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X DIECEZJALNY KONKURS WIEDZY RELIGIJNEJ                     

dla uczniów szkół podstawowych  

etap diecezjalny – klasy I-V 

 

Organizator: Wydział Katechetyczny Kurii Biskupiej                

w Koszalinie przy współpracy                   

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie 

Patronat honorowy:  Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Edward Dajczak 

Drogi Uczniu, 

Test składa się z 30 zadań, na ich rozwiązanie 

masz 45 minut. W zadaniach zamkniętych 

zaznacz krzyżykiem poprawną odpowiedź. Jeśli 

się pomylisz, źle zaznaczoną odpowiedź otocz 

kółkiem i zaznacz właściwą. W zadaniach 

otwartych wpisz odpowiedź w wyznaczonym 

miejscu.  

Maksymalnie możesz uzyskać 50 punktów. 

          Powodzenia! 



1.Od kiedy misja apostołów obejmuje swym zasięgiem wszystkie narody świata? 

a) Od momentu ich powołania. 

b) Od śmierci Pana Jezusa. 

c) Od zmartwychwstania Pana Jezusa. 

d) Od wniebowstąpienia Pana Jezusa. 

2.Dlaczego Kościół czerpie zobowiązanie i zapał misyjny z miłości Boga do wszystkich ludzi? 

Odpowiedz słowami św. Pawła z 2Kor 5,14 

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

3.W jaki sposób Duch Święty udziela wiernym szczególnych darów potrzebnych do pełnienia 

apostolstwa? 

a) Udzielając każdemu tak, jak chce. 

b) Udzielając każdemu po równo. 

c) Udzielając każdemu według wieku. 

d) Udzielając każdemu według zasług. 

4.Jan Paweł II w przesłaniu z okazji 160. rocznicy powstania Papieskiego Dzieła Dziecięctwa 

Misyjnego wskazuje na wychowawczą rolę misji młodych. W jaki sposób działalność misyjna 

wpływa na małych misjonarzy? Podaj dwa przykłady. 

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

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

5.Co oznaczają ostatnie słowa Jezusa z Ewangelii św. Mateusza: „A oto Ja jestem z wami po 

wszystkie dni, aż do skończenia świata”? 

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

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

6.Dzieci z plemienia Baka uczą się w szkole liter i słówek w czterech językach. Czego jeszcze 

uczą się Pigmeje przez dwa lata nauki szkolnej? Podkreśl pięć przedmiotów. 

higiena   geografia   podstawy gotowania   

religia    budownictwo domów   historia   

podstawy rolnictwa    matematyka   podstawy stolarki  

 

 

 



7.Z jakiej liturgii pochodzi fragment hymnu? 

„Nauka to zasługująca na wiarę: 

Jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, 

wespół z Nim i żyć będziemy. 

Jeśli trwamy w cierpliwości, 

wespół z Nim też królować będziemy. 

Jeśli się będziemy Go zapierali, 

to i On nas się zaprze. 

Jeśli my odmawiamy wierności, 

On wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego.” 

a) Liturgii chrzcielnej. 

b) Liturgii bierzmowania. 

c) Liturgii małżeństwa. 

d) Liturgii święceń kapłańskich. 

8.Przeczytaj informacje dotyczące kongresu misyjnego dla dzieci. Zaznacz literą P zdanie 

prawdziwe, a literą F zdanie fałszywe. 

Okres przygotowania do uczestnictwa w kongresie nie należy do form 
animacji i formacji misyjnej dzieci. 
 

 

Idea krajowych kongresów misyjnych dla dzieci zrodziła się na początku lat 
osiemdziesiątych ubiegłego wieku. 
 

 

Jednym z powodów organizacji krajowych kongresów była ciekawość dzieci, 
jak wezwanie papieży do niesienia pomocy równolatkom w krajach 
misyjnych realizują koledzy w innych częściach Polski. 

 

W czasie odbywania się pierwszych krajowych kongresów misyjnych dla 
dzieci sekretarzem krajowym Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci była  
s. Izabela Rudnicka. 
 

 

 

9.Na jakiej górze odbył się  I Krajowy Kongres Misyjny Dzieci? 

a) Górze Chełmskiej. 

b) Jasnej Górze. 

c) Górze św. Anny. 

d) św. Górze Grabarce. 

 

 



10.Ilu uczestników zgromadził II Krajowy Kongres Misyjny Dzieci? 

a) Około 10 tysięcy. 

b) Ponad 20 tysięcy. 

c) Ponad 30 tysięcy. 

d) Około 40 tysięcy. 

11.W roku 2006 Krajowy Kongres Misyjny Dzieci miał dwie stacje – dla dzieci z południowej  

i północnej części kraju. Gdzie spotkały się dzieci z północnej części kraju? 

a) Tczewie. 

b) Sopocie. 

c) Gdyni. 

d) Gdańsku. 

