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„MŁODOŚĆ I ŚWIĘTOŚĆ – WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO” 
1. Do kogo, umywając nogi uczniom, Pan Jezus skierował słowa: ,,Jeśli Cię nie umyję, nie 
będziesz miał udziału ze Mną” 
a. Filipa 
b. Szymona Piotra 
c. Judasza Iskarioty 
d. Tomasza od nóg 

1 

2. Czyim synem był Judasz? 
a. Judasza Starszego 
b. Tomasza 
c. Szymona Iskarioty 
d. Judasza Młodszego 

1 

3. Uzupełnij zdanie. Pan Jezus skierował do Piotra następujące słowa: 

,,Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz”. 
3 

4. Pan Jezus wypowiedział nowe przykazanie miłości: 
a. podczas modlitwy w Ogrodzie Oliwnym 
b. w czasie Ostatniej Wieczerzy 
c. z krzyża 
d. podczas Kazania na Górze 

1 

5. Jak Pan Jezus określa Ducha Świętego w zapowiedzi posłania? 
a. Duch Pocieszyciel 
b. Paraklet, Duch Prawdy 
c. Duch Mocy 
d. Bóg z Boga Prawdziwego 

1 

6. Św. Augustyn pisząc o Modlitwie Pańskiej zwraca uwagę, że treść w niej zawarta: 
a. odpowiada treści każdej modlitwy, jaka znajduje się w Piśmie Św. 
b. odpowiada treści, jaką zawiera w sobie modlitwa psalmów 
c. odpowiada treści Starego Testamentu 
d. odpowiada treści Katechizmu Kościoła Katolickiego 

1 

7. Tradycyjne wyrażenie „Modlitwa Pańska” oznacza, że: 
a. Modlitwy do naszego Ojca nauczył nas i dał nam Pan Jezus 
b. Modlitwę tę objawił nam sam Bóg na Górze Synaj 
c. Modlitwy tej nauczył nas Kościół 
d. Modlitwa ta jest darem Matki Bożej 

1 

8. Jak często modliły się słowami Modlitwy Pańskiej pierwsze wspólnoty Kościoła? 
a. Jeden raz dziennie 
b. Trzy razy dziennie 
c. Dziesięć razy dziennie 
d. Jeden raz na tydzień 

1 

9. Wg Katechizmu pierwsze wezwanie Modlitwy Pańskiej: „Ojcze” zachęca nas, aby: 
a. Uświadomić sobie, że każdy człowiek został stworzony przez Boga 
b. Nie przychodzić na modlitwę z brudnym sercem i pustymi rękoma 
c. Stanąć przed Bogiem z pokorą i oczyścić nasze serca z niektórych fałszywych wyobrażeń 
tego świata 
d. Modlitwę tę odmawiać w pozycji stojącej 

1 

10. Wg. Katechizmu Modlitwa Pańska jest modlitwą, w której zawiera się bardziej: 
a. Wspólnotowy charakter Kościoła 
b. Indywidualny charakter każdej modlitwy chrześcijańskiej 
c. Prywatna prośba chrześcijanina 
d. Osobista relacja do bliźniego 

1 

 
Punkty na stronie (12) ………………



 

11. W nagłówku swego listu papież Franciszek nazywa odbiorcę „młodym, poszukującym prawdy 
Przyjacielem i chce przekazać słowa pełne 
a. wielkiej radości i pokoju 
b. Bożej miłości i błogosławieństwa 
c. wielkiego szacunku i zaufania 

1 

12. Według ciebie treść listu porusza problem 
a. korzystania z Sakramentów Świętych 
b. odnalezienia Pana Boga w swoim życiu 
c. zachowania Dziesięciu Przykazań 

1 

13. W celu odnalezienia odpowiedzi na rodzące się wątpliwości papież Franciszek zaleca 
otworzenie Ewangelii i przeczytanie opowiadań, o osobach które spotkały Pana Jezusa. Jakie 
osoby Ewangelii wymienił papież w tej propozycji? 
1. Natarczywa wdowa,  2. Nikodem, 3. centurion, 4. wdowa z Nain, 5. jawnogrzesznica,  
6. trędowaty, 7. niewidomy Bartymeusz 

7 

14. Czym dla bł. Carlo Acutisa była Eucharystia? 
a. Aleją do nieba 
b. ścieżką do nieba 
c. autostradą do nieba  
d. trasą do nieba 

1 

15. Czemu poświęcone były internetowe wystawy przygotowywane przez bł. Carlo Acutisa? 
a. Pomocy potrzebującym  
b. Cudom eucharystycznym 
c. Piłce nożnej 
d. Zwierzętom  

1 

16. Ile lat miał bł. Carlo Acutis w chwili śmierci?  
15 lat 

1 

17. Kim dla bł. Carlo Acutisa był Jezus? 
a. Przyjacielem, Synem Bożym i Synem Maryi 
b. Przyjacielem, Synem Bożym i Synem Człowieczym 
c. Przyjacielem, Mistrzem i Zbawicielem 
d. Przyjacielem, Bratem i Bogiem 

1 

18. Uzupełnij słowa. Św. Dominik Savio powiedział kiedyś do swojego przyjaciela:  
„Tu, na ziemi świętość polega na tym, aby być stale radosnym i wiernie wypełniać nasze 
obowiązki”.  

3 

19. Kto towarzyszył św. Dominikowi Savio w momencie śmierci? 
a. Rodzice i rodzeństwo 
b. Tylko mama 
c. Ks. Jan Bosco 
d. Miejscowy proboszcz 

1 

20. Który papież nazwał św. Dominika „gigantem ducha”? 
a. Pius X 
b. Pius XI 
c. Pius XII 
d. Jan Paweł II 

1 

21. Którego z zaleceń nie usłyszał św. Dominik od ks. Jana Bosko, który wskazał drogę jak zostać 
świętym 
a. Codziennie się módl 
b. Spełniaj dobrze swoje obowiązki 
c. Bądź zawsze wesoły 
d. Pomagaj kolegom 

1 

 
Punkty na stronie (19) ……………… 

 
Wszystkich punktów 31           ........................................................................ (podpis osoby sprawdzającej) 


