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DEKALOG – DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH 

 Jam jest Pan Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli. 

1.   Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną. 

2.   Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego na daremno. 

3.   Pamiętaj , abyś dzień święty święcił. 

4.   Czcij ojca swego i matkę swoją. 

5.   Nie zabijaj. 

6.   Nie cudzołóż. 

7.   Nie kradnij. 

8.   Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 

9.   Nie pożądaj żony bliźniego swego. 

10. Ani żadnej rzeczy , która jego jest.  

Opowiadanie – Ewa Stadtmüller 

Mateusz wrócił od Tomka jakiś nieswój. 

- Co się stało? Pokłóciliście się? – spytała mama widząc jego minę. 

- Nie... U Tomka nie było rodziców, tylko jego starszy brat Kamil – wydusił z siebie Mateusz. 

- I Kamil powiedział, że mamy wolność.  

Powyciągał z szafek wszystie słodycze, puścił radio na cały regulator i urządziliśmy sobie dyskotekę. Nawet się 

fajnie bawiliśmy, ale kiedy Tomek zrobił wymach nogą, jego kapec uderzył w obraz i pękła szyba. 

Mama złapała się za głowę. 

- Na dodatek przybiegła sąsiadka i strasznie na nas nakrzyczała, bo obudziliśmy jej dziecko – westchnął Mateusz. 

– A kiedy przyszła mama Tomka i zobaczyła, co zrobiliśmy, to już lepiej nie mówić. 

- Gdyby wszyscy pojmowali wolność tak jak wy, na świecie byłby jeden wielki bałagan – stwierdziła mama. – 

Każdy robiłby to, na co ma ochotę, nie oglądając się na innych.  

Mateusz spuścił głowę. 

- Widzisz synku, człowiekowi czasem zdarza się podłądzić. Pan Bóg wie o tym i dlatego postawił na jego drodze 

dziesięć drogowskazów. 

- Przykazania? 

- No właśnie. Kiedy nie wiesz jak postąpić wystarczy je sobie przypomnieć i już wiadomo, że pewne ścieżki trzeba 

ominąć. 

- Ale ksiądz mówił, że człowiek ma wolną wolę. 

- Bo ma. Nie myśl, że zostaniesz porwany do nieba wbrew twojej woli. W swoich przykazaniach Pan Bóg pokazuje 

ci tylko, co jest dobre, a co złe. Wybór należy do ciebie. Zapytaj sam siebie jak chcesz z tej wolności korzystać. 
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Zadanie 1 – Dekalog quiz – Przeczytaj poniższe przykłady i napisz, którego przykazania one dotyczą. 

Odpowiedzi proszę przesłać meilem do soboty 27.03.2021. 

 
 

PRZYKAZANIE 

1.  Anna zobaczyła u koleżanki świetne flamastry. Na przerwie sięgnęła do plecaka 

i wzięła sobie opakowanie do domu. Zaraz też sobie wytłumaczyła te sytuację: – 

Ja ich nie wzięłam, tylko pożyczyłam, choć koleżanka o tym nie wie. Na pewno 

ma jeszcze dużo takich flamastrów w domu. Nie oddam jej, bo ich nie potrzebuje. 

 

2.  Idzie sobie Bożenka po chodniku i rozmyśla. Nagle potyka się o kamień, 

przewraca i rani się w kolano wołając „O Boże, O Jezu, jak mnie boli!” 

 

3.  Cezary powiedział – Ale mi się podoba rower Piotrka. Jest taki super. Ale mu 

zazdroszczę. Jak ja chcę go mieć. I chcę, aby Piotrek go nie miał, a on teraz tak 

fajnie się bawi. To ja powinienem jeździć na tym rowerze i tak fajnie się bawić. 

 

4.  W pewnej szkole ktoś bardzo pomazał ławkę. Pani wychowawczyni pytała 

dzieci, kto tę ławkę pomazał. Ale nikt nie przyznawał się. Kiedy po dzwonku na 

przerwę dzieci wyszły z klasy – w klasie została jedna z uczennic. Podeszła do 

Pani i powiedziała „To na pewno Daria. Ja to widziałam”. Ale ona tego nie 

widziała, tylko zmyśliła. 

 

5.  Edek miał kolegę o imieniu Włodek. Włodek miał wspaniałą rodzinę – piękną 

żonę i miłe dzieci. Edek myślał sobie „Lepiej, żeby ta jego żona go zostawiła. 

Niech zostanie moja żoną. Ja będę dla niej na pewno lepszym mężem”. 

 

6.  Felek uważał, że najważniejszy w życiu jest komputer. Po przyjściu ze szkoły 

grał w gry komputerowe przez wiele godzin. Kiedy szedł do kolegów – 

proponował im granie w te gry. Nawet kiedy jechał na wakacje zabierał tablet i 

przez wiele godzin nie interesowało go nic oprócz grania w gier. Kiedy mama 

przypominała mu o różnych ważnych rzeczach odpowiadał „Za chwilę – teraz 

nie mogę, właśnie przechodzę kolejny etap w grze”. 

 

7.  Grażyna obudziła się w niedzielę i zastanawiała się nad planem dnia. Oczywiste 

dla niej było, że spędzi niedzielę robiąc zakupy w centrum handlowym. Tak też 

zrobiła. Po przyjściu do domu dokładnie posprzątała mieszkanie. 

 

8.  Hubert nie przepada za Grzegorzem. Dzisiaj nadarzyła się okazja, że byli sami 

na podwórku. Hubert uderzył Grzegorza i uciekł. 

 

9.  Irenka podczas nieobecności rodziców włączyła telewizor i ustawiła kanały na 

programy dozwolone od 18 lat. Pomyślała, że skoro rodzice jej nie pozwalają 

oglądać – to będzie oglądała, jak rodziców nie ma w domu. 

 

10.  Julian odrabiał lekcje. W pewnym momencie bardzo się zdenerwował i rzucił 

zeszytem w mamę. Nie przeprosił i dodatkowo zaczął jej pyskować, kiedy 

próbowała go uspokoić. Kiedy przyszedł tatuś jeszcze bardziej okazywał swoja 

złość i niezadowolenie względem rodziców. 
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Idę drogą Bożą, zeszyt ćwiczeń ilustrujący dekalog 

 


