
RELIGIA 
Proponuję Wam kilka zadań o tematyce religijnej do wykonania w domu. Prace 

można przesłać na moją pocztę / religiagrazyna20@gmail.com/ lub ocenię je po 

powrocie do szkoły. Obiecuję same dobre oceny. 

 

 

Uczniowie klas IV-VIII: 

Proszę uczniów klas 6, 7, 8 o dalszą naukę pytań z katechizmu bierzmowanych, 

szczególnie tych dotyczących sakramentu bierzmowania. 

Poniżej propozycje dla Was do wyboru lub, jak ktoś chce, wszystkie. Według 

waszych możliwości i uznania. Wszystkie będą pozytywnie ocenione. 

Serdecznie zachęcam. 

1. Kto jeszcze tego nie pisał, proszę o napisanie przepisu na swoją ulubioną 

potrawę postną. 

2. Co to jest GETSEMANI? Co dosłownie znaczy to słowo? Co dziś znajduje 

się w Getsemani? 

3. Co to jest SANHEDRYN? 

4. Za panowania którego cesarza rzymskiego zmarł Jezus Chrystus? 

5. Co to jest Całun Turyński i gdzie się obecnie znajduje? 

6. Co to są OSSUARIA? 

7. Narysuj i podpisz rysunek – kto pierwszy zobaczył zmartwychwstałego 

Chrystusa? 

8. Co znaczą ,,trzy dni” w języku starotestamentalnym? ( Rdz 22,4 ; Wj 19,16 ) 

9. Kto nie uwierzył w zmartwychwstanie Jezusa? Podaj sigla z Ewangelii. 

10. Który uczeń wyparł się Jezusa trzy razy? Podaj sigla z Ewangelii. 

11. Kiedy i jak my obchodzimy Wigilię Paschalną? 

12. Skąd pochodzi tradycja nabożeństwa Drogi Krzyżowej? 

13. Co to jest Kalwaria? Co oznacza słowo calvaria w języku łacińskim i 

hebrajskim? 

14. W której Ewangelii opisana jest ,,Kwietna Niedziela”? Podaj sigla. 

15. Wykonaj kwiatek do palmy wielkanocnej z bibuły. Średnia kwiatu – 10-15 

cm. Na druciku lub związany nitką. 

16. Napisz, co działo się z Jezusem w czasie Wielkiego Czwartku, Piątku, 

Soboty i Niedzieli. 

17. Kiedy ukształtowała się tradycja Wielkiego Tygodnia ? 

18. Czym różni się krzyżmo od oleju chorych i oleju katechumenów? Kiedy i 

kto je święci? 

19. Czy strojenie Grobu Pańskiego to tylko polski zwyczaj? 

20. Skąd wziął się zwyczaj święcenia pokarmów wielkanocnych? 

21. Jaka jest symbolika pokarmów: chleb, jajko, sól, chrzan, wędliny, ser, ciasta, 

mleko, miód. 
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22. Co to jest rezurekcja? Co oznacza to słowo? 

23. Jak nazywa się w Rosji i na Ukrainie ,,chleb wielkanocny”? Z jakich 

składników się składa? 

24. Co to jest Biała Niedziela? Kiedy ją obchodzimy? Kiedy i przez kogo 

została ustanowiona? 

25. Jaki kolor miały pisanki w kulturze chrześcijańskiej? 

26. Z czego zrobić naturalny barwnik do jajka, by pomalować je na: 

Żółto – 

Brązowo – 

Czerwono – 

Fioletowo – 

Zielono – 

Czarno – 

27. Wyszukaj i zapisz 10 przysłów związanych z okresem Wielkiego Tygodnia i 

Wielkanocy. 

28. Co oznacza słowo ,,walatka”? 

29. Na czym polega zwyczaj "pogrzebu żuru i śledzia"? 

30. Skąd wzięła się tradycja króliczka wielkanocnego? Czy to polski zwyczaj? 

31. Co to jest ,,rękawka”? (Kraków) 

32. Jakie są inne tradycje Lanego Poniedziałku, oprócz polewania wodą? 

33. Jak nazywa się tradycyjny odpust w Krakowie obchodzony w Poniedziałek 

Wielkanocny i na czym on polega? 

34. Na czym polega zwyczaj Wielkiego Tygodnia ,,Barabanienie”? 

35. Kiedy jest ,,Dzień świętego Lejka”? 

Wielkanoc na świecie: 

36. Gdzie na świecie obchodzi się Wielkanoc zdobiąc kościoły dekoracjami w 

kształcie motyli i bębni się podczas modlitwy? 

37. W jakim kraju w Wielki Piątek je się duszonego solonego dorsza? 

38. W jakim państwie od Wielkiego Czwartku do Niedzieli chłopcy hałasują 

drewnianymi kołatkami.? 

39. Gdzie odbywają się największe wielkopiątkowe przedstawienia Męki 

Pańskiej? 

40. W którym kraju wierni niosą figurę Chrystusa przyozdobioną kwiatami? 

41. Co muszą zrobić dzieci we Francji, by dostać słodycze od zajączka? 

42. W jakim kraju odbywają się przedstawienia ,,Łzy św. Piotra”, ,,Pięć ran”? 

43. Na czym polega zwyczaj ,,toczenia jajek”? 

44. W których krajach jest zwyczaj palenia i wieszania Judasza? Kim był Judasz 

i co uczynił? 

45. W którym mieście w Wielkanoc odbywa się festiwal kapeluszy? 

46. W jakim państwie jest zwyczaj przebierania się małych dziewczynek za 

,,wielkanocne wiedźmy”? 

Dziękuję serdecznie za Wasze prace, wszystkie Wasze starania ocenię 

pozytywnie. A na koniec ,,zadanie codzienne”: 



 Pomodlę się o ustanie epidemii w Polsce i na całym świecie. 

 Pomodlę się za osoby zmarłe wskutek epidemii. 

 Podziękuję Bogu za ludzi, którzy opiekują się chorymi. 

Trzymajcie się zdrowo! Szczęść Boże Wam i Waszym rodzinom! 

 

Grażyna Błaszczyk 

 


