
Religia kl. 8                          23.11.2020 r. 

Temat: Zasady moralne w życiu człowieka. 

Modlitwa 

Prośmy Ducha Świętego, by otworzył nasze serca na prawdy, które mamy dziś 

poznać: Duchu Święty, który oświecasz... 

Przeczytajcie  historię z podręcznika s. 50 

Warto uświadomić sobie, jakie są podstawowe, najbardziej elementarne 

zasady postępowania, które obowiązują wszystkich ludzi bez wyjątku, bez 

względu na to, kim są, gdzie żyją i w co wierzą.  

Proszę was o wypełnienie zadania 1 w „Kartach pracy” s. 27 

Zadanie 1. Wpisz do diagramu najbardziej podstawowe zasady postępowania 

obowiązujące wszystkich ludzi na świecie. 

Wypisaliście w diagramie podstawowe zasady postępowania, które uznaje 

zdecydowana większość ludzi na ziemi. Warto jednak zapytać, skąd ludzie 

żyjący w różnych środowiskach, różnych czasach, różnych kulturach, znają te 

zasady, skąd wiedzą, jak należy postępować. Dlaczego zabójstwo, kradzież, 

kłamstwo uznawane jest za zło niezależnie od szerokości geograficznej? 

Dlaczego wszyscy ludzie na świecie, bez względu na kulturę, w której żyją, czują, 

że trzeba czynić dobro i unikać zła? Jedyną możliwą odpowiedzią na to pytanie 

jest to, że człowiek rodzi się już z sumieniem, w którym są zapisane pewne 

elementarne zasady postępowania. Dla chrześcijan jest oczywiste, że jego 

stwórcą jest Bóg, i to On, stwarzając człowieka, wpisał w jego sumienie 

naturalne prawo moralne. Ono nakazuje wszystkim ludziom na świecie, aby 

czynili dobro i unikali zła. Oczywiście w odmiennych kulturach dobro i zło są 

różnie rozumiane, ale w najbardziej elementarnych kwestiach są ze sobą zgodne. 

Afrykańczycy, Amerykanie, Europejczycy czy Azjaci, Żydzi, chrześcijanie, 

muzułmanie, buddyści czy niewierzący, wszyscy wiedzą, że zabójstwo człowieka 

jest złem. Wiedzą o tym z naturalnego prawa moralnego zapisanego w ich 

sumieniach. 

 

 



Zadanie 2. s.27 

 Uzupełnij niżej podany schemat podziału prawa moralnego. Wypisz 

podstawowe rodzaje prawa i wyjaśnij ich znaczenie.  

Pomocą może być część „Zapamiętaj” w podręczniku s.52 

 

Praca domowa 

Rozwiąż krzyżówkę z zadania 3 z „Kart pracy” s. 28 i wyślij na 

email:grzegorz.warchul@wp.pl 


