
Praca dla uczniów z klasy II Branżowej i II Technikum  

 

Temat do zapisania do zeszytu: „Cnoty – trwanie w Królestwie Bożym” 

 

Ćwiczenie 1: Przeczytaj poniższe teksty Katechizmu Kościoła Katolickiego dotyczące 

cnót i ich rodzaju oraz odpowiedz na poniższe pytania. 

KKK 1803 Cnota jest habitualną i trwałą dyspozycją do czynienia dobra. Pozwala ona osobie 

nie tylko wypełniać dobre czyny, ale także dawać z siebie to, co najlepsze. Osoba cnotliwa 

wszystkimi swoimi siłami zmysłowymi i duchowymi dąży do dobra; zabiega o nie i wybiera 

je w konkretnych działaniach. 

KKK 1805 Cztery cnoty odgrywają kluczową rolę i dlatego nazywa się je cnotami 

"kardynalnymi"; wszystkie inne grupują się wokół nich. Są nimi: roztropność, 

sprawiedliwość, męstwo i umiarkowanie. "I jeśli kto miłuje sprawiedliwość – jej to dziełem 

są cnoty: uczy bowiem umiarkowania i roztropności, sprawiedliwości i męstwa" (Mdr 8, 7).  

KKK 1806 Roztropność jest cnotą, która uzdalnia rozum praktyczny do rozeznawania w 

każdej okoliczności naszego prawdziwego dobra i do wyboru właściwych środków do jego 

pełnienia. "Człowiek rozumny na kroki swe zważa" (Prz 14, 15). "Bądźcie... roztropni i 

trzeźwi, abyście się mogli modlić" (1 P 4, 7). Nie należy jej mylić ani z nieśmiałością czy 

strachem, ani z dwulicowością czy udawaniem. Roztropność kieruje bezpośrednio sądem 

sumienia. Człowiek roztropny decyduje o swoim postępowaniu i porządkuje je, kierując się 

tym sądem. Dzięki tej cnocie bezbłędnie stosujemy zasady moralne do poszczególnych 

przypadków i przezwyciężamy wątpliwości odnośnie do dobra, które należy czynić, i zła, 

którego należy unikać. 

KKK 1807 Sprawiedliwość jest cnotą moralną, która polega na stałej i trwałej woli 

oddawania Bogu i bliźniemu tego, co im się należy. Sprawiedliwość w stosunku do Boga 

nazywana jest "cnotą religijności". W stosunku do ludzi uzdalnia ona do poszanowania praw 

każdego i do wprowadzania w stosunkach ludzkich harmonii, która sprzyja bezstronności 

względem osób i dobra wspólnego.  

KKK 1808 Męstwo jest cnotą moralną, która zapewnia wytrwałość w trudnościach i stałość w 

dążeniu do dobra. Umacnia decyzję opierania się pokusom i przezwyciężania przeszkód w 

życiu moralnym. Cnota męstwa uzdalnia do przezwyciężania strachu, nawet strachu przed 

śmiercią, do stawienia czoła próbom i prześladowaniom.  

KKK 1809 Umiarkowanie jest cnotą moralną, która pozwala opanować dążenie do 

przyjemności i zapewnia równowagę w używaniu dóbr stworzonych. Zapewnia panowanie 

woli nad popędami i utrzymuje pragnienia w granicach uczciwości. Osoba umiarkowana 

kieruje do dobra swoje pożądania zmysłowe, zachowuje zdrową dyskrecję i "nie daje się 

uwieść... by iść za zachciankami swego serca" (Syr 5, 2)  

KKK 1812 Cnoty ludzkie są zakorzenione w cnotach teologalnych, które uzdalniają władze 

człowieka do uczestnictwa w naturze Bożej (Por. 2 P 1, 4). Cnoty teologalne bowiem odnoszą 

się bezpośrednio do Boga. Uzdalniają one chrześcijan do życia w jedności z Trójcą Świętą. 



Ich początkiem, motywem i przedmiotem jest Bóg Trójjedyny.Są trzy cnoty teologalne: 

wiara, nadzieja i miłość (Por. 1 Kor 13, 13). 

Przeczytaj jeszcze raz powyższe teksty i odpowiedz na pytania: 

1. W oparciu o tekst podaj krótką definicję cnoty. 

Cnota to …………………........................................................................................................... 

2. Wymień cnoty kardynalne 

………………………………………………………………………………………………….. 

3. Wymień cnoty teologalne 

………………………………………………………………………………………………….. 

Ćwiczenie 2. W oparciu o wiedzę zaczerpniętą z tekstów przyporządkuj opisy cnót 

kardynalnych do właściwych i m cnót. 

1. Pomaga nam rozeznawać prawdziwe dobro w naszym życiu, kieruje sądem naszego 

sumienia, pomaga właściwie stosować zasady moralne w naszym życiu. 

Jest to cnota……………………………….. 

2. Polega na oddawaniu Bogu i bliźniemu tego co się im właściwie należy oraz na 

poszanowaniu praw i osób i dobra wspólmego 

Jest to cnota……………………………….. 

3. Pomaga nam wybierać dobro nawet w obliczu wielkich przeszkód i prześladowań, umacnia 

nas w walce z pokusą 

Jest to cnota……………………………….. 

4. Zapewnia właściwy dystans do używania rzeczy materialnych i dążeniu ku przyjemności. 

Jest to cnota……………………………….. 

 

Notatka do zapisania w zeszycie: 

Cnoty są trwałe i nabyte zdolności do czynienia dobra przez człowieka. Wyróżniamy cnoty 

kardynalne i teologalne inaczej zwane cnotami boskimi. W skład cnót kardynalnych (inaczej 

podstawowych) zaliczamy: roztropność, sprawiedliwość, męstwo, umiarkowanie. Zaś do cnót 

boskich zaliczamy: wiarę, nadzieję i miłość.  

Wykonane ćwiczenie, jak również zapisaną do zeszytu notatkę wraz z zadaniem 

domowym należy wysłać w formie zdjęcia na podany adres mailowy: 

rolnikreligia2020@gmail.com 

Czas wykonania zadania do 27.03.2020 r. (Piątek)  

mailto:rolnikreligia2020@gmail.com


Życzę powodzenia!  


