cierpiących. 

A C E H I M N O R S Y Z

I ? B A G D @ J  P H F

@ I D I P F ? F B @ G B

? A J  H ? A
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Karta pracy nr 4

Rozdział IV – „Tajemnice królestwa Bożego – 
przypowieści Jezusa”

Imię ………………………………………………

Nazwisko …………………………………………

Klasa VI ………………

1. Połącz odpowiednio symbole z przypowieści o talentach z ich znaczeniami.

2. Przyjrzyj się ilustracjom, a następnie uzupełnij tekst.

W przypowieściach ………………………………… i ……………………………………… Pan 
Jezus uczy nas, że Królestwo Boże zaczyna się i wzrasta w ludzkich sercach.  Dzięki mocy Bo-
żej możemy stawać się coraz lepszymi i przemieniać świat.

3. Napisz, na jakim fundamencie warto budować własne życie.

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

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

1. Siewca 

b) ci, którzy zachwycają się słowem Bożym, ale nie mają do-
statecznej wytrwałości; słowo nie porusza głębi ich serca, 
szybko zapominają o nim, gdy tylko przestaje być wygodne 
albo kiedy przyjdą trudności

e) ci, którzy nie tylko słyszą słowo, ale również je przyj-
mują i dzięki temu wydają owoc

c) Pan Jezus

f) ci, którzy słuchają słowa, ale są zajęci doczesnymi 
sprawami i nie mają czasu dla Boga

a) ci, którzy słyszą słowo, ale nie przyjmują go, ponieważ 
szatan porywa je z ich serc

d) słowo Boże

2. ziarno

3. droga

4. skała

5. grunt z cierniami

6. żyzna gleba
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4. Do symboli z przypowieści o talentach dopisz ich znaczenie.

Lp. symbol znaczenie

1 pan

2 słudzy

3 talenty

4 „puścić w obrót”

5 „zakopać w ziemi”

5. Wyjaśnij, co to znaczy przebaczyć 77 razy.

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

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

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

Przypowieść o dziesięciu/pięciu pannach opowiada o czekaniu na pana młodego przez dwa 
rodzaje panien. Roztropne/nierozsądne przewidziały, że oliwa może się skończyć, dlatego 
wzięły zapas. Zapomniały o tym roztropne/nierozsądne. Dlatego udało/nie udało się im 
wejść na ucztę weselną. W przypowieści Pan Jezus mówi nam, że wszyscy nie jesteśmy/ je-
steśmy zaproszeni do Jego królestwa, ale nie wszyscy właściwie się przygotowujemy/ nie 
przygotowujemy do spotkania z Nim. 

7. Zaznacz prawidłową odpowiedź.

Pan Jezus w przypowieści o robotnikach w winnicy uczy, że człowiek może nawrócić się:

a) w chwili narodzin,

b) w każdej chwili swojego życia,

c) tylko w chwili śmierci.

8. W miejsce kropek wpisz odpowiednio następujące wyrazy: motywach, sądu szczegółowego, 
nadzieję, czyśćcu, szczęścia, chwaście, sąd ostateczny.

Jezus w przypowieściach o …………………i sieci mówi o rzeczach ostatecznych. Po śmierci 
spotkamy się ze Zbawicielem podczas…………………………………………. Poznamy praw-
dę o naszych czynach i o ………………………… naszego postępowania. Możemy mieć 
…………………, że otrzymamy szansę na oczyszczenie duszy w………………………. To stan 
przejściowy, po którym idzie się do nieba. 

Na końcu świata, gdy Chrystus powróci na ziemię, nastąpi……………………………. Otrzy-
mamy wtedy niebo, czyli stan wiecznego ………………………z Bogiem, albo piekło – stan 
wiecznego oddalenia od Boga.
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Karta pracy nr 5

Rozdział V – „Śmierć i chwała Jezusa”

Imię ………………………………………………

Nazwisko …………………………………………

Klasa VI ………………

1. Uzupełnij poniższy tekst.

W czasach Jezusa pocałunek był oznaką szacunku. U ……………………… oznaczał zdra-
dę. Jezus powiedział do niego: „przyjacielu” – to nie wróg zdradził Jezusa, lecz przyjaciel. 
……………………… nie uwierzył w Jezusa jako Zbawcę, nie uwierzył w Boże miłosierdzie.

