
Scenariusz katechezy w klasie VIII b (czwartek, 07.05.) 

1. Katechezę rozpoczniemy modlitwą „Pod Twoją obronę”. 

2. Zapisz teraz temat katechezy w zeszycie: Po co jest piękno? Sztuka sakralna. 

3. Zabiorę Ciebie dzisiaj do naszego sanktuarium diecezjalnego, które mieści się w 

Krzeszowie. W całym kompleksie klasztornym możemy zobaczyć piękną sztukę sakralną, 

która była wytworem wielu ludzi oraz świadectwem wiary i pobożności ludzi, którzy przez 

wieki zamieszkiwali te tereny. Po oglądnięciu poniższego filmu 

 https://www.youtube.com/watch?v=D8F-B15PM5w 

odpowiedz poprawnie na następujące pytania: 

1. Kto sprowadził benedyktynów do Krzeszowa? 

2. Jak długo benedyktyni byli w Krzeszowie? 

3. Jaki inny zakon męski znajdował się w Krzeszowe? 

4. Jak się nazywa wielki grobowiec, w którym spoczywają fundatorzy Krzeszowskiego 

Opactwa? 

5. Jakie budowle składają się na pomnik historii w Krzeszowie? 

6. Jakie wezwanie nosi Bazylika w Krzeszowie? 

7. Jaki styl w sztuce prezentują zabytki w Krzeszowie? 

8. Po ilu stopniach schodów można dostać się na szczyt wieży w Bazylice? 

9. Jakie wezwanie nosi Ikona znajdująca się w głównym ołtarzu Bazyliki? 

10. Z którego wieku pochodzi Ikona? 

11. Kto zbudował wielkie organy krzeszowskie? 

12. Ile piszczałek znajduje się w tym instrumencie? 

13. Kto ufundował drugi kościół w Krzeszowie? 

14. Kto był autorem fresków w kościele św. Józefa? 

15. Co Niemcy ukryli w czasie wojny w Krzeszowie? 

Oceny: 5 odpowiedzi (db), 10 odpowiedzi (bdb), 15 odpowiedzi (cel) 

*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, 10.05.2020 r.). 

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

https://www.youtube.com/watch?v=D8F-B15PM5w
mailto:katechetajarek@wp.pl


Scenariusz katechezy w klasie VIII b (piątek, 08.05.) 

1. Pomódl się na początku „Pod Twoją obronę”. 

2. Zapisz w zeszycie temat katechezy: Litania Loretańska. 

3. Miesiąc maj jest czasem pięknej modlitwy, którą nazywamy nabożeństwem majowym. W 

poniższym linku znajdziesz artykuł. Po jego przeczytaniu odpowiedz na pytanie: Skąd się 

wzięła nazwa „Litania loretańska”? Odpowiedź zapisz w zeszycie. 

https://www.niedziela.pl/artykul/49906/nd/Jak-powstala-Litania-Loretanska 

*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, 17.05.2020 r.). 

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