
Scenariusz katechezy w klasie VIII a (czwartek, 16.04.) i VIII b (poniedziałek, 20.04.) 

 

1. Katechezę rozpoczniemy wielkanocnym zawołaniem:  

- Chrystus Zmartwychwstał! 

- Prawdziwie Zmartwychwstał! 

Czy wiesz, że w taki sposób powinniśmy się pozdrawiać w czasie wielkanocnym, a 

szczególnie w pierwszych dniach po Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego? 

2. Zapisz teraz temat katechezy w zeszycie: Spotkanie z Jezusem Chrystusem, który umarł i 

zmartwychwstał. 

3. W różnych miejscach na świecie mamy zachowane trzy różne chusty, które były związane 

z męczeństwem i śmiercią Jezusa. Są do siebie bardzo podobne. Proszę, abyś teraz tworzył 

podany link i zapoznał się z tekstem. 

https://www.sudariumchristi.com/pl/tomb/compare.htm 

 

Jako notatkę zapisz jak się nazywają trzy chusty i gdzie są przechowywane (miasto). 

 

*gdybyś podręcznik zostawił w szkole poproś innego ucznia z klasy, aby wykonał zdjęcie tekstu z podręcznika z danego tematu i 

tobie przesłał. Zrealizowane tematy prześlij e-mailem (w formie zdjęcia z zeszytu do niedzieli, 26.04.2020 r.). 

e-mail do kontaktu, zapytań oraz rozwiązanych zadań: katechetajarek@wp.pl 

 

Scenariusz katechezy w klasie VIII a i VIII b (piątek, 17.04.) 

 

1. Pomódl się na początku modlitwą Zdrowaś Mario o szybki powrót do społeczności 

szkolnej. 

2. Zapisz w zeszycie temat katechezy: Jak powstawały uniwersytety? 

3. Z podręcznika na stronie 134-136 przeczytaj zamieszczony tekst i zapisz w 5 punktach 

etapy powstawania uniwersytetów. Następnie napisz nazwę najbardziej znanej uczelni 

katolickiej w Polsce (podpowiedź: znajduje się ona we wschodniej części Polski). 

4. Możesz wykonać dodatkowe zadanie na ocenę celującą (odpowiedzi podesłać do 

niedzieli, 19.04.2020 r.). Zapisać pytanie i odpowiedź. 

 

https://www.sudariumchristi.com/pl/tomb/compare.htm
mailto:katechetajarek@wp.pl


Pytania: 

1. Dzieło „O obrotach sfer niebieskich” napisał: 

a) Kopernik 

b) Jan Heweliusz 

c) Mikołaj Trąba 

2. Najstarszy rodzaj uczelni o charakterze nietechnicznym to: 

a) Gimnazjum 

b) Uniwersytet 

c) Szkoła wojskowa 

3. Najniższy stopień naukowy na średniowiecznym uniwersytecie to: 

a) Profesor 

b) Magister 

c) Bakałarz 

4. Początki uniwersytetów w Europie sięgają: 

a) XII wieku 

b) XIV wieku 

c) V wieku 

5. Pierwszy uniwersytet powstał około 1200 r. w: 

a) Madrycie 

b) Bolonii 

c) Krakowie 

6. Sorbona to: 

a) Średniowieczny uniwersytet w Paryżu 

b) Rodzaj deseru 

c) Duża skrzynia do przechowywania kosztowności 

7. Święty, filozof i teolog, najwybitniejszy myśliciel średniowieczny, członek zakonu 

dominikanów to: 

a) Św. Franciszek z Asyżu 

b) Św. Tomasz z Akwinu 

c) Św. Augustyn 

8. Pierwsze szkoły w średniowieczu powstawały: 

a) Przy dworach królewskich 

b) Przy dworach kupieckich 



c) Przy katedrach 

9. Żak to: 

a) Gatunek chrząszcza 

b) Dawna nazwa studenta 

c) Płonący kawał drewna 

10. Średniowieczny styl w architekturze to: 

a) Gotyk 

b) Klasycyzm 

c) Secesja 

*gdybyś podręcznik zostawił w szkole poproś innego ucznia z klasy, aby wykonał zdjęcie tekstu z podręcznika z danego tematu i  

tobie przesłał. Zrealizowane tematy prześlij e-mailem (w formie zdjęcia z zeszytu do niedzieli, 26.04.2020 r.). 

e-mail do kontaktu, zapytań oraz rozwiązanych zadań: katechetajarek@wp.pl 

 

mailto:katechetajarek@wp.pl

