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KATECHEZA BEZ GRANIC 

100 FILMÓW NA 100-LECIE URODZIN JANA PAWŁA II 
 

Wskazówki metodyczne 

Niniejsze wskazówki nie są gotowym scenariuszem lekcji. Stanowią jedynie 

propozycję konkretnego odniesienia do filmów z cyklu „Katecheza bez granic” na 

lekcji. Propozycję tę nauczyciel winien dostosować do możliwości i potrzeb uczniów. 

Może ją również zmodyfikować według własnego pomysłu.  

 

Nr i tytuł 
odcinka 

1. Czy wiara ogranicza postęp naukowy? 

Treści z 
podstawy 
programowej1  

SP 
A2 
 

PP 
A6 

Korelacja z 
innymi 
przedmiotami: 

Filozofia, fizyka, biologia  

Cele 
katechetyczne 
– wymagania 
ogólne 

1. Wyjaśnienie znaczenia pojęć „wiara” i „wiedza” 
2. Uwrażliwienie na autonomię porządku wiary i porządku 

`nauką 

Treści – 
wymagania 
szczegółowe 

Uczeń: 
1.1. charakteryzuje/opisuje czym jest „wiara”, a czym 

„wiedza”; 
1.2. wskazuje podobieństwa i różnice pomiędzy wiarą i 

wiedzą; 

2.1. wyjaśnia na czym polega autonomia wiary od nauki 
2.2. Swoimi słowami opisuje na czym polega istota badań 

naukowych/istota dociekań religijnych 

 

Szkoła podstawowa 

 

1. Burza mózgów – nauczyciel zapisuje na tablicy lub wyświetla na slajdzie hasła 

WIARA i WIEDZA, a uczniowie zapisują na kartkach i przyklejają lub na 

zapisują na tablicy pierwszych skojarzenia z hasłami.   

 

2. Projekcja filmu – odtworzenie całego filmu poprzedzone zwróceniem uwagi na 

następujące pytania: 1. Czy wiara ogranicza postęp naukowy? (czym różni się 

wiara od wiedzy) 2. Skoro wiara odpowiada prawdzie, dlaczego tyle osób nie 

wierzy? 3. Dlaczego nie wspomina się o Bogu w badaniach naukowych? 

 
1 SP – szkoła podstawowa, PP – szkoła ponadpodstawowa 
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(pytania mogą być zapisane na tablicy, wyświetlone na slajdzie lub 

wydrukowane na kratkach i rozdane uczniom). 

 

3. Analiza filmu – po obejrzeniu filmu nauczyciel daje czas, aby uczniowie 

przygotowali odpowiedzi na zadane pytania (w razie konieczności film można 

odtworzyć drugi raz). Nauczyciel zaprasza chętnych lub wybranych uczniów do 

zaprezentowania wypracowanych odpowiedzi.  

 

4. Notatka lub mapa myśli – nauczyciel wybiera najistotniejsze informacje, 

redaguje notatkę i prosi o zapisanie jej w zeszycie. Może to być także notatka 

graficzna lub mapa myśli. 

 

5. Quiz – dla powtórzenia nauczyciel przeprowadza testu (w formie tradycyjnej lub 

z zastosowaniem nowoczesnych technologii – aplikacji lub on-line). 

 

Quiz 

 

1. Kto powiedział, że „dzisiaj jesteśmy świadkami dyktatury nauki”? 

a. R. Barron 

b. T. Rydzyk  

c. A. Lincoln 

 

2. Którzy odkrywcy nie wykluczali wiary mimo badań naukowych? 

a. Freud, Nietzsche 

b. Galileusz, Newton, Kopernik 

c. Marks, Engels 

 

3. Z jakiego dokumentu pochodzą słowa „wiara i rozum są jak dwa skrzydła …”? 

b. Encyklika „Veritatis splendor” 

c. Adhortacja „Amoris laetitia” 

d. Encyklika „Fides et ratio” 

 

 

Szkoła ponadpodstawowa 

1. O kim mowa? – katecheta prezentuje nazwiska, a uczniowie korzystając z 

telefonów wyszukują informacji o tych postaciach (alternatywnie można zadać 

te nazwiska na poprzedniej lekcji do wyszukania w domu) – chodzi o osoby 

wierzące, którym zawdzięczamy wybitne osiągnięcia w nauce – mogą to być np. 

osoby przytaczane w artykułach:  https://deon.pl/wiara/wiara-i-

spoleczenstwo/ci-slynni-naukowcy-byli-katolikami-poznaj-13-nazwisk,476413 

lub https://pl.aleteia.org/2017/04/12/5-wybitnych-naukowcow-o-ktorych-

https://katechezabezgranic.com/
https://www.youtube.com/c/katechezabezgranic
https://deon.pl/wiara/wiara-i-spoleczenstwo/ci-slynni-naukowcy-byli-katolikami-poznaj-13-nazwisk,476413
https://deon.pl/wiara/wiara-i-spoleczenstwo/ci-slynni-naukowcy-byli-katolikami-poznaj-13-nazwisk,476413
https://pl.aleteia.org/2017/04/12/5-wybitnych-naukowcow-o-ktorych-mogles-nie-wiedziec-ze-byli-katolikami/


 
https://katechezabezgranic.com 

https://www.youtube.com/c/katechezabezgranic 

 

Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”  
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

 

mogles-nie-wiedziec-ze-byli-katolikami/ [dostęp: 30.11.2020]. na kanwie tych 

postaci można przeprowadzić dyskusję nt. wiary i wiedzy. 

 

2. Projekcja filmu – odtworzenie całego filmu poprzedzone poleceniem zwrócenia 

uwagi na stawiane w nim pytania i udzielone odpowiedzi.  

 

3. Debata – nauczyciel wprowadza w debatę na temat relacji jakie zachodzą 

pomiędzy nauką i wiarą: określa zasady i dzieli uczestników na dwie grupy. W 

podsumowaniu debaty uczniowie uzupełniają tabelę (tab. z dwiema 

kolumnami: TAK / NIE) na tablicy lub na slajdzie. Przebieg debaty może mieć 

dwa warianty: 

a. uczestnicy wypracowują i przedstawiają argumenty w odpowiedzi na 3 

pytania (z filmu) postawione przez nauczyciela.  

b. uczestnicy wypracowują i przedstawiają argumenty w odpowiedzi na 

pytanie Czy wiara ogranicza postęp naukowy?  

Alternatywnie można poprowadzić debatę oksfordzką – w ramach przygotowania 

do niej uczniowie powinni w domu we własnym zakresie odszukać argumentów za 

i przeciw do tytułowego pytania. 

 

4. Notatka – uczniowie przepisują do zeszytu tabelę, która stanowi rezultat 

przeprowadzonej debaty.  

 

5. Quiz - dla powtórzenia nauczyciel przeprowadza testu (w formie tradycyjnej lub 

z zastosowaniem nowoczesnych technologii – aplikacji lub on-line). 

 

Quiz 

1. Jakim słowem określił tzw. scjentyzm („dyktaturę nauki”) bp. R. Barron? 

a. herezja 

b. anarchia  

c. totalitaryzm  

 

2. Który z odkrywców nie wykluczał wiary mimo badań naukowych 

a. D. Hume 

b. Galileusz 

c. K. Marks  

 

3. Co znaczy tytuł do Encykliki Jana Pawła II Fides et ratio? 

a. Blask prawdy  

b. Setna rocznica 

c. Wiara i rozum  
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