
 

 

 

 

XIII DIECEZJALNY KONKURS WIEDZY RELIGIJNEJ                     

dla uczniów szkół podstawowych  

etap rejonowy – klasy VI-VIII 

 

 

 

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 40 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. Możesz uzyskać 60 punktów. 

           Powodzenia! 

 

 

KOD   
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1. Napisz, kogo Ojciec pośle w imię Jezusa do Apostołów, a On ich wszystkiego nauczy i przypomni im 

wszystko, co Jezus im powiedział? (J 14, 26). 

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

2. Według przypisu Listu do Efezjan 2 ,12 w dziejach objawienia następuje po sobie szereg przymierzy, które 

Bóg zawiera z konkretnymi osobami. Wypisz 6 imion osób, podanych w przypisie.  

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

3. Napisz, w jakiej miejscowości znajdowała się Synagoga, w której Jezus wygłosił Mowę Eucharystyczną. 

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

4. Zaznacz, o co sprzeczali się Żydzi między sobą, słysząc słowa Mowy Eucharystycznej Jezusa. 

a) O to, że Bóg dał mannę na pustyni. 

b) O to, że Jezus zaprosił ich na Eucharystię.  

c) O to, że Jezus daje swoje ciało do spożycia. 

d) O to, że Jezus jest Synem Bożym.  

5. Napisz co, według przypisu do Ewangelii św. Jana 6, 49, zapewnia wiernym Eucharystia. 

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

6. Uzupełnij słowa Jezusa z Ewangelii św. Jana 6, 54. 

„Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, …………………………………, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” 

7. Uzupełnij brakujące wyrazy we fragmencie Ewangelii św. Jana 6, 55. 

„Ciało moje jest prawdziwym …………………..……., a Krew moja jest prawdziwym …………………………. 

8. Zaznacz, na mocy jakich dwóch sakramentów, wszyscy wierni wezwani są do apostolstwa. (KKK 900). 

a) Chrztu i eucharystii. 

b) Chrztu i bierzmowania. 

c) Eucharystii i bierzmowania. 

d) Kapłaństwa i małżeństwa. 

9. Zaznacz dwie prawidłowe odpowiedzi, z jakich powodów Kościół usiłuje głosić Ewangelię wszystkim 

ludziom. (KKK pkt 849). 

a) Z powołania. 

b) Z najgłębszej potrzeby własnej katolickości. 

c) Z potrzeby serca. 

d) Z nakazu swego Założyciela. 
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10. Nakaz misyjny Pana ma swoje ostateczne źródło w: (KKK pkt 850).  

a) zamyśle Ojca. 

b) wiecznej miłości Trójcy Świętej. 

c) Duchu Świętym. 

d) Kościele pielgrzymującym.  

11. Zaznacz, jaki jest główny motyw misji Kościoła, przedstawiony w pkt. 851 KKK. 

a) By wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. 

b) By wszyscy ludzie zostali wyzwoleni z niewoli grzechu. 

c) By zapanował pokój i sprawiedliwość.  

d) By wszyscy spożywali ciało i krew Jezusa.  

12. Napisz, w jakim celu Kościół został posłany do ubogich? (KKK pkt 852). 

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

13. Zaznacz cztery postawy, jakimi powinna charakteryzować się droga, którą winien kroczyć Kościół w swoim 

posłannictwie. (KKK 852). 

                 bezinteresowność           ubóstwo               doskonałość            posłuszeństwo              duchowość 

                          służba                 męstwo               miłość                   ofiara                      miłosierdzie 

14. Napisz, jakie jest znaczenie greckiego słowa APOSTOLOI. 

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

15. Zaznacz jakim dokumentem papieskim jest Sacramentum Caritatis. 

a) Encykliką Benedykta XVI. 

b) Posynodalna adhortacją Benedykta XVI. 

c) Homilią Benedykta XVI. 

d) Listem apostolskim Benedykta XVI. 

16. Dokończ fragment słów papieża Benedykta XVI z Sacramentum Caritatis. 

„Eucharystia ze swej natury jest …………………….…………………………………….”  

17. Zaznacz, co według papieża Benedykta XVI jest pierwszą i podstawową misją, jaka rodzi się ze świętych 

tajemnic, które celebrujemy.  

a) Miłość Boga i bliźniego. 

b) Głoszenie pokoju.  

c) Dawanie świadectwa naszym życiem. 

d) Przemiana serca.  
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18. O świadectwie, których męczenników przypomina Benedykt XVI w Sacramentum Caritatis?  

a) Mariusza i Marty z Persji. 

b) Polikarpa ze Smyrny i Ignacego z Antiochii. 

c) Polikarpa i Germanika ze Smyrny. 

d) Wojciecha i Maksymiliana. 

19. Według myśli Jana Pawła II z adhortacji Familiaris consortio, rodzina chrześcijańska powołana jest do:  

a) brania żywego i odpowiedzialnego udziału w posłannictwie Kościoła. 

b) misji chrześcijańskiej. 

c) męczeńskiego życia. 

d) dawania świadectwa.  

20. Wybierz prawidłowe zakończenie słów Jana Pawła II z adhortacji Familiaris consortio.  

„Rodzina chrześcijańska jest wspólnotą, której więzy zostały odnowione przez Chrystusa przez …. 

a) Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. 

b) wiarę i sakramenty. 

c) Kościół i świętych obcowanie. 

d) sakrament małżeństwa. 

