
WYDAWNICTWO JEDNOŚĆ 

„Błogosławieni, którzy szukają Jezusa” 

Karty pracy dla klasy VII szkoły podstawowej 
 

 

 

 

 

Proponowane karty pracy zostały przygotowane do programu „Kim jestem jako człowiek, kim chcę być  
jako chrześcijanin” AZ-3-01/13. Opierają się na podręczniku dla klasy VII szkoły podstawowej „Błogosławieni, 
którzy szukają Jezusa”. Zaplanowano je tak, aby uczeń mógł się wykazać wiedzą i umiejętnościami zdobytymi  
w trakcie zajęć. Zestaw kart dopełniają tabele z odpowiedziami i proponowaną ilością punktów za wykonanie 
zadanie, które mogą być pomocne przy ocenianiu uczniów. 



 „Błogosławieni, którzy szukają Jezusa” – karty pracy dla klasy VII szkoły podstawowej 

Karta pracy nr 1 zestaw A 
Rozdział I – „Otwarci na Bożą miłość”  

Rozdział II – „Przyjaźń”  
Imię …………………………………………….. 
Nazwisko ……………………………………… 
Klasa I ……… 

1. Bóg kocha nas miłością bezwarunkową. Z podanych cech wybierz i zaznacz te, które opisują 
Bożą miłość.  
a) chce się dzielić miłością, 

b) mówi: „potrzebuję cię, więc cię kocham”, 

c) nie pyta o zasługi, 

d) stawia warunki,  

e) nie żąda niczego w zamian. 
 

2. Napisz, czym jest czystość serca. 
Czystość serca ……………………………………………………………………………………………….…… 

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

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

 

3. Co to jest przyjaźń? 
Przyjaźń to…………………………………………………………………………………….………………….. 

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

 

4. W miejsce kropek wpisz odpowiednio następujące wyrazy: miłości, wdzięczność, życie, 
rodzicom.  
„Dzieci powinny okazywać …………………………………… swoim …………………………… już 

z samego faktu, że dzięki ich ……………………………… otrzymały ………………………” 

(Youcat, 371). 
 

5. Co to jest wolontariat?  
………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

6. Spośród podanych wyrażeń wybierz i zaznacz te, które są skutkami uzależnień. 
a) niekorzystny wpływ na zdrowie, 

b) poprawa zdrowia, 

c) niska samoocena, 

d) wysoka samoocena, 

e) obniżenie samokontroli, 

f) poprawa relacji z rodziną, 

g) brak zaufania do siebie samego, 

h) agresja i przemoc, 

i) zakłócenie relacji z rówieśnikami i rodziną. 
 

7. Wyjaśnij znaczenie słów: „Internet jest dobrym sługą, ale złym panem”. 
………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

 

8. Zaznacz prawidłową odpowiedź. 
Każdy człowiek jest odpowiedzialny za swoje życie przed: 

a) władzą państwową, 

b) Bogiem, 

c) rodzicami. 
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Karta pracy nr 1 zestaw B 
Rozdział I – „Otwarci na Bożą miłość”  

Rozdział II – „Przyjaźń” 
Imię …………………………………………… 
Nazwisko ………………………………….… 
Klasa I ……… 

1. Napisz, dlaczego Jezusa trzeba nieustannie szukać. 
…………………………………………………………………………………………………...…………………

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

 

2. Pan Bóg dał nam poczucie wstydu. Z podanych odpowiedzi wybierz i zaznacz te, które opisują, 
czym ono jest. 
a) ochrona naszej czystości, 

b) zainteresowanie sprawami związanymi z płcią, 

c) ochrona naszych myśli, 

d) dążenie do odkrycia intymności innych osób, 

e) traktowanie z szacunkiem ciała własnego i innych. 
 

3. Wymień cechy prawdziwego przyjaciela. 
………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

4. W miejsce kropek wpisz odpowiednio następujące wyrazy: szacunek, usamodzielnieniem, 
dziecko, posłuszne.  
„Tak długo jak ……………… mieszka z rodzicami, powinno być …………………………… każdej 

prośbie rodziców, która służy jego dobru lub dobru rodziny (…). Posłuszeństwo wobec rodziców 

ustaje wraz z ……………………………………… się dzieci, pozostaje jednak 

…………………………, który jest im należny na zawsze” (KKK 2217). 
 

5. Zaznacz dobre owoce zaangażowania się w wolontariat. 
a) pieniądze, 

b) sens życia, 

c) nowi przyjaciele, 

d) sława, 

e) wiedza, 

f) doświadczenie, 

g) rozgłos, 

h) poznanie swoich naturalnych predyspozycji, 

i) poznanie wartości życia. 
 

6. Co to jest uzależnienie? 
………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

7. Wyjaśnij znaczenie słów: „Internet jest dobrym sługą, ale złym panem”. 
………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

 

8. Zaznacz prawidłową odpowiedź.  
Każde życie ludzkie jest święte, bo człowiek: 

a) powstał dzięki miłości Boga, 

b) jest podobny do Boga z wyglądu, 

c) ma pięć zmysłów. 
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Karta pracy nr 2 zestaw A 
Rozdział III – „Bóg Ojciec” 

Imię ………………………………………… 
Nazwisko ………………………………… 
Klasa I ………… 
 

1. Co to jest wiara? 
………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

2. W miejsce kropek wpisz odpowiednio następujące wyrazy: Jezus, treść, natchnione, czytane, 
apostoł. 
W Starym Testamencie za ………………………… uznajemy te księgi, które za natchnione uznawali 

…………………… i apostołowie, a w Nowym Testamencie te, które: 

– były ………………………… w czasie liturgii w Kościele jako Pismo Święte, 

– mają apostolskie pochodzenie, to znaczy albo ……………………… był ich autorem, albo autor 

oparł ich treść na informacjach pochodzących z nauczania lub katechez apostolskich, 

– zawierają budującą …………………… zgodną z nauką całego Pisma Świętego. 

 
3. Dopasuj nazwę gatunku literackiego, występującego w Biblii, do jego opisu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. W jakich językach zostały spisane Stary i Nowy Testament? 
Stary Testament – ………………………………………………………………………………...…….… 

Nowy Testament – ……………………………………………………………………………………..… 

 

5. Na czym polega modlitwa prośby? 
………………………………………………………………………………………………………………………

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

6. Z podanych wydarzeń zaznacz te, które dotyczą Abrahama. 
1) Wyszedł ze swojego miasta Ur do ziemi obiecanej mu przez Boga. 

2) Jego imię oznacza „wyjęty z wody”. 

3) Rozmawiał z Bogiem, który przemawiał do niego z krzewu, który płonął, ale się nie spalał. 

4) Był gotów złożyć Bogu swego syna Izaaka w ofierze całopalnej. 

5) Na polecenie Boga wyprowadził naród wybrany z niewoli egipskiej. 

6) Uwierzył, że będzie ojcem licznego narodu. 

7) Prowadził Izraelitów 40 lat przez pustynię do Ziemi Obiecanej. 

8) Uwierzył Bogu, że będzie miał syna pomimo tego, że on i jego żona byli już staruszkami. 
 
 

1. Psalm  

2. List 

3. Kazanie 

4. Przypowieść 

5. Hymn 

6. Modlitwa  

c. Pieśń biblijna o charakterze modlitewno-hymnicznym. Jest refleksją nad 

spotkaniem człowieka z Bogiem. 

e. Pisemna wypowiedź skierowana do jakiejś osoby. Tej formy używano, 

głosząc Dobrą Nowinę różnym wspólnotom w Kościele w czasach apostolskich. 

d. Opowiadanie wzięte z życia z ukrytym w nim przesłaniem. Jego celem było 

pouczenie i wyjaśnienie prawdy religijnej. Często posługiwał się nim Jezus. 

g. Pieśń pochwalna na cześć Boga. Sławi Jego słowa, czyny i przymioty. 

f. To słowa człowieka wypowiadane bezpośrednio do Boga. 

b. Zbiór mów zawierających moralne pouczenia. 

