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6 klasės tikybos kurso kartojimas   
 

(I. 1-2.) 1. Apibraukite teisingą variantą 

Žmogus pašauktas būti: 

 Vienas                         
 Su kitais žmonėmis kartu. 

(I.2.) 2. Paaiškinkite trumpai terminų prasmę 

Bendruomenė................................................................................................................................... 

Dekalogas......................................................................................................................................... 

(I. 2.) 3. Pažymėkite kryžiuku teisingus sakinius 

Taisyklės, įsakymai, įstatymai reikalingi, nes: 

 Nesuprantantį įspėja dėl pavojaus sau ir kitiems; 
 Užmiršusiam primena riziką; 
 Suvaržo žmogaus laisvę; 
 Piktavalį sudraudžia; 
 Padeda žmonėms saugiai gyventi. 

(I. 4.) 4. Įrašykite vietoj daugtaškių reikiamus žodžius 

Žmonėms suteikta laisvė 

  
( I. 5.) 5. Iš šių žodžių sudarykite sakinį 

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

(I. 6.) 6. Parinkite tinkamus žodžius vietoj daugtaškių 

o Sąžinė yra....................balsas, įdiegtas žmogui. 
o Sąžinė pasako, kas gera ir kas .......................... 
o Padarius gera ..................rami, padarius...................... ji priekaištauja, „graužia“ 

Laisvė bendrauti 
su 
.............................
.... 
 
Išsilaisvinimas iš 
daiktų, stabų ir 
netinkamų dievų 
vergovės. 

Laisvė bendrauti 
su 
.............................
.... 
 
Daryti gerus 
darbus ir sulaukti 
meilės bei gėrio iš 
kitų žmonių. 
 

Žodžiai    Mūsų 
 
Viduje 
             Yra 
Gyvenimo 
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(II. 1.) 7. Apibraukite teisingą variantą 

Žmogui suteikia laimę 

a) Žmogiška garbė ir galybė,            c)  mokslas, technika, menas, 
b) Dievas,                                          d)  turtai. 

(II. 3.) 8. Apibraukite teisingą variantą 

Kas yra mūsų artimas? 
 Šeimos nariai 
 Šeimos nariai ir draugai 
 Kiekvienas žmogus. 

(II. 3-4) 9. Trumpai atsakykite: 
 Koks yra Didysis Dievo Įsakymas?............................................................................................ 
.......................................................................................................................................................... 
 Kokiu būdu mylime kiekvieną žmogų?....................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 Kurią savaitės dieną švenčiame Kristaus prisikėlimą?................................................................ 

 
(III. 2-3) 10. Į klausymus atsakydami „taip“ arba „ne“, pažymėkite kryžiuku. 
 Taip Ne 
Ar Santuokos sakramentas reikalingas norint sukurti šeimą?   
Ar šeimą sudaro tik vyras ir žmona?   
Ar IV Dievo įsakymas primena gerbti ne tik tėvus, bet ir 
visus šeimos narius, gimines, senelius, mokytojus? 

  

(III. 4) 11. Pažymėkite kryžiuku teisingą variantą 
Dievas sukūrė vyrą ir moterį dėl to,  
 Kad Jam buvo liūdna, 
 Kad galėtų juos valdyti, 
 Kad negera žmogui būti vienam. 
(III. 4) 12. Atsakykite į klausimą 
Kokį būdą išsaugoti šeimai nurodo Jėzus?......................................................................................... 
................................................................................................................................................................. 
(III. 5) 13. Apibraukite teisingą variantą 
o Saugome savo sveikatą vengdami rūkalų, svaigalų, narkotikų ir visko, kas kenkia sveikatai. 
o Tausojame gyvybę kai puoselėjame mažojo žmogučio gyvybę nuo pat jo pradėjimo. 
o Automobiliu lakstome greitai ir kas gi čia blogo. 
o Savižudybe įžeistume Dievą, pakenktume savo sielai. 
(III. 6) 14. Sudarykite teisingus sakinius nubrėždami rodykles iš kairės pusės frazių į dešinės  pusės 
frazes 
* Dievas dovanoja žmogui...                            *...sodybas, kur miela atostogauti. 
* Esame dėkingi Dievui už...                            *...teisingumo ir meilės tvarkant žemiškas gėrybes. 
* VII Dievo įsakymas mus moko...                  *... galimybę turėti nuosavybę. 
15. Atsakykite į klausimus 
(III. 8) Prie kurio Dievo įsakymo priskirtumėte: melą, apkalbas, šmeižtą? 
................................................................................................................................................................. 
(IV.) Koks yra naujasis Jėzaus duotas įsakymas? 
................................................................................................................................................................. 
(IV.) Kaip galima įgyvendinti Jėzaus pateiktą naują įsakymą? (pateikite pavyzdžių) 
........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 


