
Klasa VII 

Lekcja 1: Pochowanie Zbawiciela, Jego grób i Zmartwychwstanie 

Cele: 

1. Poznać relacje wszystkich Ewangelistów mówiące o pochowaniu Ciała 

Jezusa i Jego zmartwychwstaniu 

2. Zrozumieć, że powstanie z martwych Jezusa ma dla naszej wiary kluczowe 

znaczenie – jest najważniejszą prawdą wiary 

3. Nauczyć się bronić dogmatu o zmartwychwstaniu 

Krótkie wprowadzenie: 

Moi drodzy, jak zauważyliście, tematów przez nas realizowanych nie ma w 

podręczniku. Z racji tego, że klasa VII cała oparta jest na Piśmie Świętym, to 

trzeba dokładnie najważniejsze wydarzenia zawarte w Biblii omówić, dlatego 

zapraszam Was do wysłuchania katechezy, w której zawarte będą problemy 

zapisane w naszych celach. Te tematy są bardzo istotne dla naszej wiary, 

dlatego zachęcam do zaangażowania, przemyślenia ich i modlitwy o to, abyśmy 

mogli wierzyć w to, co nam Kościół katolicki przekazuje. 

Praca sprawdzająca: 

Przeczytaj wszystkie relacje zmartwychwstania zawarte w Ewangeliach: 

1. Mt 28,1-14 

2. Mk 16,1-18 

3. Łk 24,1-43 

4. J 20 - 21,1-15 

Przenalizuj teksty i odpowiedz w zeszycie na następujące pytania 

(WSZYSTKO BĘDZIE SPRAWDZANE!!!) 

1. Czym różnią się Ewangelie w opisie Zmartwychwstania? 

2. Jakie są elementy podobne? Dlaczego tak wiele elementów zbieżnych?  

3. Kto był świadkiem zmartwychwstania? Ilu było świadków? 

4. Czy ciało Jezusa po zmartwychwstaniu było prawdziwe? Podaj argumenty za 

albo przeciw na podstawie lektury. 

 

 

 

 

 

 



 

Klasa VII 

Lekcja 2: Dzieje Apostolskie - początki Kościoła 

Cele: 

1. Poznanie najważniejszych informacji dotyczących samej Księgi 

2. Zapamiętanie najważniejszych wydarzeń z Dziejów Apostolskich 

3. Wyjaśnienie, jakie były najważniejsze cechy Kościoła początków naszej 

wiary 

Wiele nie trzeba wprowadzać. Skończyliśmy na Wniebowstąpieniu Chrystusa, 

przechodzimy do Dziejów Apostolskich. Zachęcam do uważnego wysłuchania i 

wykonania poniższych poleceń: 

1. W zeszycie wypisz przynajmniej pięć miejsc, do których udał się św. 

Paweł Apostoł w czasie swoich podróży? 

2. Odpowiedz na pytanie: Jakie było najważniejsze wydarzenie początków 

Kościoła? Gdzie się dokonało? 

3. Kim byli Ananiasz i Safira? 

4. Kim był św. Szczepan? 

5. Jakie mieli zadanie pierwsi diakoni? 

PROSZĘ ODPOWIEDZIEĆ NA TE PYTANIA 

 

 

 

 

Lekcja 3: Listy w Piśmie Świętym 

Cele: 

1. Poznanie listów, czasu ich spisania i adresatów 

2. Zapamiętanie najważniejszych tematów listów 

3. Poznanie krótkiej charakterystyki św. Pawła 

Moi drodzy, uważnie słuchamy i zapamiętujemy 

Zadanie: Przeczytać jeden z wybranych listów katolickich: Pierwszy św. Piotra, 

św. Jakuba, św. Judy lub Drugi św. Jana i streścić 

 

 



 

Lekcja 4: Znak i symbol – Apokalipsa św. Jana Apostoła 

1. Najważniejsze cechy literackie Apokalipsy 

2. Najważniejsze tematy 

3. Konstrukcja księgi i przesłanie 

Nie ma żadnego zadania, tylko wysłuchać! 

 