7. Metafora 

a. To przenośnia, czyli przesunięcie znaczenia wyrazów z właściwego im 

przedmiotu na jakąś osobę, rzecz lub czynność.  
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7. Jaką obietnicę dał Bóg Abrahamowi? 
………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

8. Izaak zapowiada osobę Jezusa Chrystusa. Uzupełnij tabelkę, wpisując odpowiednio elementy 
porównania. 
 
 

Izaak zapowiada Jezusa  

Abraham nie odmówił Bogu swego jedynego 

syna. 

  

 Niewinny Jezus oddał swoje życie za 

grzechy ludzi. 

Abraham zamiast Izaaka złożył w ofierze 

baranka. 

 

 Jezus pokonał śmierć przez swoje 

zmartwychwstanie.  
 

9. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania.  
Bóg zmienił imię Jakubowi na „Izrael”: 

a) aby wskazać mu nowe zadanie 

b) bo nie podobało mu się brzmienie poprzedniego imienia, 

c) żeby zmylić jego przeciwników. 
 

10. Dokończ zdanie. 
Tym, co może zaburzyć wolność człowieka, jest …………………………………………………...…… 

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

 

11. Jaką funkcję pełnił w narodzie izraelskim Jozue? 
………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

12. Sytuacja Piotra idącego do Jezusa po wodzie uczy nas, jakie powinniśmy podejmować 
działania w trudnościach. Z podanych propozycji wybierz te, o których mówi Ewangelia: 
a) nie należy zamykać się w sobie – Piotr wyszedł trudnościom naprzeciw, 

b) należy zamknąć się w sobie, 

c) trzeba zwrócić się o pomoc do innych osób, 

d) uwierzyć, że Jezus jest z nami w naszych trudnościach, 

e) pamiętać, że mój problem to moja sprawa, 

f) wyciągnąć rękę do Jezusa i pozwolić, by On ją uchwycił. 
 

13. Uzupełnij odpowiednio podanymi wyrazami: prawdziwemu, wróżbiarstwa, wypaczeniem, 
bałwochwalstwie.  
„Zabobon jest ……………………………………………… kultu, który oddajemy 

………………………………… Bogu. Przejawia się on w ………………………………………, jak 

również w różnych formach ………………………… i magii” (Katechizm Kościoła katolickiego 

2138) . 
 

14. Napisz poniżej, do kogo Bóg skierował następujące słowa: 
„Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, 

prorokiem dla narodów ustanowiłem cię”(Jr 1,4). 

………………………………………… 
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Karta pracy nr 2 zestaw B 
Rozdział III – „Bóg Ojciec”  

Imię …………………………………………… 
Nazwisko …………………………………… 
Klasa I ………… 

 

1. Jak możemy rozwijać swoją wiarę? 
………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

2. W miejsce kropek wpisz odpowiednio następujące wyrazy: ludzie, Bóg, człowiek, Starego, 
Kościół, przekazanie. 
Autorem Pisma Świętego jest ………………………… oraz ……………………… przez Niego 

natchnieni. Natchnienie  to ……………………… tego, co chce Pan Bóg i utrwalenie w taki sposób, 

jak chce czy potrafi …………………………………… 

Kanon Pisma Świętego to zbiór 46 ksiąg ……………… Testamentu i 27 Nowego Testamentu, które 

……………… uznaje za natchnione. 

 

3. Na czym polega interpretacja Pisma Świętego? 
………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

4. Dopasuj tytuły historycznych przekładów Pisma Świętego do ich opisów. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Na czym polega modlitwa uwielbienia? 
………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

6. Z podanych wydarzeń zaznacz te, które dotyczą Mojżesza. 
1) Wyszedł ze swojego miasta Ur do ziemi obiecanej mu przez Boga. 

2) Jego imię oznacza „wyjęty z wody”. 

3) Rozmawiał z Bogiem, który przemawiał do niego z krzewu, który płonął, ale się nie spalał. 

4) Chciał złożyć Bogu swego syna Izaaka w ofierze całopalnej. 

5) Na polecenie Boga wyprowadził naród wybrany z niewoli egipskiej i przeprowadził go przez 

Morze Czerwone. 

6) Otrzymał obietnicę , że będzie ojcem tak licznego narodu jak piasek nad brzegiem morza. 

7) Prowadził Izraelitów 40 lat przez pustynię do Ziemi Obiecanej. 

8) Uwierzył Bogu, że będzie miał syna, pomimo tego, że on i jego żona byli już staruszkami. 
 
 
 
 
 
 

1. Septuaginta 

2. Wulgata 

3. Biblia królowej Zofii 

4. Biblia w przekładzie ks. J. Wujka d. Tłumaczenie całej Biblii na język łaciński. 

c. Pierwszy polski przekład Starego Testamentu w drugiej połowie XV. 

w. 

b. Najstarsze tłumaczenie Starego Testamentu z jęz. hebrajskiego na jęz. grecki. 

a. Drugie polskie tłumaczenie z 1599 r. Stała się oficjalnym przekładem polskim. 
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7. Dlaczego Abrahama nazywamy „ojcem wszystkich wierzących”? 
………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

8. Izaak zapowiada osobę Jezusa Chrystusa. Uzupełnij tabelkę, wpisując odpowiednio elementy 
porównania. 
 
 

Izaak zapowiada Jezusa  
 

 

 

Bóg zesłał na ziemię swojego Syna Jezusa. 

Niewinny Izaak miał zostać złożony  

w ofierze. 
 

 Jezus jest Barankiem Bożym, który gładzi 

grzechy świata.  

Izaak został uratowany od śmierci. 
 

 

 

9. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania. 
Imię nadane na chrzcie świętym: 

a) jest ważne tylko ze względu na jego etymologiczne znaczenie, 

b) oznacza, że mamy zadanie od Boga, 

c) można zmienić podczas sakramentu bierzmowania. 
 

10. Dokończ zdanie. 
Prawdziwa wolność jest tam, gdzie ………………………………………………………………………. 

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

11. O czym Jozue przypominał narodowi izraelskiemu? 
………………………………………………………………………………………………………………………

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

12. Sytuacja Piotra idącego do Jezusa po wodzie uczy nas, jakie powinniśmy podejmować 
działania w trudnościach. Z podanych propozycji wybierz te, o których mówi Ewangelia: 
a) nie zwracać się o pomoc do innych ludzi, 

b) nie należy zamykać się w sobie – Piotr wyszedł trudnościom naprzeciw, 

c) trzeba zwrócić się o pomoc do innych osób, 

d) nie modlić się, 

e) uwierzyć, że Jezus jest z nami w naszych trudnościach, 

f) wyciągnąć rękę do Jezusa i pozwolić, by On ją uchwycił. 
 

13. Uzupełnij odpowiednio podanymi wyrazami: wynaturzony, zabobonu, pierwsze, jedynym, 
objawił.  
„…………………………przykazanie zabrania oddawania czci innym bogom poza 

……………………… Panem, który ………………… siebie swojemu ludowi. Zakazuje 

…………………………i bezbożności. Zabobon to pewnego rodzaju ……………………… przerost 

religijności” (Katechizm Kościoła katolickiego, 2110). 
 

14. Napisz poniżej, kto jest autorem następujących słów: 
„Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść; 

Ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. 

Stałem się codziennym pośmiewiskiem, wszyscy mi urągają” (Jr 20, 7).  

………………………………………………… 
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Karta pracy nr 3 zestaw A 
Rozdział IV – „Kościół domowy” 

Imię ………………………………………… 
Nazwisko ………………………………… 
Klasa I …………… 

 

1. Poprzez jakie działania w rodzinie przekazujemy sobie wiarę? 
………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

2. Do podanych przeszkód utrudniających wzrost wiary dopisz okoliczności ułatwiające jej 
wzrost. 
 

Przeszkody utrudniające wzrost wiary Okoliczności ułatwiające wzrost wiary 

wpływ środowiska  

brak czasu, złe gospodarowanie czasem  

lenistwo  

brak odwagi do dawania świadectwa swojej wiary  

moda na unikanie praktyk religijnych, np. 

nieuczęszczanie na Mszę Św. 

