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1.Utwórz nazwy osób od podanych nazw religii oraz przymiotniki 

 
1. Buddyzm - .................................................................................... 

2. Chrześcijaństwo - ........................................................................ 

3. Hinduizm - ................................................................................... 

4. Islam - .......................................................................................... 

5. Judaizm - ....................................................................................... 

 

2.Przyporządkuj słowa do podanych kategorii. Niektóre ze słów pasują do więcej niż 

jednej kategorii.  

 

Szabat, ołtarz, ksiądz, szejk, Stary Testament, Nowy Testament, reinkarnacja, prorok, 
synagoga, mnich, pielgrzymka, post, kult świętych, ofiara, modlić się, dziesięć 
przykazań, wielobóstwo,  talmud, karma, spowiedź, biskup, rabin, koszerne jedzenie, 
mesjasz, Wedy, papież, meczet, jedzenie halal, zakonnica, Tora, kapliczka, msza, 
ablucje, dywanik modlitewny, ministrant, różaniec, Koran 

 

Chrześcijaństwo Hinduizm Islam judaizm 
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Przeczytaj tekst i zrób ćwiczenia pod nim 
 
 
Marta Tomaszkiewicz 
 

Dwie trzecie ludzi na świecie uznaje się za osoby wierzące. Polska wyróżnia się na tle 

Europy. W Boga wierzy 86 proc. z nas. Tylu samo obywateli Afganistanu pokłada wiarę 

w Allaha - jako pierwsi w Polsce publikujemy wyniki globalnego sondażu Gallupa. 

Za osoby wierzące uznaje się 86 proc. Polaków, 10 proc. wątpi, a 2 proc. uważa się za 

agnostyków lub ateistów. Efekt? Kraj nad Wisłą wyraźnie różni się od 

zachodnioeuropejskich trendów – wynika z badań międzynarodowych badań 

międzynarodowej instytucji Worldwide Independent Network/Gallup International 

Association (WIN/GIA). Eksperci przeprowadzili badania na 64 tys. osób w 65 krajach. 

Pytali o subiektywne odczucia dotyczące wiary w rozmowach bezpośrednich, 

telefonicznych i przez internet. 

Za wyznaniem wiary idzie polityka. - Z praktycznego punktu widzenia Polska spełnia 

niemal wszystkie warunki państwa wyznaniowego, choć w Konstytucji funkcjonuje zapis 

o odrębności ołtarza i tronu – mówi prof. Maria Libiszowska-Żółtkowska, socjolog religii 

z Uniwersytetu Warszawskiego. 

Dewoci i ateiści 

Podobne wyniki do Polski zanotowano wśród obywateli muzułmańskiego Pakistanu i 

Afganistanu. Kolejno 87 i 88 proc. z mieszkańców tych krajów uznaje się za wierzących. 

Trudno jednak porównać sytuację w Polsce i państwach, które zapisy o religii mają 

zawarte w prawie. W Afganistanie czy Pakistanie ateizm jest wykroczeniem przeciw 
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prawu. Poza tym religia w tych krajach w większym stopniu niż w Polsce związana jest z 

tożsamością społeczeństwa. 

Z obserwacji Jeana-Marca Legera, szefa WIN/GIA, wynika, że z roku na rok przybywa 

ludzi, którzy wierzą w  siłę wyższą. - Liczba tych, którzy uważają się za religijnych, jest 

bardzo wysoka. Co więcej, na całym świecie jest coraz więcej wierzących wśród młodych 

ludzi – powiedział. 

Najbardziej religijnym narodem, według WIN/GIA, okazali się Tajlandczycy (buddyzm) , 

spośród których 94 proc. osób zadeklarowało się jako osoby o głębokiej wierze. Do 

bogobojnych należą ponadto mieszkańcy: Armenii (chrześcijaństwo), Bangladeszu 

(przewaga islamu), Gruzji (chrześcijaństwo z przewagą wyznania prawosławnego) i 

Maroka (islam) (po 93 proc.). 

Na drugim biegunie znalazły się kraje z najniższym odsetkiem osób religijnych i z 

największą liczbą zdeklarowanych ateistów. Od wiary przodków odchodzą przede 

wszystkim zachodni Europejczycy, Australijczycy i wschodni Azjaci (średnio 44 proc. 

uważa się za wierzących). Za najmniej religijnych uznają się: Chińczycy (7 proc. 

wierzących), Japończycy (13 proc.), Szwedzi (19 proc.), Czesi (23 proc.) i Holendrzy (24 

proc.). 

