
 

 

KL VII      dn.27- 30.04.2020r.   zadanereligia@interia.pl 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Katechezę rozpoczynamy znakiem krzyża : 

„ W imię Ojca  Syna i Ducha Świętego”. Amen 

Opracowujemy tematy w podanym wyżej terminie: 

Temat 40 

Katecheza  

Temat: Rzeczpospolita Obojga Narodów krajem tolerancji religijnej. 

 

Czytamy temat na stronie 130-132. 

Oglądamy film: 

https://www.youtube.com/watch?v=M4Ficgm1JGI 

lub: 

https://www.youtube.com/watch?v=HOMiP25r2Is 

Zapisujemy pod tematem : Zapamiętaj. 

Następnie uzupełniamy tabelę: 
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Dopasuj wyznanie do jego charakterystyki.  

 

Wyznanie Charakterystyka 
 

Pierwsze wyznanie protestanckie. Jego twórcą był Marcin Luter. Za 

źródło objawienia uznaje Pismo Święte. Uznaje dwa sakramenty: 

chrzest i Komunię Świętą. Duchownych luterańskich nie 

obowiązuje celibat. 
 

Powstał w XVI w. Jego formalnym założycielem był król Henryk 

VIII, który ze-rwał związki z Rzymem, kiedy papież odmówił 

zgody na unieważnienie jego małżeństwa z Katarzyną Aragońską. 

Ogłosił się głową Kościoła w Anglii. Hen-ryk VIII rozwiązał 

zakony, przejął dobra kościelne, zniósł celibat duchownych. 

Wprowadził liturgię w języku angielskim. 
 

Zwani również braćmi polskimi; to wspólnota religijna, stanowiąca 

najbardziej radykalny odłam reformacji w Polsce, powstały dzięki 

uchodźcom z południowej i zachodniej Europy. 
 

Powstał w XVI w. Jego twórcą był między innymi Jan Kalwin i 

Huldrych Zwingli. U jego podstaw leżało przekonanie, że Bóg 

jednych obdarza łaską konieczną do zbawienia, drugich nie. Uznaje 

dwa sakramenty: chrzest i Komunię Świętą. Swoją naukę opiera 

tylko na Biblii. W kościołach występuje zakaz umieszczania 

obrazów i rzeźb. 
 

Nazwa nadana francuskim wyznawcom kalwinizmu. 
 

Odłam chrześcijański powstały w Czechach. Zapoczątkował go Jan 

Hus.  
 

ANGLIKANIZM  LUTERANIZM  KALWINIZM  ARIANIZM  HUGENOCI  

BRACIA CZESCY 

 

 

Praca do wykonania:  

Zadanie 1 str. 132 w podreczniku 



Opisz wybraną religię lub wyznanie, uwzględnij założyciela , zasady wiary, liczbę 

wyznawców w Polsce miejscowość w której znajduje się świątynia.. 

 

*********** 

Temat 41 

Katecheza 

Temat: Unia brzeska. 

 

Czytamy temat ze strony 133- 135. 

Oglądamy film: 

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

 

Następnie zapisujemy „zapamiętaj”. 

 

Zadanie do wykonania: 

Zadanie 3 str. 135 z podręcznika. 

 

Zadanie z zeszytu  przesyłamy  do 4.05 .2020r. na   adres     zadanereligia@interia.pl 

 

Szczęść Boże! 

 

 

 

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