 

  

3. Wymień uczynki miłosierdzia względem duszy. 
……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 

4. Uzupełnij tabelkę, dopisując nazwę okresu liturgicznego lub nazwę właściwego nabożeństwa 
dla danego okresu.  
 
 

Nazwa okresu liturgicznego Nabożeństwo  

 roraty 

Boże Narodzenie  

 Gorzkie żale, droga krzyżowa 

Wielkanoc  

 
nabożeństwo różańcowe, majówka, nabożeństwo 

czerwcowe, procesja Bożego Ciała 
 

5. Uzupełnij fragment Katechizmu Kościoła katolickiego podanymi wyrazami: powstrzymać się, 
niedzielę, odpoczynkowi, Pańskiemu. 
„W ……………………………… oraz w inne dni świąteczne nakazane wierni powinni 

…………………………………………… od wykonywania prac lub zajęć, które przeszkadzają 

oddawaniu czci należnej Bogu, przeżywaniu radości właściwej dniowi………………………, 

pełnieniu uczynków miłosierdzia i koniecznemu ………………………… duchowemu  

i fizycznemu” (Katechizm Kościoła katolickiego, 2185). 
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6. Uzupełnij chrześcijańskie elementy świętowania w rodzinie swoimi propozycjami: 
– wspólne uczestnictwo we Mszy Świętej, 
………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 

7. Napisz słowa Apelu Jasnogórskiego (wersji młodzieżowej). 
………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

 

8. Wyjaśnij znaczenie słów Matki Teresy z Kalkuty: „Rodzina, która modli się razem, pozostaje 
razem”. 
………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

9. Zaznacz prawidłową odpowiedź. 
Modlitwa w rodzinie: 

a) prowadzi do świętości, 

b) pozwala zapełnić czas wolny, 

c) pozwala na zajmowanie ważnych funkcji w parafii. 
 
 

10. W jaki sposób dzieci dają świadectwo wiary swoim rodzicom? 
………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

 

11. Dopisz biblijne określenia Kościoła: 
a) Ciało Chrystusa, 

b) ……………………………………………… 

c) Oblubienica Chrystusa. 

d) ……………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 „Błogosławieni, którzy szukają Jezusa” – karty pracy dla klasy VII szkoły podstawowej 

Karta pracy nr 3 zestaw B 
Rozdział IV – „Kościół domowy”  

Imię ……………………………………… 
Nazwisko ……………………………… 
Klasa I ……… 

 

1. Uzasadnij, że rodzina chrześcijańska jest Kościołem domowym? 
………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

2. Co nam utrudnia rozwijać wiarę? Do okoliczności ułatwiających wzrost wiary dopisz 
przeszkody. 
 

Przeszkody utrudniające wzrost wiary Okoliczności ułatwiające wzrost wiary 

 unikanie niewłaściwego towarzystwa 

 właściwe gospodarowanie czasem 

 wyrabianie w sobie cnoty pracowitości 

 odważna obrona przekonań religijnych 

 nieuleganie modzie, w trudnościach 

zwracanie się do Ducha Świętego 
 

3. Wymień uczynki miłosierdzia względem ciała. 
……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 

4. Uzupełnij tabelkę dopisując datę lub nazwę święta nakazanego. 
 

Data Święto 

25 grudnia  

 Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki 

6 stycznia  

 Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 

1 listopada  

 

5. Uzupełnij fragment Katechizmu Kościoła katolickiego podanymi wyrazami: czas, niedziela, 
pozostałe, dobre.  
„W pobożności chrześcijańskiej ……………………………… jest tradycyjnie poświęcona na 

………………………… uczynki i pokorne posługi względem chorych, kalekich i starszych. 

Chrześcijanie powinni świętować niedzielę, oddając swojej rodzinie i bliskim ……………i staranie,  

o które trudno w ……………………… dni tygodnia”. 

(Katechizmu Kościoła katolickiego, 2186) 
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6. Uzupełnij chrześcijańskie elementy świętowania w rodzinie swoimi propozycjami: 
– spędzanie wspólnie czasu na modlitwie, rozmowach, spacerach, 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

 

7. Napisz słowa Apelu Jasnogórskiego (wersji młodzieżowej). 
………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

 

8. Wyjaśnij znaczenie słów ks. Piotra Pawlukiewicza do przyszłych małżonków: 

„Jeśli zrobicie ślub, że codziennie będzie choćby minuta wspólnej modlitwy, to szanse na szczęśliwe 

przeżycie waszego małżeństwa wzrosną (…)”. 

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

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

 

9. Zaznacz prawidłową odpowiedź. 
Owocem modlitwy małżeńskiej i rodzinnej jest: 

a) przyjemnie spędzony czas, 

b) trwałość więzi między jej poszczególnymi członkami, 

c) rozwój intelektualny. 
 

10. W jaki sposób rodzina chrześcijańska daje świadectwo wiary innym rodzinom? 
………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

 

11. Dopisz biblijne określenia Kościoła: 
a) …………………………………………… 

b) Ciało, którego Chrystus jest Głową, 

c) …………………………………………… 

d) Świątynia Ducha Świętego. 
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Karta pracy nr 4 zestaw A 
Rozdział V – „Ojczyzna” 

Imię ……………………………………………… 
Nazwisko ……………………………………… 
Klasa I …………… 

 

1. Dopisz działania Polaków, z których możemy być dumni. 
a) bitwa pod Grunwaldem 

b) obrona Jasnej Góry podczas potopu szwedzkiego 

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

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

e) …………………………………………………………………………………………………… 

f) walka z okupantem niemieckim i sowieckim w czasie II wojny światowej, Powstanie Warszawskie 

g) …………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Rozwiąż krzyżówkę dotyczącą początków państwa polskiego. 
 

     1        

 2            

  3           

 4            

5             

  6           

    7         
 
 

1) Przydomek Bolesława – pierwszego króla Polski. 

2) Kraj, z którego pochodziła chrześcijańska żona Mieszka I. 

3) Imię żony Mieszka I, dzięki której przyjął on chrześcijaństwo. 

4) Siedziba pierwszej metropolii w Polsce. 

5) Imię biskupa zamordowanego podczas misji ewangelizacyjnej 23 kwietnia 997 roku. 

6) Tereny, na których zginął biskup podczas misji ewangelizacyjnej. 

7) Imię cesarza Niemiec, który przybył do Gniezna w 1000 r. 
 

3. Uzupełnij tekst podanymi wyrazami: świetności, konfliktu, zdradę, uciekać, klasztorów, 
Stanisław, Bolesławem, Eucharystii, chrześcijańskiego. 
Okres, w którym żył biskup ………………………… ze Szczepanowa, był czasem przywracania 

……………………… państwa Piastów. Między ………………………… Szczodrym a biskupem 

Stanisławem doszło jednak do ………………………. Król potraktował upomnienia biskupa jako 

……………… i skazał na śmierć. Zabito go w czasie…………………………. Za swoją porywczość 

król musiał ………………………… z kraju i do końca życia przebywał w jednym  

z ……………………………… na terenie dzisiejszej Austrii. Choć św. Stanisława ocenia się w różny 

sposób, wszyscy się zgadzają, że jego zachowanie wynikało z poczucia obowiązku stawania w obronie 

godnego i …………………………… postępowania.  
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4. Rozwiąż quiz na temat królowej Jadwigi. Przy każdym zdaniu zaznacz prawda (P) lub fałsz (F). 
  1) Jadwiga przyszła na świat w 1400 r.       P/F 

