
Klasa II c  

28.04.2020 

Temat: Prawda i manipulacja 

 

Przekazanie podstawowych wiadomości na temat ósmego przykazania Dekalogu.  

Uczeń : 

zna treść ósmego przykazania Dekalogu  

wie, czym jest manipulacja  

zna sposoby manipulacji w mediach 

zna sposoby obrony przed manipulacją w mediach  

 rozumie, jak ważne jest życie w prawdzie  

potrafi wyjaśnić znaczenie środków społecznego przekazu we współczesnym świecie  

potrafi bronić się manipulacją w mediach 

 

 Całość katechezy jest zawarty w prezentacji. 

https://prezi.com/8jg6oyrj8ieg/prawda-i-manipulacja/ 

 

Czy można kłamać w tzw. dobrej sprawie? – W kazuistyce dnia codziennego spotykamy 

określenia: „kłamstwo w dobrej wierze” czy „pobożne kłamstwo”. Obiektywnie kłamstwo 

zawsze i w każdej sytuacji pozostanie kłamstwem, czyli złem moralnym (a w sensie religijnym 

grzechem). Subiektywnie zaś (z racji naszej intencji czy okoliczności) zło konkretnego kłamstwa 

może być zminimalizowane (może być tylko grzechem powszednim, a nie śmiertelnym). Są takie 

okoliczności, że powiedzenie prawdy mogłoby doprowadzić do bolesnych konsekwencji, np. 

wydanie współtowarzyszy walki  z okupantem podczas przesłuchania, co naraziłoby ich na 

niewątpliwe represje. Są to jednak sytuacje wyjątkowe. Niekiedy lepiej milczeć, niż mówić (pod 

warunkiem, że milczenie nie staje się sposobem na zatajenie kłamstwa – tzw. przemilczanie 

niewygodnych faktów). Gdy zaś milczenie jest niemożliwe, należy wyznać wprost: „Proszę 

wybaczyć, ale nie chcę się na ten temat wypowiadać”. Czasem jednak w imię prawdy trzeba 

heroicznie nadstawić głowy – bo lepsze to, niż życie w kłamstwie.  

Nie mów fałszywego świadectwa... Z teologiem moralnym  ks. dr. Arkadiuszem Olczykiem 

rozmawia ks. Antoni Tatara,  „Niedziela” 12/2009, s. 14-15,  

 

Notatka: Na podstawie prezentacji i wiadomości wyżej napisz: 

Co narusza ósme przykazanie Dekalogu? 

Czym jest manipulacja? 

Czy można kłamać w słusznej sprawie? 

Jak bronić się przed manipulacją? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://prezi.com/8jg6oyrj8ieg/prawda-i-manipulacja/


 

30.04.2020 

Temat:  Nie pożądaj żony bliźniego swego 

 

Przekazanie podstawowych wiadomości na temat dziewiątego przykazania dekalogu 

Uczeń:  

zna treść dziewiątego przykazania Dekalogu  

zna wartość ludzkiej seksualności 

wie, że nie można nigdy traktować człowieka instrumentalnie  

troszczy się o zachowanie czystości  

rozumie wartość poczucia wstydu  

wyjaśnia pojęcie pornografii  

rozumie niebezpieczeństwa „wychowania seksualnego” proponowanego przez środowiska 

lewicowo-liberalne  

wyjaśnia pojęcia: pornografia, wstydliwość, pożądliwość 

całość lekcji znajduje się w prezentacji 

 

https://prezi.com/cjbl0eg62wvp/nie-pozadaj-zony-blizniego-swego/ 

 

Notatka: Odpowiedz w jednym zdaniu na pytania zawarte w prezentacji: 

Czym jest cnota czystości?  

Do czego wzywa nas Pan Bóg w dziewiątym przykazaniu?  

Na czym polega destruktywne działanie pożądliwości? 

Czym jest wstydliwość i jaką ma wartość w wychowaniu do miłości?  

Jakie zjawiska współcześnie zagrażają czystości?  

Dlaczego pornografia jest szkodliwa dla prawdziwej miłości? 

 

Biblia o Pożądliwości 

 

„Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego ani 

jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy 

do bliźniego twego” (Wj 20, 17);  

„Każdy kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa” (Mt 

5, 28); 

 „Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie: powstrzymywanie się od rozpusty, aby każdy 

umiał utrzymywać ciało własne w świętości  i w czci, a nie w pożądliwej namiętności, jak to 

czynią nie znający Boga poganie” (1 Tes 4, 3-5). 

Lecz kto by stał się powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu 

byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza. Biada światu z powodu 

zgorszeń! Muszą wprawdzie przyjść zgorszenia, lecz biada człowiekowi, przez którego dokonuje 

się zgorszenie! (Mt 18, 6-7) 

Posłuchaj: https://www.youtube.com/watch?v=U1UdAkEm9ec 

 

 
 

https://prezi.com/cjbl0eg62wvp/nie-pozadaj-zony-blizniego-swego/
https://www.youtube.com/watch?v=U1UdAkEm9ec