2. Kiedy Kościół uobecnia ofiarę Jezusa złożoną na krzyżu przed dwoma tysiącami lat?

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

3. Przyjrzyj się rysunkowi i odpowiedz na pytania.

a) Który moment Mszy Świętej został przedstawiony na rysunku?

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

b) Jaką postawę wówczas przyjmujemy?

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

c) Co wtedy mówimy?

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

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

1) Przez chrzest mamy udział w owocach śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.  P/F

2) Kulminacyjnym momentem chrztu jest wejście do kościoła.    P/F

3) Zanurzenie palców w kropielnicy i uczynienie znaku krzyża jest przypomnieniem chrztu 
i łask w nim otrzymanych.          P/F
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5. Połącz poszczególne symbole Wigilii Paschalnej z ich znaczeniami.

6. W miejsce kropek wpisz odpowiednio następujące wyrazy: miłości, krzyżu, Zbawiciel, 
grzechy, zaufać, serce. 

Obraz Jezusa Miłosiernego jest znakiem………………. Przez spojrzenie, rany na dłoniach, sto-
pach i sercu …………………… przypomina o swoim cierpieniu i śmierci na ………………… za 
nas. On wziął na siebie ………………… ludzi i przyjął prawdziwą ludzką śmierć. Miłość Jezu-
sa może przemienić …………………… grzesznego człowieka. Każdy może …………………  
Jezusowi, prosząc o wybaczenie grzechów i dar życia wiecznego.

7. Napisz, dlaczego świętujemy niedzielę jako pierwszy dzień tygodnia?

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

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

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

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

8. Napisz, za pomocą jakich symboli przedstawiamy Ducha Świętego?

a) ………………………………………………………………………………………………………

b) ………………………………………………………………………………………………………

c) ………………………………………………………………………………………………………

d) ………………………………………………………………………………………………………

1. ogień

b) symbol zmartwychwstałego Jezusa – Światłości świata; 
wyryty na nim krzyż przypomina śmierć Chrystusa

d) symbol Jezusa – Baranka Paschalnego, który oddał swoje 
życie, by wyzwolić nas z niewoli grzechu i uczynić wolnymi, 
aby dać nam życie wieczne

c) symbol Chrystusa, który jest „źródłem wody  
żywej”

a) symbol Chrystusa  rozpraszającego ciemności

e) symbol Chrystusa – zwycięzcy śmierci, piekła  
i szatana

2. figura Jezusa  
zmartwychwstałego

3. baranek 

4. woda

5. paschał



14 „Tajemnice Bogatego życia” – karty pracy dla klasy VI

Karta pracy nr 6

Rozdział VI – „Kościół wspólnotą aż po niebieskie 
Jeruzalem”

Imię ………………………………………………

Nazwisko …………………………………………

Klasa VI ………………

1. Podane zadania dopasuj do osoby posłanej do wspólnoty wierzących.

posłany zadania

biskup -
-
-

prezbiter
-
-
-
-

diakon
-
-
-
-

może udzielać sakramentu chrztu, przewodzi diecezji, troszczy się o cały Kościół, następca apostołów, prze-
powiada Ewangelię, udziela sakramentów, sprawuje posługę w łączności z innymi kapłanami pod przewod-
nictwem biskupa, angażuje się w działalność charytatywną, może czytać Ewangelię podczas Mszy świętej, 
głosi kazanie i asystuje w celebracji, współpracownik biskupa

2. Dokończ zdanie.

Osoby żyjące w zgromadzeniu zakonnym naśladują Chrystusa poprzez życie według rad 
ewangelicznych: ………………………, …………………………… i ……………………………

3. Przeczytaj tekst biblijny i odpowiedz na pytania.

„Jezus rzekł: «(…) Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego 
opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak 
już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela»”. 

(Mk 10,5a.6-9)

a) W jakim celu człowiek opuszcza ojca swego i matkę?

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

b) Czym będą oboje?

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

c) O jakim sakramencie mówi Pan Jezus?