  2) Jadwiga była córką Ludwika Adegaweńskiego.      P/F 

  3) Po śmierci ojca została królem Polski.       P/F 

  4) Była żoną Wilhelma Habsburga.        P/F 

  5) Poddanym dała się poznać jako władczyni pełna dobroci i szlachetności.   P/F 
 

5. Jakie ważne wydarzenie z historii Polski jest dowodem na to, że była ona krajem tolerancji 
religijnej? Podaj jego datę i nazwę. 
………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Jakie skutki dla Polski miała unia brzeska (1596 r.)? Dokończ wyrażenia. 
a) podniesienie poziomu życia religijnego………………………………………………………… 

b) konflikty na tle religijnym między ……………………………………………………………… 

c) pretekst dla Rosji do wtrącania się w …………………………………………………………… 

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

7. W czasie niewoli narodowej polscy biskupi odważnie opowiadali się po stronie powstańców. 
Połącz imię i nazwisko duchownego z odpowiednim ruchem narodowo-wyzwoleńczym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Napisz, dlaczego kardynał Stefan Wyszyński został aresztowany przez władze komunistyczne. 
………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

9. Dopasuj podane wydarzenia do osoby i wpisz w je odpowiednią kolumnę. 

 

a) podczas pielgrzymki do ojczyzny prosił Ducha Świętego o „odnowienie oblicza ziemi”, 

b) został zamordowany przez funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa, 

c) od 1982 r. odprawiał Msze św. w intencji Ojczyzny, 

d) na autentyczność jego świadectwa życia Ewangelią szczególnie spontanicznie reagowała młodzież, 

e) jego grób stał się sanktuarium narodowym, 

f) przebaczył zamachowcowi, który do niego strzelał. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Św. Jan Paweł II Bł. ks. Jerzy Popiełuszko 

  

  

  

1. bp Karol Skórkowski 

2. abp Leon Przyłuski 

3. abp Zygmunt Szczęsny Feliński c) Wiosna Ludów 

 

b) powstanie listopadowe 

a) powstanie styczniowe 
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Karta pracy nr 4 zestaw B 
Rozdział V – „Ojczyzna” 

Imię …………………………………………… 
Nazwisko …………………………………… 
Klasa I ………… 

 

1. Dopisz postacie z historii Polski, które w sposób szczególny pokazały swój patriotyzm. 
a) Tadeusz Kościuszko 

b) Romuald Traugutt 

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

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

e) ………………………………………………………………………………………………… 

f) ………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Rozwiąż krzyżówkę dotyczącą początków państwa polskiego. 
 
 

    1       

  2         

3           

 4          

    5       

 6          

 7          

 

1) W tym celu biskup Wojciech przybył na tereny Prus. 

2) Siedziba pierwszej metropolii biskupiej w Polsce. 

3) Jego przyjęcie przez księcia Polan przyczyniło się do umocnienia pozycji Polski w Europie. 

4) Na tych terenach zginął św. Wojciech. 

5) Miał miejsce w Gnieźnie w 1000 r. 

6) Jedno z miast, w którym zostało utworzone biskupstwo podległe metropolii gnieźnieńskiej. 

7) Przydomek Bolesława – pierwszego króla Polski. 
 

3. Uzupełnij tekst podanymi wyrazami i wyrażeniami: zjednoczyć, jedności, dzielnicowe, 
patronów, Stanisława, relikwii, rozpadł się, kanonizacja, karą. 
Szerzący się kult św. …………………………… spowodował w 1088 r. przeniesienie jego 

……………………………. z kościoła na Skałce do katedry krakowskiej. Z czasem pojawiło się 

również przekonanie, że rozbicie ……………………………… Polski było ………………………… 

za zamordowanie biskupa. Kraj ………………………… tak, jak części ciała ćwiartowanego biskupa. 

Ale na wzór zrośnięcia się członków Męczennika, również Polska miała 

się……………………………… Z tego powodu niezwykle ważnym wydarzeniem dla podtrzymania 

duchowej …………………………… Polski i Polaków była ……………………………… św. 

Stanisława w 1253 roku. Święty Stanisław ze Szczepanowa jest jednym z głównych 

……………………… Polski, czczonym w liturgii 8 maja. 

4. Rozwiąż quiz na temat królowej Jadwigi. Przy każdym zdaniu zaznacz: prawda (P) lub fałsz (F). 
  1) Jadwiga przyszła na świat w 1374 r.       P/F 

  2) Jadwiga była córką króla Czech.        P/F 

  3) Po śmierci ojca Jadwiga wstąpiła do klasztoru.      P/F 

  4) Była żoną Władysława Jagiełły.        P/F 

  5) Poddanym dała się poznać jako władczyni pełna dobroci i szlachetności.   P/F 
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5. Jaką ważną uchwałę dla pokojowego współżycia różnych grup wyznaniowych w Polsce 
podjęto na sejmie konwokacyjnym w 1573 roku? Podaj jej nazwę i napisz krótko, co zawierała. 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Dlaczego Kościół unicki od samego powstania w Brześciu w 1596 r. był prześladowany? 
Dokończ wyrażenia. 
a) był posłuszny w sprawach wiary papieżowi, a ..………………………………………………… 

b) podlegał wpływom polskim, a……………………………………………………………….…… 

c) wyznawcy tego Kościoła brali udział w powstaniach narodowych, za co …………………..….. 

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

d) niepodporządkowanie się Cerkwi prawosławnej wywoływało kolejne represje. 

 

7. W czasie niewoli narodowej polscy duchowni podejmowali różne działania mające na celu 
ocalenie narodu polskiego i wiary. Połącz imię i nazwisko duchownego z działalnością lub 
wydarzeniem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Czego dotyczył memoriał Episkopatu Polski „Non possumus”? 
………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

9. Dopasuj podane wydarzenia do osoby i wpisz w je odpowiednią kolumnę. 
 

 

 

a) cierpiał prześladowanie ze strony władz państwowych, 

b) po jego drugiej pielgrzymce do Ojczyzny gen. Jaruzelski zniósł stan wojenny, 

c) w homiliach podczas Mszy za Ojczyznę bronił podstawowych praw ludzkich i godności człowieka 

jako dziecka Bożego, 

d) opiekował się duszpastersko robotnikami podczas strajków, 

e) zapoczątkował obchody Światowych Dni Młodzieży, 

f) podczas jego pogrzebu zgromadzeni wierni wyrażali pragnienie, aby został jak najszybciej 

ogłoszony świętym. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Św. Jan Paweł II Bł. ks. Jerzy Popiełuszko 
  

  

  

1. ks. Jan Alojzy Fiecek 

2. o. Agrypin Konarski 

3. abp Zygmunt Szczęsny Feliński c) redagował i wydawał „Tygodnik Katolicki” 

 

b) za poparcie powstańców został wywieziony w głąb Rosji 

a) kapelan powstania styczniowego 
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Karta pracy 5 zestaw A 
Rozdział VI – „Moja codzienność’  

Imię ……………………………………………. 
Nazwisko ……………………………………. 
Klasa I ……… 

1. Czym jest obmowa? Zaznacz prawidłową odpowiedź. 
Obmowa to: 

a) wypowiedź prawdziwa, pokazująca osobę w pozytywnym świetle, 

b) wypowiedź pokazująca osobę w fałszywym świetle, 

c) przekazywanie prawdziwych informacji, ale ze złą intencją wyśmiania lub skrzywdzenia kogoś. 
 

2. Uzupełnij tekst podanymi wyrazami: doświadczeniu, stan, zewnątrz, wewnętrzne, obojętne. 
Uczucia to pewien ……………… psychiczny człowieka, nastawienie………………………, które 

towarzyszy każdemu naszemu ………………………………………. Stan ten ujawnia na 

…………………………… to, co jest wewnątrz człowieka. Uczucia są moralnie ……………………, 

czyli nie są ani dobre, ani złe. 
 

