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Rozwiąż quiz na temat Abrahama. Zaznacz rozwiązania
zadań: prawda (P)/fałsz (F). (ćw. 1, str. 32)
Kim byli Abraham i Sara?
Jak miał na imię brat Jakuba?
Przebaczenie jest bardzo ważne w życiu człowieka: Jakie
dobro płynie z przebaczenia? (ćw. 4, str. 37)
Przebaczenie jest bardzo ważne w życiu człowieka: Co
może nam przeszkadzać w przebaczeniu innym? (ćw. 4,
str. 37)
Co oznacza imię Mojżesz?
Rozwiąż krzyżówkę i odczytaj imię następcy Mojżesza.
(ćw. 1, str. 40)
W której księdze jest opisana historia Gedeona?
Kim był Gedeon?
Zastanów się, które z wymienionych zachowań
charakteryzują człowieka pokornego. (ćw. 4, str. 43)
Dlaczego Samson stracił moc?
Źródłem mocy każdego chrześcijanina są sakramenty.
Dopasuj rysunek do tego, w jaki sposób Pan Jezus
pomaga nam w danym sakramencie. (ćw. 3, str. 45)
Co przechowywano w przybytku Pańskim?
Uzupełnij luki w tekście podanymi wyrazami w
nawiasie. (ćw. 4, str. 47)
W jaki sposób Dawid pokonał Goliata?
Podpisz prawidłowo obrazki. (ćw. 3, str. 49)
Zaznacz te zachowania, które sprawiają, że stajesz się
obrońcą wiary. (ćw. 4, str. 53)
Co oznacza imię Elizeusz?

19. Zastanów się i napisz, w jakich wydarzeniach
dostrzegasz Bożą troskę o ciebie. Pomogą ci rysunki.
(ćw. 5, str. 55)
20. Po co Bóg posłał proroka Jonasza do Niniwy?
21. Kiedy popełniamy grzechy cudze?
22. Wymień 4 grzechy cudze.
23. Do kogo odnoszą się określenia „Zbawiciel” i „Mesjasz”?
24. Bóg pragnie, abyśmy wszyscy byli zbawieni. Posłał
swego Syna Jezusa, który oddał za nas swoje życie na
krzyżu. Wpisz w ramki, co możesz zrobić, by być blisko
Jezusa Zbawiciela i podążać drogą zbawienia. (ćw. 2, str.
59)
25. Dlaczego Daniel nie posłuchał zakazu króla?
26. Kiedy obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów
mięsnych?
27. Ułóż w prawidłowej kolejności podane wyrażenia tak,
aby utworzyły treść IV przykazania kościelnego. (ćw. 1,
str. 62)

