
Klasa III c  

28.04.2020 

Temat :  Praca jako prawo i obowiązek 

Przedstawienie podstawowych wiadomości nt. pracy jako prawa i obowiązku 

Uczeń: 

wyjaśnia podstawowe przesłanie biblijne o pracy ludzkiej 

podaje przykłady tekstów biblijnych o pracy ludzkiej. 

wyjaśnia dlaczego praca jest prawem i obowiązkiem 

wie dlaczego lenistwo jest grzechem 

Praca w Biblii 

• W raju człowiek ma uprawiać ziemię (Rdz 2,5-6) 

• Po grzechu praca staje się "przeklęta", bo nie przynosi owoców (Rdz 3,17-19) 

• "Kto nie chce pracować, niech też nie je!" (2Tes 3,10; por. 1Tes 4,11) 

• "Pracując ze spokojem, własny chleb jedli." (2Tes 3,12) 

Cel pracy: 

1. zdobycie środków do życia 

2. rozwój człowieka 

3. doskonalenie świata 

4. umacnianie więzi z innymi 

5. satysfakcja 

6. … 

Katechizm Kościoła Katolickiego * KKK 2426-2436 » 

2427 Praca ludzka jest bezpośrednim działaniem osób stworzonych na obraz Boży i powołanych 

do przedłużania – wraz z innymi – dzieła stworzenia, czyniąc sobie ziemię poddaną (por. Rdz 

1,28). Praca jest zatem obowiązkiem: "Kto nie chce pracować, niech też nie je!" (2Tes 3,10, por. 

1Tes 4,11). Szanuje ona dary Stwórcy i otrzymane talenty. Może mieć także wymiar 

odkupieńczy. Znosząc trud (por. Rdz 3,14-19) pracy w łączności z Jezusem, rzemieślnikiem z 

Nazaretu i Ukrzyżowanym na Kalwarii, człowiek współpracuje w pewien sposób z Synem 

Bożym w Jego dziele Odkupienia. Potwierdza, że jest uczniem Chrystusa, niosąc krzyż każdego 

dnia w działalności, do której został powołany (Laborem exercens, 27). praca może być środkiem 

uświęcania i ożywiania rzeczywistości ziemskich w Duchu Chrystusa. 

 

2428 W pracy osoba wykorzystuje i urzeczywistnia część swoich naturalnych zdolności. 

Podstawowa wartość pracy dotyczy samego człowieka, który jest jej sprawcą i adresatem. Praca 

jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy (Laborem exercens, 6). Każdy powinien mieć 

możliwość czerpania z pracy środków na utrzymanie siebie, swoich bliskich i na pomoc 

wspólnocie ludzkiej. 

Notatkę stanowi materiał na żółto 

 

 

 

 

 



30.04.2020 

Temat : Bezrobocie jako problem społeczny 

Ukazanie społecznego wymiaru problemu bezrobocia. 

Uczeń: 

wyjaśnia dlaczego bezrobocie jest problemem społecznym 

podaje najważniejsze współczesne przyczyny bezrobocia 

uzasadnia ogromna role edukacji w walce z bezrobociem 

definiuje problem i skutki wyjazdów za granicę dla rodzin. 

 

https://prezi.com/_ciddk8xzspg/bezrobocie/ Prezentacja o bezrobociu 

Notatka odpowiedz na pytania z  prezentacji: 

Jakie są przyczyny bezrobocia? 

Podaj  jakie są skutki bezrobocia 

https://www.youtube.com/watch?v=LNksLZDK3l4 „Euro sieroty” 
 

https://prezi.com/_ciddk8xzspg/bezrobocie/
https://www.youtube.com/watch?v=LNksLZDK3l4