3. Z podanych zdań wybierz i zaznacz znakiem „X” te, które są przejawem umiejętnego 
wyrażania krytyki. 
 

1 Jesteś głupi! Dostałeś jedynkę z matematyki.  

2 Moim zdaniem powinieneś jeszcze trochę popracować.  

3 Musisz być taka ślamazarna?  

4 Ubierz jeszcze tylko buty i będziesz gotowa.  
  

4. Dokończ zdanie. 
Autorytetem może być ten, kto ………..…………………………………………………………… 

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

 

5. Co warto zrobić, aby rozwiązać konflikt? Uzupełnij. 
a) wysłuchać argumentów drugiej strony, 

b)………………………………………………………………………………………………. 

c) poprosić o pomoc kogoś innego, 

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

e) przebaczyć i dążyć do zgody, 

f) ……………………………………………………………………………………………… 
 

6. Uzupełnij tekst. 
Wolność jest darem dla……………………… Bóg dał nam ją w darze po to, byśmy byli 

………………… i samodzielni. Tylko człowiek prawdziwie …………………… może całym sercem 

opowiedzieć się za najwyższym Dobrem – …………………. Każdy wybór …………………sprawia, 

że człowiek staje się coraz bardziej wolny. 
 

7. Rozwiąż quiz na temat tolerancji. Przy każdym zadaniu zaznacz prawda (P) lub fałsz (F). 
1) Tolerancja polega na umiejętnym wyrażaniu swojego zdania.      P/F 

2) Tolerancja – poszanowanie czyichś zachowań lub poglądów, mimo że nam się nie podobają. P/F 

3) Tolerancja to trafna ocena czyjegoś postępowania.       P/F 
 

8. Do podanych cech prawdziwej miłości, dobierając przeciwieństwa, dopisz cechy pożądliwości. 
 
 

Cechy prawdziwej miłości Cechy pożądliwości 

jest trwała  

jest cierpliwa  

jest skromna  

zmierza do panowania nad uczuciami i niepokojem 

ciała 

 

rodzi wewnętrzny pokój  
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Karta pracy 5 zestaw B 
Rozdział VI – „Moja codzienność’  

Imię ………………………………………… 
Nazwisko ………………………………… 
Klasa I ……… 

1. Czym jest oszczerstwo? Zaznacz prawidłową odpowiedź. 
Oszczerstwo to: 

a) wypowiedź sprzeczna z prawdą, pokazująca daną osobę w fałszywym świetle, 

b) informacja prawdziwa mająca na celu skrzywdzenie kogoś, 

c) przekazywanie prawdziwych informacji, ale ze złą intencją wyśmiania lub skrzywdzenia kogoś. 
 

2. Uzupełnij tekst podanymi wyrazami: robimy, uczuć, świętości, zła, obojętne. 
Uczucia są moralnie ……………………, czyli nie są ani dobre, ani złe. Dopiero to, co 

………………………… pod wpływem naszych……………………, może prowadzić 

do………………, czyli grzechu, albo do szczęścia naszego oraz innych osób, czyli być kolejnym 

krokiem ku ………………………. 
 

3. Z podanych zdań wybierz i zaznacz znakiem „X” te, które są przejawem umiejętnego 
wyrażania krytyki. 

1 Ty ofermo! Znowu wszystko wypada ci z rąk!  

2 Bądź bardziej ostrożny, gdy trzymasz szklankę.  

3 Ty nigdy nie wiesz, jak się zachować.  

4 Powinnaś jeszcze popracować nad zachowaniem.  
 

4. Dokończ zdanie. 
Autorytetem może być ten, kto potrafi …………………………………………………………… 

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

5. Co warto zrobić, aby rozwiązać konflikt? Uzupełnij zasady konstruktywnego rozwiązywania 
konfliktów. 
a) ……………………………………………………………………………………………… 

b) wspólnie szukać kompromisu, 

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

d) jeśli jest to możliwe, przeprosić i umieć się wycofać, 

e) ……………………………………………………………………………………………… 

f) modlić się wspólnie. 
 

6. Uzupełnij tekst.  
Korzystanie z wolności bez liczenia się z zasadami nazywamy………………………. Samowola to 

przeciwieństwo prawdziwej……………………. Tak ……………………… człowieka, że niszczy 

szczęście i wiedzie do zguby. Nakłada na niego…………………, które sprawiają, że podejmując 

kolejne decyzje, coraz bardziej traci prawdziwą……………………………. 
 

7. Rozwiąż quiz na temat akceptacji. Przy każdym zadaniu zaznacz prawda (P) lub fałsz (F). 
1) Akceptacja polega na umiejętnym wyrażaniu swojego zdania.               P/F 

2) Akceptacja to poszanowanie czyichś zachowań lub poglądów, mimo że nam się nie podobają. P/F 

3) Akceptacja to przyjęcie czyjegoś zachowania lub poglądów bez prób zmieniania danego człowieka 

bądź narzucania mu swego toku myślenia.                   P/F 
 

8. Do podanych cech pożądliwości, dobierając przeciwieństwa, dopisz cechy prawdziwej miłości. 
 

Cechy prawdziwej miłości Cechy pożądliwości 

 – jest chwilowa – prowadzi do rozstania po zaspokojeniu 

seksualnym  

 – jest niecierpliwa 

 – jest bezwzględna i wulgarna 

 – wzmaga niepokój ciała, domaga się jedynie doznań seksualnych 

 – rodzi napięcia, wprowadza niepokój 
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Karta pracy 6 zestaw A  
Rozdział VII – „Wydarzenia zbawcze”  

 

Imię ……………………………………… 
Nazwisko ……………………………… 
Klasa I ……… 

1. W jakich okolicznościach zginęła bł. Karolina Kózkówna? 
………………………………………………………………………………………………………………………

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

2. Rozwiąż krzyżówkę na temat zwyczajów bożonarodzeniowych. 
 

    1          

 2             

3              

   4           

  5            

   6           

   7           
 

1) Uroczysty posiłek w wieczór poprzedzający święta Bożego Narodzenia. 

2) Dekoracja świąteczna przypominająca o utracie przyjaźni człowieka z Bogiem. 

3) Dobra Nowina o Jezusie Chrystusie lub nazwa jednej z czterech ksiąg Nowego Testamentu. 

4) Kładzione pod obrusem. 

5) Pieśni o narodzeniu Pańskim. 

6) Zostawiamy je puste przy wigilijnym stole. 

7) Przedstawienie związane z Bożym Narodzeniem. 
 
 

3. Rozwiąż quiz na temat Bożego Narodzenia. Wybierz prawidłową odpowiedź. 
Istotą Bożego Narodzenia jest: 

a) spotkanie z rodziną, 

b) przyjście na świat Zbawiciela, 

c) zachowywanie tradycji. 
 
 

4. Uzupełnij tekst podanymi wyrazami i wyrażeniami: Bóg, pokłon, pogańskich, dzielić się, 
Mędrcom, Emmanuelem.  
Jezus objawił się……………………, czyli dał się poznać jako prawdziwy……………. Mędrcy ze 

Wschodu są przedstawicielami narodów……………………, które nie znały prawdziwego Boga. Jest 

to także przesłanie dla nas, aby …………………… Jezusem z innymi, szczególnie tymi, którzy Go 

jeszcze nie znają. Mędrcy oddali ………………Dzieciątku, tzn. przyjęli Go jako swego Pana – Boga. 

Jezus stał się …………………… – Bogiem z nami, stał się Bogiem wszystkich, bez wyjątku. 
 
 

5. W jaki sposób powinniśmy się przygotować do sakramentu pokuty? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. Z podanych znaków liturgii Wigilii Paschalnej wybierz i zaznacz te, które należą do liturgii 
światła. 
a) poświęcenie ognia, 

b) modlitwa kapłana nad wodą, 

c) zanurzenie paschału w wodzie, 

d) umieszczenie 5 gron na paschale, 

e) wniesienie zapalonego paschału do ciemnego kościoła, 

f) odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, 

g) zapalenie przez wiernych świec od paschału, 

h) pokropienie zgromadzonych poświęconą wodą. 
 