…………………………………………………………………………………………………………
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4. Uzupełnij zdanie podanymi wyrazami: korzystamy, techniczne, pomóc, Boga, czło-
wieka, siebie.

Nowości ………………………, z których …………………… na co dzień, powinny nam 
…………………… zbliżać się do drugiego ………………………, Pana ……………… i do 
………………… samych. 

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

Udział w liturgii, zwłaszcza w Eucharystii/chrzcie, budzi w naszych sercach pragnienie miło-
ści, radości, dobroci i braterstwa. Kapłan na zakończenia Mszy Świętej mówi: „Idźcie w poko-
ju Chrystusa”/ „Do widzenia”. Mamy każdego dnia nieść pokój Chrystusa do wszystkich/
niektórych, których spotkamy.  

6. Przy ilu ołtarzach zatrzymujemy się, gdy idziemy w procesji z Najświętszym Sakra-
mentem podczas uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej?

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

7.  Zaznacz prawidłową odpowiedź.

Każdy, kto służy Bogu:

a) nie interesuje się sprawami Ojczyzny,
b) nie przestrzega prawa,
c) służy swojej Ojczyźnie.

8. Podpisz rodzaje sądu Bożego, które nastąpią po naszej śmierci.

a) Sąd ………………… –  jest wieczną zapłatą zaraz po śmierci, po nim jest albo oczyszczenie, 
albo niebo, albo piekło.

b) Sąd ……………………… – dokona się podczas powrotu Chrystusa na końcu czasów, bę-
dzie sądem nad całą ludzkością, po nim będzie albo niebo, albo piekło.

9. W miejsce kropek wpisz odpowiednio następujące wyrazy: cierpiącymi, wstawiają, wy-
praszają, wdzięczność, obcowania, Kościoła.

Ze świętymi jesteśmy złączeni w tajemnicy …………………… świętych. Wraz z nimi 

i ………………………w czyśćcu tworzymy wspólnotę ……………………… – żyje-

my w jednej wspólnocie obejmującej niebo i ziemię. Święci, którzy już osiągnęli niebo, 

…………………… się za nami u Pana Boga i ……………………… nam potrzebne łaski. My 

swoją ………………………… i miłość do nich możemy wyrazić przez obchodzenie ich świąt 

i naśladowanie ich cnót. 
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Karta pracy nr 7

Rozdział VII – „Szczególne tajemnice roku”

Imię ………………………………………………

Nazwisko …………………………………………

Klasa VI ………………

1. Dokończ zdanie.

Okresy liturgicznego to: 

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

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

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

2. O jaką modlitwę prosiła w Fatimie Maryja?

……………………………………………………………………………

3. W miejsce kropek wpisz odpowiednie wyrazy: Wszystkich Świętych, nawiedzenia, mo-
dlitwa, śmierci, wspominamy. 

Pomocą dla dusz w czyśćcu jest nasza………………………. Możemy się za nich modlić przy 

okazji ……………………………… grobu, w rocznicę ………………………… czy za każdym 

razem, gdy ich………………………………………. W sposób szczególny pamiętamy o zmar-

łych 1 i 2 listopada w uroczystość …………………………………… oraz Dzień Zaduszny. 

4. Rozwiąż quiz na temat świętowania Bożego Narodzenia. Przy każdym zdaniu za-
znacz: prawda (P) lub fałsz (F).

1) W czasie świąt Bożego Narodzenia pochylamy się nad prawdą wiary  
o zmartwychwstaniu Jezusa.         P/F

2) Głównym celem tradycji wigilijnych jest przyjęcie z miłością nowo  
narodzonego Jezusa.          P/F

3) Imię „Emmanuel” znaczy: „Bóg jest wielki”.      P/F



17„Tajemnice Bogatego życia” – karty pracy dla klasy VI

5. Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Uroczystość Objawienia Pańskiego obchodzimy w Kościele:
a) 6 stycznia,
b) 2 lutego,
c) 25 marca.