12.Z jakiego powodu spotkanie kongresowe dzieci w Polsce w 2008 r. odbyło się w Krakowie 

przy sanktuarium  Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach? 

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

13.Pod jakim hasłem odbył się VIII Krajowy Kongres Misyjny Dzieci? 

a) „Głośmy światu: Bóg jest Drogą.” 

b) „Głośmy światu: Bóg jest Prawdą.” 

c) „Głośmy światu: Bóg jest Życiem.” 

d) „Głośmy światu: Bóg jest Miłością.” 

14.W ramach Misyjnych Wakacji z Bogiem codziennie jest proponowany dzieciom blok 

formacji misyjnej. Którego elementu formacji ten blok nie zawiera? 

a) Rozwinięcie tematu dnia. 

b) Przedstawienie postaci dnia. 

c) Lekturę Pisma Świętego. 

d) Lekturę „Świata Misyjnego”. 

15.Podaj dokładną datę (dzień, miesiąc, rok) urodzenia św. Franciszka Ksawerego. 

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

16.W jakim kraju znajduje się zamek rodzinny Xavier? 

a) We Francji. 

b) W Hiszpanii. 

c) W Portugalii. 

d) We Włoszech. 

 



17.Jakie studia ukończył św. Franciszek Ksawery? 

a) Filozoficzne. 

b) Matematyczne. 

c) Przyrodnicze.  

d) Teologiczne. 

18.Z kim św. Franciszek Ksawery dzielił pokój podczas studiów? 

a) Wincentym Pallottim. 

b) Benedyktem z Nursji. 

c) Franciszkiem z Asyżu. 

d) Ignacym Loyolą. 

19.W którym roku św. Franciszek Ksawery przyjął święcenia kapłańskie? 

a) 1534 

b) 1535 

c) 1537 

d) 1539 

20.W 1540 roku misjonarze wraz z Franciszkiem opuścili Rzym i udali się na misje do Azji. Do 

jakiego kraju dotarli po 13 miesiącach podróży morskiej? 

a) Chin. 

b) Indii. 

c) Japonii. 

d) Nowej Gwinei. 

21.Jakie zadanie w działalności misyjnej Franciszka Ksawerego było najważniejsze? 

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

22.Trzech misjonarzy jezuickich kontynuowało metodę pracy misyjnej Franciszka Ksawerego. 

W jakich krajach pracowali ci misjonarze? Wybierz prawidłową nazwę kraju  

i wpisz do tabeli. 

Chiny   Indie   Japonia  Nowa Gwinea 

Imię i nazwisko misjonarza Nazwa kraju, w którym pracował 
 

Mateusz Ricci  
 

 

Bel Schall 
 

 

Roberto de Nobili 
 

 



23.Podaj nazwę fundamentalnej zasady misyjnej, której początek dał Franciszek Ksawery. 

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

24.Wpisz rok lub nazwę wydarzenia związanego ze Świętą Teresą od Dzieciątka Jezus. 

 

Rok 
 

Wydarzenie 

 
 

urodziła się 

1883 r. 
 

 

1888 r. 
 

 

 
 

złożyła śluby zakonne 

1897 r.  
 

1923 r. 
 

 

 
 

ogłoszona doktorem Kościoła powszechnego 

 

25.Matka  św. Teresy była  koronkarką. Jaki zawód wykonywał jej ojciec?  

a) Cukiernika. 

b) Fryzjera. 

c) Ogrodnika. 

d) Zegarmistrza. 

26.Gdy Tereska skończyła 8 lat rozpoczęła naukę w szkole klasztornej. Do jakiego 

zgromadzenia zakonnego należały siostry prowadzące szkołę? 

a) Bazylianek. 

b) Benedyktynek. 

c) Bernardynek. 

d) Brygidek. 

27.Który papież beatyfikował, a dwa lata później kanonizował Teresę z Lisieux? 

a) Pius IX 

b) Pius X 

c) Pius XI 

d) Pius XII 



28.Na czym polegała mała droga dziecięctwa duchowego odkryta przez św. Teresę od 

Dzieciątka Jezus? Wybierz i wpisz brakujące słowa. 

 

 

 

„Odkryła małą drogę dziecięctwa duchowego, która polegała na wielkiej …………………..…………,  

nawet za cenę równie wielkiego ……………..…………..…..”. 

29.Z jakiej okazji papież Jan Paweł II wydał List Apostolski Divini amoris scientia? 

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

30.Zaznacz krzyżykiem świętych, którzy są głównymi patronami misji katolickich. 

 
św. Ignacy Loyola 

 

 
św. Matka Teresa z Kalkuty 

 
św. Franciszek Ksawery 

 
św. Teresa od Dzieciątka 

Jezus 

 
św. Franciszek z Asyżu 

 
św. Teresa z Avila 

 
 

 

nadziei   cierpienia   miłości  

miłosierdzia   cierpliwości   zbawienia 