 

7. W jaki sposób ewangelizacja dokonuje się w naszych rodzinach? 
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Karta pracy 6 zestaw B 
Rozdział VII – „Wydarzenia zbawcze”  

Imię ………………………………… 

Nazwisko …………………………… 

Klasa I ……… 

1. W jakich okolicznościach zginął św. Maksymilian Maria Kolbe? 
………………………………………………………………………………………………………………………

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

2. Rozwiąż krzyżówkę na temat zwyczajów bożonarodzeniowych.  
1           

  2         

   3        

 4          

 5          

   6        

7           

1) Zostawiamy je puste przy wigilijnym stole. 

2) Msza św. odprawiana o północy na pamiątkę pokłonu pasterzy. 

3) Kładzione pod obrusem. 

4) Uroczysty posiłek w wieczór poprzedzający święta Bożego Narodzenia. 

5) Nim się łamiemy w wieczór wigilijny. 

6) Pieśni o narodzeniu Pańskim. 

7) Jej pojawienie się w wieczór wigilijny jest znakiem do rozpoczęcia uroczystego posiłku. 
 

3. Rozwiąż quiz na temat Bożego Narodzenia. Wybierz prawidłową odpowiedź. 
Przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia: 

a) polega tylko na przedświątecznym porządkowaniu domu, 

b) powinno mieć wymiar przede wszystkim duchowy, 

c) polega przede wszystkim na stworzeniu miłej atmosfery. 
 

4. Uzupełnij tekst podanymi wyrazami i wyrażeniami: Mszy Świętej, chleba, chlebem, Wieczerniku, 
Jezusem, mocą. 
Słowo „Betlejem” (hebr. Bet Lechem) oznacza dom……………………. Można powiedzieć, że  

w czasie ostatniej wieczerzy miejsce narodzenia Jezusa stało się obecne w …………………………,  

a Wieczernik jest obecny w czasie ………………………………… na ołtarzach całego świata 

wszystkich czasów, epok i kultur. Każda Msza jest bowiem spotkaniem z…………………………, 

który uobecnia się pod postacią chleba. Syn Boży stał się …………………………… dla nas. 

Przyjmujemy Go w Komunii Świętej, by ……………………… Jego miłości stawać się chlebem dla 

innych. 
 

5. W jaki sposób powinniśmy się przygotować do sakramentu pokuty? 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

6. Z podanych znaków liturgii Wigilii Paschalnej wybierz i zaznacz te, które należą do liturgii 
chrzcielnej. 
a) poświęcenie ognia, 

b) modlitwa kapłana nad wodą, 

c) zanurzenie paschału w wodzie, 

d) umieszczenie 5 gron na paschale, 

e) wniesienie zapalonego paschału do ciemnego kościoła, 

f) odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, 

g) zapalenie przez wiernych świec od paschału, 

h) pokropienie zgromadzonych poświęconą wodą. 
 

7. Dokończ zdania. 
Ewangelizacja to ……………………………………………………………………………………… 

Nowa ewangelizacja to ……………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………………………….… 
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ODPOWIEDZI DO KART PRACY DLA KL. VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
 

KARTA PRACY NR 1 – ZESTAW A 
Nr 

pytania 
/1/ 

ODPOWIEDŹ /2/ 
Punkty 

/3/ 
Uwagi /4/ 

1 a), c), e) 3  
2 Czystość serca to umiejętność panowania nad swoimi myślami, 

słowami, zachowaniem, tak by był w nich Bóg. To zdolność 
kontrolowania pożądań seksualnych. 

1-2 Dopuszczalna 
odpowiedź 
własnymi słowami. 
Ilość punktów  
w zależności od 
kreatywności 
ucznia. 

3 Przyjaźń to więź między ludźmi, dzięki której czujemy się 
szczęśliwi. Polega na pragnieniu dobra dla siebie nawzajem, 
trosce, a czasem nawet gotowości do poświęceń. 

1-2 Dopuszczalna 
odpowiedź 
własnymi słowami. 
Ilość punktów  
w zależności od 
kreatywności 
ucznia. 

4 Kolejność wyrazów: wdzięczność, rodzicom, miłości, życie 4  
5 Wolontariat to bezpłatna, dobrowolna pomoc świadczona 

osobom chorym, starszym, niepełnosprawnym. 
1-2 Dopuszczalna 

odpowiedź 
własnymi słowami. 
Ilość punktów  
w zależności od 
kreatywności 
ucznia. 

6 a), c), e), g), h), i) 6  
7 Odpowiedzialne korzystanie z Internetu ułatwia codzienne 

życie, pomaga nawiązać i podtrzymywać relacje z innymi. 
Jednak używanie Internetu bez kontroli może doprowadzić do 
różnych kłopotów, a nawet do tragedii. 

1-2 Dopuszczalna 
odpowiedź 
własnymi słowami. 
Ilość punktów  
w zależności od 
kreatywności 
ucznia. 

8 b) 1  
 

KARTA PRACY NR 1 – ZESTAW B 
Nr 

pytania 
/1/ 

ODPOWIEDŹ /2/ 
Punkty 

/3/ 
Uwagi /4/ 

1 Bo nieustannie (przez grzech) Go gubimy. 1-2 Dopuszczalna 
odpowiedź 
własnymi słowami. 
Ilość punktów  
w zależności od 
kreatywności 
ucznia. 

2 a), c), e) 3  
3 troskliwy, godny zaufania, szczery, lojalny, dyskretny, gotowy 

do poświęceń, otwarty, przebaczający… 
1-2 Ilość punktów  

w zależności od 
kreatywności 
ucznia. 

4 Kolejność wyrazów: dziecko, posłuszne, usamodzielnieniem, 
szacunek. 

4  

5 b), c), e),f), h), i) 6  
6 Uzależnienie to nabyta silna potrzeba wykonania jakiejś 1-2 Dopuszczalna 
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czynności lub zażywania jakiejś substancji. Utrudnia 
prawidłowe funkcjonowanie. Ma dwa wymiary: fizyczny 
 i psychiczny. 

odpowiedź 
własnymi słowami. 
Ilość punktów  
w zależności od 
kreatywności 
ucznia. 

7 Odpowiedzialne korzystanie z Internetu ułatwia codzienne 
życie, pomaga nawiązać i podtrzymywać relacje z innymi. 
Jednak używanie Internetu bez kontroli może doprowadzić do 
różnych kłopotów, a nawet do tragedii. 

1-2 Dopuszczalna 
odpowiedź 
własnymi słowami. 
Ilość punktów  
w zależności od 
kreatywności 
ucznia. 

8 a) 1  
 

KARTA PRACY NR 2 – ZESTAW A 
Nr 

pytania 
/1/ 

ODPOWIEDŹ /2/ 
Punkty 

/3/ 
Uwagi /4/ 

1 Wiara to odpowiedź człowieka na miłość Boga. Wiara to 
odpowiedź na objawienie się Boga… 

1-2 Dopuszczalna 
odpowiedź 
własnymi słowami. 
Ilość punktów  
w zależności od 
kreatywności 
ucznia. 

2 Kolejność wyrazów: natchnione, Jezus, czytane, apostoł, treść. 5  
3 1c, 2e, 3b, 4d, 5g, 6f, 7a 7  
4 Stary Testament – w jęz. hebrajskim, a niektóre fragmenty – 

aramejskim i greckim; 
Nowy Testament – w jęz. greckim, a Ewangelia wg św. Mateusza 
– aramejskim. 

2  

5 … polega na zwróceniu się do Boga z prośbą. Modlitwa prośby 
uczy nas pokory i uznania, że jesteśmy zależni od Boga. 

1  

6 1), 4), 6), 8) 4  
7 … że z jego potomstwa powstanie wielki naród 1  
8 Lewa kolumna: Niewinny Izaak miał zostać złożony w ofierze. 

Izaak został uratowany od śmierci. 
Prawa kolumna: Bóg zesłał na ziemię swojego Syna Jezusa. 
Jezus jest Barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata.  