6. Połącz nazwy pokarmów święconych w Wielką Sobotę z ich znaczeniem.

7. Wymień formy kultu Miłosierdzia Bożego przekazane nam przez siostrę Faustynę 
Kowalską.

a) ………………………………………………

b) ………………………………………………

c) ………………………………………………

d) ………………………………………………

8. Wpisz podane wyrazy do krzyżówki. Utworzonym hasłem uzupełnij zdanie.

LITANIA, MATKA, KRÓLOWA, MAJ, UZDROWIENIE, PANNA, MARYJA

Najbardziej popularną formą oddawania czci Matce Bożej jest nabożeństwo majowe – 
………………………………… 

a) Chrystus – „chleb żywy”

b) nieśmiertelność, ochrona przed zepsuciem

c) zwycięstwo życia nad śmiercią

d) dostatek, bogactwo, dobrobyt

e) umiejętność i doskonałość

f) zwycięstwo nad goryczą męki Jezusa 

g) przyjaźń między człowiekiem a siłami przyrody

1. jajko

2. chleb

3. sól

4. wędlina

5. chrzan

6. ser

7. ciasto
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oDPoWIEDZI Do KaRT PRaCY DLa KLaSY VI

KaRTa PRaCY NR 1

Nr py-
tania 

/1/

oDPoWIEDŹ  
/2/

Punkty 
/3/

Uwagi
/4/

1 a) drugi list do Koryntian, rozdział trzynasty, wersety od dwunastego do 
trzynastego;
b) Księga Rodzaju, rozdział trzeci, werset piętnasty

2

2 Kolejność wyrazów: biblijny, początek, planów, naukowego, nicości, posłu-
żyć

6

3 1F, 2P, 3F, 4P, 5F 5

4 nieposłuszeństwo wobec Boga 2

5 Hasło: wstyd
Kolejność wpisów: świadomość, skromność, intymność, dyskrecja, dorasta-
nie 

2 PP

6 1d), 2e), 3f), 4a), 5b), 6c) 6

7 a) szatana, b) Jezusa, Maryi, c) Jezus, d) Jezusem, Matką 4 PP

KaRTa PRaCY NR 2

/1/ /2/ /3/ /4/

1 niewiara, zwątpienie, ateizm 3

2 1F, 2P, 3P 3

3 Kolejność wyrazów: Izaaka, figurą, ofiara, doskonałą, Syn, drzewo, Siebie, 
ocalił, śmierci, zmartwychwstanie

10 PP

4 a) 1 PP

5 Robiąc codziennie rachunek sumienia, wypracowujemy w sobie wrażliwe 
sumienie przeduczynkowe, które podpowiada nam, jak się zachować w 
konkretnych sytuacjach. Ostrzega nas przed popełnieniem grzechu i zachę-
ca do dobra.

3 PP

6 Hasło: Boża opieka
1. Baranek
2. faraon
3. wąż
4. manna
5. Mojżesz
6. pustynia
7. niewierność
8. Jezus
9. Kanaan
10. Eucharystia 

10

7 Dawid, psalmami, Księga Psalmów 3

KaRTa PRaCY NR 3

/1/ /2/ /3/ /4/

1 Mateusz – skrzydlaty człowiek, Marek – skrzydlaty lew, Łukasz – skrzydlaty 
wół, Jan – orzeł

4

2 1F, 2P, 3P 3
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3 Kolejność wpisów w kolumnie „znaczenie”: 1. człowiek; 2. Jezus; 3. Jezus 
idzie za człowiekiem w niebezpieczne miejsca; 4. Jezus przebacza i daje ła-
skę uświęcającą; 5. Jezus, aniołowie i święci w niebie

5 PP

4 …niewielką sumę pieniędzy, ale ofiarowaną z wielką miłością, kosztem wie-
lu wyrzeczeń.

2

5 stojąca, siedząca, klęcząca 3

6 1. Spowiadam się Bogu.
2. Forma dialogowa: „Zmiłuj się nad nami, Panie”.
3. Kyrie eleison.
4. Pokropienie wodą święconą.

