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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Katechezę rozpoczynamy znakiem krzyża : 

„ W imię Ojca  Syna i Ducha Świętego”. Amen 

Opracowujemy tematy w podanym wyżej terminie: 

Temat 46 

Katecheza  

Temat: Dlaczego uczciwość się opłaca. 

 

Czytamy temat na stronie 148-150. 

Zapisujemy pod tematem  kolorem : Zapamiętaj. 

 

Oglądamy materiał na filmach: 

1. 

https://www.youtube.com/watch?v=5jZjE5sD_7A 

2. 

https://www.youtube.com/watch?v=Xj50S_QaZMQ 

3. 

https://www.youtube.com/watch?v=KJ6E0CDX2LI 

 

Napisz jak powinien się zachować główny bohater ze scenek; 

 

Scenka 1: Ocena ze sprawdzianu 

 

3 osoby: Maciek, Ania, nauczyciel 

 

Klasa pisała tydzień temu sprawdzian z matematyki. Maciek i Ania obejrzeli swoje 

sprawdziany i stwierdzili, 

że nauczyciel popełnił błąd w sumowaniu punktów. Ania powinna otrzymać niższą ocenę, a 

Maciek 
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wyższą. Ani zależy na ocenie, bo ma to wpływ na ocenę na świadectwie, a potrzebuje 

punktów do liceum. 

Maciek natomiast może mieć ocenę wyższą od spodziewanej. 

Odpowiedź……………………………………………………. 

 

 

Scenka 2: Telefon komórkowy 

 

3 osoby: dwóch uczniów, Zosia 

 

Klasa kończy lekcje. Zosia szuka w szatni swojego telefonu komórkowego, pyta o niego 

dwóch kolegów 

– nic nie wiedzą. Po przyjściu do domu Darek znajduje komórkę Zosi w kieszeni swojej 

kurtki. Nie ma 

pojęcia, jak to się stało. Boi się, że będzie posądzony o kradzież, a i tak ma problemy z oceną 

z zachowania. 

Wie, że pedagog szkolny już jest poinformowany o zniknięciu telefonu. 

 

Odpowiedź .   ……………………………………………………………………………… 

 

 

 

Scenka 3: Wagary 

 

4 osoby: Ewa, rodzice, nauczyciel 

Ewa boi się sprawdzianu z biologii, ma już dwie jedynki. Rodzice jeszcze o tym nie wiedzą. 

Biologia jest 

ostatnia, Ewa ucieka z lekcji, a następnego dnia przychodzi z podrobionym 

usprawiedliwieniem. Wychowawczyni 

widziała Ewę na wagarach, zresztą i tak wie o jej nieobecności od nauczyciela biologii. 

Dzwoni 

do rodziców i umawia się z nimi na spotkanie razem z Ewą. 

Odpowiedź ……………………………………………………………………………. 

Już udzieliłeś odpowiedzi? Wydaje ci się że jesteś uczciwy i pomagasz innym ?To koniecznie 

obejrzyj ten materiał: 

https://www.youtube.com/watch?v=AO0e-D_xo60 

 

Opowiadanie. 

Bogaty właściciel firmy przyjmował do pracy różne osoby. Jeśli sprawdzały się one na swoim 

stanowisku, przedłużał im umowę. Tym, którzy wyróżniali się odpowiedzialnością czy 

własnymi pomysłami, przynoszącymi widoczne efekty, proponował lepsze stanowiska. Mogli 

zostać kierownikami działu, co dawało większą odpowiedzialność, ale i znacznie wyższe 

zarobki. 329 Wśród pracowników był Zbyszek, którego pracę właściciel obserwował 

szczególnie, gdyż zauważył jego wyjątkowe zdolności oraz umiejętność dobrego kontaktu ze 
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współpracownikami. Mężczyzna ten wyróżniał się pod wieloma względami. Dzięki jego 

pracy firma lepiej funkcjonowała. Właściciel, a jednocześnie dyrektor, postanowił powierzyć 

mu stanowisko swojego zastępcy, jednak zamierzał poddać go wyjątkowej próbie. 

Zaproponował Zbyszkowi wyższe stanowisko i ogromną podwyżkę, jeśli pomoże mu w 

oszustwie finansowym. Chodziło o zlikwidowanie działu, w którym pracował. Gdyby jednak 

odrzucił propozycję dyrektora, zostałby zwolniony. Szef dał mu dwa dni na podjęcie decyzji. 

Sytuacja, w której się znalazł, była bardzo trudna. Żona i troje dzieci, wynajęte mieszkanie, 

skromne życie, a tu możliwość utraty pracy. Zbyszek był osobą wierzącą i chciał w swoim 

życiu trzymać się Bożych zasad, dlatego wiedział, że oszustwo nie podoba się Bogu i nie 

będzie miał spokoju sumienia. Modlił się o światło Ducha Świętego i mądrość. O swojej 

ostatecznej decyzji nie powiedział nawet żonie, by jej nie martwić. Poszedł do właściciela i 

poinformował go, że ma w życiu zasady, których się trzyma i sumienie nie pozwala mu na 

żadne oszustwo. Dlatego dziękuje za dotychczasową pracę i odchodzi. Kiedy miał wychodzić 

z gabinetu, szef zatrzymał go i powiedział, że potrzebuje właśnie takiej nieugiętej postawy. 

Osoby mądrej, odważnej i odpowiedzialnej, której będzie mógł zaufać. Pogratulował 

mężczyźnie i wręczył mu dokument awansu na zastępcę dyrektora. (opowiadanie napisane w 

oparciu o film Odważni, reż. Alex Kendrick, 2011) 

 

Zadanie  do wykonania.  

Odpowiedz na pytania po przeczytaniu powyższego opowiadania: 

 

 – Jaka była sytuacja rodzinna Zbyszka? 

 – Co wiemy na temat sposobu jego pracy?  

– Przed jakim ważnym dylematem stanął?  

– Dlaczego podjął taką decyzję?  

– Jaka cecha Zbyszka wpłynęła na decyzję dyrektora? 

Na ocenę wysyłamy zdjęcie odpowiedzi z zeszytu. 

*********** 

 

Temat 47 

Katecheza : Mówić prawdę i dotrzymywać słowa. Wykroczenia przeciw prawdzie. 

Czytamy temat ze strony 151- 153. 

W zeszycie zapisujemy –Zapamiętaj. 



Oglądamy materiał na filmie; 

https://www.youtube.com/watch?v=MWA9jlzrBUU 

W zeszycie wykonaj zadanie .  Do haseł – obmowa, oszczerstwo, krzywoprzysięstwo i 

wiarołomstwo przyporządkuj hasła do opisów w ramce, 

 

 

 

 

Zadanie z zeszytu  przesyłamy  do 23.05 .2020r. na   adres     zadanereligia@interia.pl 

Uwaga nie przysłanie prac w wyznaczonym terminie wiąże się z oceną niedostateczną. 

Szczęść Boże! 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MWA9jlzrBUU