4  

9 a) 1  
10 … grzech oraz wszelkiego rodzaju nałogi i uzależnienia  1-2  
11 … przewodnika i doradcy w sprawach wiary, był 

współpracownikiem Mojżesza, po jego śmierci stanął na czele 
narodu izraelskiego… 

1-2 Dopuszczalna 
odpowiedź 
własnymi słowami. 
Ilość punktów  
w zależności od 
kreatywności 
ucznia. 

12 a), c), d), f) 4  
13 Kolejność wyrazów: wypaczeniem, prawdziwemu, 

bałwochwalstwie, wróżbiarstwa. 
4  

14 do Jeremiasza 1  
 

KARTA PRACY NR 2 – ZESTAW B 
Nr 

pytania 
/1/ 

ODPOWIEDŹ /2/ 
Punkty 

/3/ 
Uwagi /4/ 

1 Wiarę rozwijamy poprzez: czytanie i słuchanie słowa Bożego, 1-2 Dopuszczalna 
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modlitwę, sakramenty, dobre uczynki, apostolstwo, wspólnotę… odpowiedź 
własnymi słowami. 
Ilość punktów  
w zależności od 
kreatywności 
ucznia. 

2 Kolejność wyrazów: Bóg, ludzie, przekazanie, człowiek, Starego, 
Kościół. 
 

6  

3 … to wyjaśnianie, komentowanie, wytłumaczenie  
z uwzględnieniem kultury i okoliczności, w jakich powstało. 

1-2 Dopuszczalna 
odpowiedź 
własnymi słowami. 
Ilość punktów  
w zależności od 
kreatywności 
ucznia. 

4 1b, 2d, 3b, 4a 4  
5 … jest wychwalaniem Boga w Jego dziełach. To mówienie  

o Bożej wspaniałości. 
1  

6 2), 3), 5), 7) 4  
7 …, dlatego że jego wiara jest wzorem dla wszystkich ludzi  

w każdym czasie. Abraham uwierzył, że Bóg spełni wszystko,  
co obiecał. Przyjął słowo Boże i postępował zgodnie z nim.   

1-2 Dopuszczalna 
odpowiedź 
własnymi słowami. 
Ilość punktów  
w zależności od 
kreatywności 
ucznia. 

8 Lewa kolumna: Abraham nie odmówił Bogu swego jedynego 
syna. Abraham zamiast Izaaka złożył w ofierze baranka. 
Prawa kolumna: Niewinny Jezus oddał swoje życie za grzechy 
świata. Jezus pokonał śmierć przez swoje zmartwychwstanie. 

4  

9 b) 1  
10 … dobrowolnie czynimy dobro i dbamy o swój duchowy 

rozwój… 
1-2 Dopuszczalna 

odpowiedź 
własnymi słowami. 
Ilość punktów  
w zależności od 
kreatywności 
ucznia. 

11 … wszystko, co Bóg uczył dla ludu, troskę Boga o Abrahama…  1-2 Dopuszczalna 
odpowiedź 
własnymi słowami. 
Ilość punktów  
w zależności od 
kreatywności 
ucznia. 

12 b), c), e), f) 4  
13 Kolejność wyrazów: Pierwsze, Jedynym, objawił, zabobonu, 

wynaturzony. 
5  

14 Jeremiasz 1  
 

KARTA PRACY NR 3 – ZESTAW A 
Nr 

pytania 
/1/ 

ODPOWIEDŹ /2/ 
Punkty 

/3/ 
Uwagi /4/ 

1 poprzez wspólną modlitwę, wspólne świętowanie niedzieli  
i uczestniczenie we Mszy Świętej niedzielnej, zachowywanie 
religijnych zwyczajów i pielęgnowanie tradycji chrześcijańskiej   

1-3 Propozycje własne 
ucznia.  
Ilość punktów  
w zależności od 
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kreatywności 
ucznia. 

2 unikanie niewłaściwego towarzystwa, właściwe 
gospodarowanie czasem, wyrabianie cnoty pracowitości, 
odważna obrona przekonań religijnych, w trudnościach 
zwracanie się do Ducha Świętego… 

5 Dopuszczalna 
odpowiedź 
własnymi słowami. 
 

3 1. Łaknących nakarmić; 2. Pragnących napoić; 3. Nagich 
przyodziać; 4. Podróżnych w dom przyjąć; 5. Więźniów 
pocieszać; 6. Chorych nawiedzać; 7. Umarłych pogrzebać. 

3 Powtórzenie 
wiadomości 

4 Lewa kolumna: Adwent, Wielki Post, Czas zwykły 
Prawa kolumna: Pasterka, Procesja rezurekcyjna 

5  

5 Kolejność wyrazów: niedzielę, powstrzymać się, Pańskiemu, 
odpoczynkowi. 

4  

6 spożywanie rodzinnego posiłku; spędzanie wspólne czasu na 
modlitwie, rozmowach, spacerach; zorganizowanie pielgrzymki, 
wycieczki; wspólny śpiew pieśni religijnych, biesiadnych 

4  

7 Maryjo, Królowo Polski, Maryjo, Królowo Polski, 
jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie I czuwam na każdy czas. 
Maryjo, jesteśmy młodzi, Maryjo, jesteśmy młodzi, 
Już dzisiaj zależy od Polskiej młodzieży następne tysiąc lat. 
Maryjo, Królowo nasza, Maryjo, Królowo nasza, 
Ciebie prosimy uświęcaj rodziny, Uświęcaj każdego z nas. 

2  

8 Tam, gdzie rodzina się modli, tam obecny jest Pan Jezus, który ją 
umacnia, jednoczy, obdarza zgodą i miłością. 

2 Dopuszczalna 
odpowiedź 
własnymi słowami. 

9 a) 1  
10 okazywanie rodzicom miłości i szacunku, posłuszeństwo, 

służenie pomocą 
2  

11 Ciało, którego Chrystus jest Głową; Świątynia Ducha Świętego 2  
 

KARTA PRACY NR 3 – ZESTAW B 
Nr 

pytania 
/1/ 

ODPOWIEDŹ /2/ 
Punkty 

/3/ 
Uwagi /4/ 

1 ………jest wspólnotą, w której można spotkać się z Bogiem, 
nauczyć się wartości moralnych i dobrze używać wolności… 

1-2 Dopuszczalna 
odpowiedź 
własnymi słowami. 
Ilość punktów  
w zależności od 
kreatywności 
ucznia. 

2 wpływ środowiska; brak czasu, złe gospodarowanie czasem; 
lenistwo; brak odwagi do dawania świadectwa swojej wiary; 
moda na unikanie praktyk religijnych, np. nieuczęszczanie na 
Mszę Św. 

5  

3 1. Grzeszących upominać; 2. Nieumiejętnych pouczać;  
3. Wątpiącym dobrze radzić; 4. Strapionych pocieszać; 
 5. Krzywdy cierpliwie znosić; 6. Urazy chętnie darować;  
7. Modlić się za żywych i umarłych. 

3 Powtórzenie 
wiadomości 

4 Lewa Kolumna: 1 Stycznia, 15 Sierpnia 
Prawa kolumna: Uroczystość Narodzenia Pańskiego, 
Uroczystość Objawienia Pańskiego, Uroczystość Wszystkich 
Świętych 

5  

5 Kolejność wyrazów: niedziela, dobre, czas, pozostałe. 4  
6 wspólne uczestnictwo we Mszy Świętej; spożywanie rodzinnego 

posiłku; zorganizowanie pielgrzymki, wycieczki; wspólny śpiew 
pieśni religijnych, biesiadnych 

4  

7 Maryjo, Królowo Polski, Maryjo, Królowo Polski, 
jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie I czuwam na każdy czas. 