4

7 a) 1 PP

8 namaszczenie chorych 1

KaRTa PRaCY NR 4

/1/ /2/ /3/ /4/

1 1c), 2d), 3a), 4b), 5f), 6e) 6 PP

2 O ziarnku gorczycy, O zaczynie 2

3 Życie warto budować na słuchaniu i wypełnianiu słów Jezusa. 2

4 Kolejność wpisów w kolumnie „znaczenie”: 1. Bóg; 2. ludzie; 3. zdolności, 
umiejętności; 4. rozwijać zdolności i dzielić się nimi z innymi; 5. nie rozwijać 
zdolności, trzymać je dla siebie

5 PP

5 Przebaczyć 77 razy to znaczy przebaczyć zawsze, gdy zachodzi taka po-
trzeba.

2

6 Prawidłowe zaznaczenia: dziesięciu, roztropne, nierozsądne, nie udało, je-
steśmy, przygotowujemy

6

7 b) 1

8 Kolejność wyrazów: chwaście, sądu szczegółowego, motywach, nadzieję, 
czyśćcu, sąd ostateczny, szczęścia.

7 PP

KaRTa PRaCY NR 5

/1/ /2/ /3/ /4/

1 Kolejność wpisów: Judasza, Judasz 2 PP

2 podczas Eucharystii 2

3 a) moment przeistoczenia;
b) postawę klęczącą;
c) milczymy

3

4 1P, 2F, 3P 3

5 1a), 2e), 3d), 4c), 5b) 5 PP

6 Kolejność wyrazów: miłości, Zbawiciel, krzyżu, grzechy, serce, zaufać 6

7 Pan Bóg stwarzał świat przez sześć dni, a siódmego odpoczywał. Dlatego 
według Żydów siódmego dnia ludzie nie powinni pracować i przeznaczyć 
go na modlitwę i odpoczynek. Dzień ten Żydzi nazwali szabatem. Według 
naszego sposobu liczenia czasu wypada on w sobotę. Dla Żydów niedzie-
la jest więc pierwszym dniem tygodnia. W Ewangelii czytamy, że kobiety 
poszły do grobu Jezusa "w pierwszy dzień tygodnia" – w niedzielę, bo ów 
pierwszy dzień liczony był właśnie od szabatu.

4 PP



20 „Tajemnice Bogatego życia” – karty pracy dla klasy VI

8 a) gołębica
b) ogień
c) woda
d) wiatr

4

KaRTa PRaCY NR 6

/1/ /2/ /3/ /4/

1 Biskup – przewodzi diecezji, troszczy się o cały Kościół, następca aposto-
łów
Prezbiter – współpracownik biskupa, sprawuje posługę w łączności z in-
nymi kapłanami pod przewodnictwem biskupa, przepowiada Ewangelię, 
udziela sakramentów
Diakon – może udzielać sakramentu chrztu, angażuje się w działalność 
charytatywną, może czytać Ewangelię podczas Mszy świętej, głosi kazanie 
i asystuje w celebracji 

11 PP

2 czystości, ubóstwa i posłuszeństwa 3

3 a) aby połączyć się ze swoją żoną
b) jednym ciałem 
c) o sakramencie małżeństwa

3

4 Kolejność wyrazów: techniczne, korzystamy, pomóc, człowieka, Boga, sie-
bie

6 PP

5 Prawidłowe zaznaczenia: Eucharystii, „Idźcie w pokoju Chrystusa”, wszyst-
kich

3

6 czterech 1

7 c) 1

8 a) szczegółowy, b) ostateczny 2

9 Kolejność wyrazów: obcowania, cierpiącymi, Kościoła, wstawiają, wypra-
szają, wdzięczność

6

KaRTa PRaCY NR 7

/1/ /2/ /3/ /4/

1 Adwent, Boże Narodzenie, okres zwykły, Wielki Post, Wielkanoc 5

2 O różaniec 1

3 Kolejność wyrazów: modlitwa, nawiedzenia, śmierci, wspominamy, 
Wszystkich Świętych

5

4 1F, 2P, 3F 3 PP

5 a) 1

6 1c), 2a), 3b), 4d), 5f), 6g), 7e) 7 PP

7 a) Koronka do Miłosierdzia Bożego, b) obraz Jezusa Miłosiernego, c) godzi-
na Miłosierdzia, d) Niedziela Miłosierdzia

4

8 Kolejność wpisów: Maryja, litania, maj, Królowa, Uzdrowienie, Matka, 
Panna
Hasło: Majówka

2

PP – poziom ponadpodstawowy