21. Według Jana Pawła II, rodzina chrześcijańska buduje również Królestwo Boże w dziejach poprzez: 

a) swoje posłannictwo. 

b) uczestnictwo w życiu sakramentalnym. 

c) samą codzienną rzeczywistość. 

d) pomoc biednym i potrzebującym.  

22. Zaznacz prawidłowe zakończenie słów Jana Pawła II z 51 pkt. adhortacji Familiaris consortio.  

„Rodzina chrześcijańska wypełnia swoje zadanie prorockie ….” 

a) przyjmując i głosząc Słowo Boże. 

b) przyjmując sakrament małżeństwa. 

c) przepowiadając przyszłość.  

d) miłując się wzajemnie jak Jezus ich umiłował. 

23. Wybierz, który papież wypowiedział następujące słowa: „Rodzinę, podobnie jak Kościół, należy uważać za 

pole, na które przynosi się Ewangelię i z którego ona się rozkrzewia”. 

a) Jan XXIII. 

b) Paweł VI. 

c) Jan Paweł II. 

d) Benedykt XVI. 
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24. Napisz, od czego według Synodu oraz Jana Pawła II, w dużej mierze zależy przyszłość ewangelizacji.  

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

25. Napisz, w którym sakramencie zakorzenione jest apostolskie posłannictwo rodziny.  

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

26. Uzupełnił brakujące słowo w wypowiedzi Jana Pawła II na temat rodziny chrześcijańskiej z adhortacji 

Familiaris consortio. 

   „Rodzina chrześcijańska, zwłaszcza dzisiaj, jest szczególnie powołana  

do świadczenia o przymierzu ……………………… Chrystusa poprzez ustawiczne promieniowanie radością  

miłowania i pewnością nadziei. 

27. Podaj imiona pary misjonarskiej, o której wspomniał Jan Paweł II w adhortacji Familiaris consortio. 

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

28. Napisz, co powiedział do Apostołów Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy, kiedy wziął w swoje ręce chleb, 

wypowiedział błogosławieństwo, połamał go i podał swoim uczniom. 

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

29. Zaznacz, w czym dzisiaj według papieża Franciszka odnajdujemy wielkość Boga. 

a) W pracy nas sobą. 

b) W dziełach stworzonych przez Niego. 

c) W okruszynie Chleba. 

d) W sakramencie pokuty i pojednania.  

30. Wybierz prawidłowe dokończenie przesłania papieża Franciszka, wypowiedziane podczas modlitwy „Anioł 

Pański”. „Eucharystia uzdrawia, ponieważ: 

a) jednoczy nas z Jezusem. 

b) jest lekarstwem życia wiecznego. 

c) pozbawia nas grzechu pierworodnego. 

d) jest nagrodą świętych.  

31. Uzupełnij słowa Ewangelii św. Mateusza, które cytuje Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Missio. 

„Dana Mi jest wszelka władza w ………..………. i na ………………….. 

 Idźcie więc i ……………………………..  wszystkie ……………………………….. (…) A oto Ja jestem z wami poprzez wszystkie 

dni, aż do skończenia …………………………..” 

32. Zaznacz, w jakiej miejscowości w 1929 roku urodził się biskup Czesław Domin. 

a) Michałkowicach. 

b) Koszalinie. 

c) Katowicach. 

d) Wadowicach. 
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33. Wyjaśnij, co po polsku znaczy zawołanie przyjęte przez biskupa Czesław Domin „Quid ut Deus!”. 

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

34. Napisz, jaką modlitwę odmawiał Czesław Domin w trudnych latach okupacji hitlerowskiej i w czasach 

zmagania z systemem komunistycznym. 

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

35.  Przewodniczącym jakiej komisji Episkopatu Polski został w 1980 roku biskup Czesław Domin? 

a) Duszpasterstwa. 

b) Charytatywnej. 

c) Wychowania katolickiego. 

d) Do spraw Misji.  

36. Napisz nazwę instytucji kościelnej, zlikwidowanej przez władze Polski Ludowej w roku 1950, którą 

doprowadził do reaktywowania biskup Czesław Domin. 

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

37. Zaznacz, jak nazywała się inicjatywa zorganizowana przez biskupa Czesława Domina we współpracy  

z belgijską instytucją kościelną.  

a) Gospodarstwo Rolne „Carol”. 

b) Bursa dla uczącej się młodzieży. 

c) Koza żywicielka. 

d) Ośrodek wypoczynkowy w Kołobrzegu i Podczelu.  

38. Napisz, z jakiej księgi Starego Testamentu, pochodzą słowa, zacytowane przez Jana Pawła II, na początku 

homilii w czasie Mszy świętej 1 czerwca 1991 w Koszalinie: „Jam jest Pan Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi 

egipskiej (...). Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną!" 

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

39. Podaj nazwę miejsca na pustyni, o którym mówił Jan Paweł II w Koszalinie, i w którym objawił się Bóg się 

Mojżeszowi.   

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

40. Uzupełnij słowa Jana Pawła II, które wypowiedział w Koszalinie. 

„Oto Dekalog: dziesięć słów. Od tych dziesięciu prostych słów zależy przyszłość ………………………… 

 

i społeczeństw. Przyszłość ………………………………, państwa, ………………………., świata. 

 