- Powojenna laicyzacja Czech została przyjęta przez społeczeństwo z aprobatą – mówi 

mówi prof. Libiszowska-Żółtkowska. - Z kolei odejście od wiary w krajach zachodnich, jak 

Holandia, ma związek z liberalizacją życia codziennego, odejściem od tradycji i 

zaakceptowaniem kultury świeckiej – wyjaśnia ekspertka. 

Dlaczego zatem problem laicyzacji nie dotknął Amerykanów? - Stany Zjednoczone są 

bardzo tradycyjne, jeśli chodzi o religijność. Gdyby jednak spytać ich o interpretację 

wiary, okazałoby się, że każdy Amerykanin widzi ją inaczej. Wiara w ich wydaniu nie jest 
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tym samym co, podpisywanie się pod doktryną kościoła – wyjaśnia prof. Libiszowska-

Żółtkowska. 

www.newsweek.pl/swiat/najbardziej-religijne-narody-swiata-polska-jak-afganistan-mapa-,artykuly,360989,1.html 

Tekst zmieniony na potrzeby edukacyjne 

 

3.Prawda czy fałsz 

 

 

 

4.Znajdź w tekście słowa pasujące do definicji: 

 

1. Osoba, która oficjalnie deklaruje, że nie wierzy w istnienie Boga 

 

............................................. 

2. Miejsce, przed którym chrześcijanie się modlą. 

 

............................................ 

 

P NP 

1. Polska wpisuje się w europejskie trendy dotyczące stosunku do 
religii. 

  

2. Polska jest państwem wyznaniowym. 

  

3. W niektórych państwach ateizm jest nielegalny. 

  

4. Coraz więcej ludzi na świecie jest wierzących. 

  

5. Czesi buntowali się przeciw laicyzacji. 

  

6. Amerykanie interpretują siłę wyższą na różne sposoby. 
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3. Bóg albo moc. Coś od czego zależy świat albo coś, co doprowadziło do powstania 

świata. 

 

............................................ 

4. Odznaczanie się głęboką wiarą i duchowością. 

 

........................................... 

5. Odchodzenie od religii. 

 

.......................................... 

6. Odłam religii, podgrupa religijna  

 

.......................................... 

7. Cecha osoby religijnej 

 

......................................... 

5.Mówienie: 
 

• Co znaczy: wierzący, ale niepraktykujący?  

• Dlaczego ludzie w niektórych krajach odchodzą od religi, a inni się do niej zbliżają? 

• Czym dla ciebie jest religia? Jaką rolę odgrywa w twoim życiu? 

• Jaką rolę religia odkrywa w społeczeństwie? 

• Czy byłeś/aś wychowywana w religijnej rodzinie? Jakie religijne rytuały były 

obecne w Twoim dzieciństwie? 

• Czy religie muszą dostosować do zmian społecznych? Czy można od nowa 

interpretować religijne księgi takie jak Biblia i Koran? 
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Odpowiedzi 
1.buddysta, buddyjski, 2.chrześcijanin, chrześcijański, 3. hindus, hinduski, 4. muzułmanin, muzułmański, 

5. żyd, żydowski 

2. 

Chrześcijaństwo Hinduizm Islam judaizm 

Ołtarz, ksiądz, Stary 

Testament Nowy 

Testament, prorok, 

mnich, pielgrzymka, 

post, kult świętych, 

ofiara, modlić się, 

dziesięć przykazań, 

spowiedź, biskup, 

mesjasz, papież, 

zakonnica, kapliczka, 

msza, ministrant, 

różaniec 

Ołtarz, modlić się, 

reinkarnacja, ofiara, 

wielobóstwo, karma, 

Wedy, kapliczka 

Szejk, prorok, 

pielgrzymka post, 

modlić się, meczet, 

jedzenie halal, ablucje, 

dywanik modlitewny, 

Koran 

Szabat, Stary 

Testament, synagoga, 

modlić się, dziesięć 

przykazań, talmud, 

rabin, koszerne 

jedzenie, Tora,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 1F, 2F, 3P, 4N, 5N, 6P 

1. 1.ateista, 2. ołtarz, 3. siła wyższa, 4.religijność, 5. laicyzacja, 6.wyznanie, 7. bogobojny 
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