2  



 „Błogosławieni, którzy szukają Jezusa” – karty pracy dla klasy VII szkoły podstawowej 

Maryjo, jesteśmy młodzi, Maryjo, jesteśmy młodzi, 
Już dzisiaj zależy od Polskiej młodzieży następne tysiąc lat. 
Maryjo, Królowo nasza, Maryjo, Królowo nasza, 
Ciebie prosimy uświęcaj rodziny, Uświęcaj każdego z nas, 
Uświęcaj każdego z nas. 

8 Małżonkowie, którzy się modlą razem, zapraszają do swego 
małżeństwa Pana Jezusa, który je umacnia, jednoczy, obdarza 
zgodą i miłością. 

2 Dopuszczalna 
odpowiedź 
własnymi słowami. 

9 b)   
10 włączanie się w działanie parafii, w liturgię, obrona godności 

rodziny, służba potrzebującym, potwierdzanie swoim życiem 
świętość sakramentu małżeństwa 

3  

11 Ciało Chrystusa, Oblubienica Chrystusa 2  
 

KARTA PRACY NR 4 – ZESTAW A 
Nr 

pytania 
/1/ 

ODPOWIEDŹ /2/ 
Punkty 

/3/ 
Uwagi /4/ 

1 uchwalenie Konstytucji 3 Maja, powstanie listopadowe  
i styczniowe, wojna z bolszewikami i cud nad Wisłą, utworzenie 
„Solidarności” 

4  

2 1. Chrobry, 2. Czechy, 3. Dąbrówka, 4. Gniezno, 5. Wojciech,  
6. Prusy, 7. Otton 

7  

3 Kolejność wyrazów: Stanisław, świetności, Bolesławem, 
konfliktu, zdradę, Eucharystii, uciekać, klasztorów, 
chrześcijańskiego. 

9  

4 1F, 2P, 3P, 4F, 5P 3  
5 Konfederacja warszawska 1573 r. 2  
6 a) … wśród ludności wschodniego obrządku 

b) … wyznawcami obrządku wschodniego 
c) … w sprawy Rzeczypospolitej jako obrończyni jej 
prawosławnych mieszkańców 

3  

7 1b, 2c, 3a 3  
8 miał wpływ na biskupów, którzy nie wyrażali zgody na 

obsadzanie stanowisk kościelnych przez władzę świecką 
(memoriał „Non possumus”) 

2  

9 św. Jan Paweł II: a), d), f); bł. ks. Jerzy Popiełuszko: b), c), e) 6  
 

KARTA PRACY NR 4 – ZESTAW B 
Nr 

pytania 
/1/ 

ODPOWIEDŹ /2/ 
Punkty 

/3/ 
Uwagi /4/ 

1 Józef Piłsudski, Tadeusz Reytan, Jerzy Popiełuszko, Krzysztof 
Kamil Baczyński 

4  

2 1. misje, 2. Gniezno, 3. chrzest, 4. Prusy, 5. zjazd, 6. Kraków,  
7. Chrobry 

7  

3 Kolejność wyrazów: Stanisława, relikwii, dzielnicowe, karą, 
rozpadł się, zjednoczyć, jedności, kanonizacja, patronów. 

9  

4 1P, 2F, 3F, 4P, 5P 3  
5 Konfederacja warszawska stanowiła, że Polacy będą starali się 

zachowywać między sobą pokój, a różnice wyznaniowe nie 
będą powodem przelewania krwi ani wymierzania kar. 

2  

6 a) … nie carowi 
b) … nie rosyjskim  
c) … spotykały ich represje 

3  

7 1c, 2a, 3b 3  
8 Nie wyrażał zgody na obsadzanie stanowisk kościelnych przez 

władzę świecką . 
2  

9 św. Jan Paweł II: b), e), f); bł. ks. Jerzy Popiełuszko: a), c), d)   
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KARTA PRACY NR 5 – ZESTAW A 
Nr 

pytania 
/1/ 

ODPOWIEDŹ /2/ 
Punkty 

/3/ 
Uwagi /4/ 

1 c) 1  
2 Kolejność wyrazów: stan, wewnętrzne, doświadczeniu, 

zewnątrz, obojętne. 
5  

3 2, 4 2  
4 … potrafi odróżnić dobro od zła i potwierdza to swoim życiem, 

jest wzorem godnym naśladowania 
2 Dopuszczalna 

odpowiedź 
własnymi słowami. 

5 wspólnie szukać kompromisu; jeśli jest to możliwe, przeprosić  
i umieć się wycofać; modlić się wspólnie 

3  

6 człowieka, niezależni, wolny, Bogiem, dobra 5  
7 1F, 2P, 3F 3  
8 - jest chwilowa – prowadzi do rozstania po zaspokojeniu 

seksualnym, 
- jest niecierpliwa, 
- jest bezwzględna i wulgarna, niszczy wstydliwość i czystość, 
- wzmaga niepokój ciała, domaga się jedynie doznań 
seksualnych, 
- rodzi napięcia, wprowadza niepokój 

5  

 
KARTA PRACY NR 5 – ZESTAW B 

Nr 
pytania 

/1/ 
ODPOWIEDŹ /2/ 

Punkty 
/3/ 

Uwagi /4/ 

1 a) 1  
2 Kolejność wyrazów: obojętne, robimy, uczuć, zła, świętości  5  
3 2, 4 2  
4 … kto potrafi odróżnić dobro od zła i potwierdza to swoim 

życiem, jest wzorem godnym naśladowania 
2  

5 wysłuchać argumentów drugiej strony; poprosić o pomoc kogoś 
innego; przebaczyć i dążyć do zgody 

3  

6 samowolą, wolności, zniewala, więzy, wolność 5  
7 1F, 2F, 3P 3  
8 - jest trwała, 

- jest cierpliwa, 
- jest skromna, 
- zmierza do panowania nad uczuciami i niepokojem ciała, 
- rodzi wewnętrzny pokój 

5  

 
KARTA PRACY NR 6 – ZESTAW A 

Nr 
pytania 

/1/ 
ODPOWIEDŹ /2/ 

Punkty 
/3/ 

Uwagi /4/ 

1 Na początku I wojny światowej została uprowadzona przez 
rosyjskiego żołnierza. Zginęła, broniąc się przed zgwałceniem.  

2  

2 1. wieczerza, 2. choinka, 3. Ewangelia, 4. siano, 5. kolędy,  
6. miejsce, 7. jasełka; hasło: wigilia 

7  

3 b) 1  
4 Kolejność wyrazów: Mędrcom, Bóg, pogańskich, dzielić się, 

pokłon, Emmanuelem.  
6  

5 przez rachunek sumienia przeprowadzony w świetle słowa 
Bożego 

2  



 „Błogosławieni, którzy szukają Jezusa” – karty pracy dla klasy VII szkoły podstawowej 

6 a), d), e), g) 4  
7 … gdy modlimy się ze sobą i za siebie, gdy razem czytamy  

i rozważamy słowo Boże... 
1-2  

 
KARTA PRACY NR 6 – ZESTAW B 

Nr 
pytania 

/1/ 
ODPOWIEDŹ /2/ 

Punkty 
/3/ 

Uwagi /4/ 

1 W czasie II wojny światowej trafił do obozu w Oświęcimiu. 
Podczas apelu wybrał śmierć głodową w zamian za skazanego 
współwięźnia. Zmarł 14 sierpnia 1941 dobity zastrzykiem 
trucizny. 

2  

2 1. miejsce, 2. pasterka, 3. siano, 4. wieczerza, 5. opłatek,  
6. kolędy, 7. gwiazda; hasło: jasełka 

7  

3 b) 1  
4 Kolejność wpisów: chleba, Wieczerniku, Mszy Świętej, Jezusem, 

chlebem, mocą. 
6  

5 przez rachunek sumienia przeprowadzony w świetle słowa 
Bożego 

2  

6 b), c), f), h) 4  
7 Ewangelizacja to głoszenie Chrystusa słowem i świadectwem 

życia. Nowa ewangelizacja to odkrycie na nowo Jezusa w swoim 
życiu i przyjęcie Go, by kierował naszym myśleniem  
i działaniem. 

2  

 


