
 

 

IX DIECEZJALNY KONKURS WIEDZY RELIGIJNEJ                     

dla szkół podstawowych  

etap rejonowy 

 

 

Organizator: Wydział Katechetyczny Kurii Biskupiej                

w Koszalinie przy współpracy                   

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie 

Patronat honorowy:  J.E.ks.bp Paweł Cieślik 

 

 

Drogi Uczniu, 

Test składa się z 30 zadań, na ich rozwiązanie masz        

45 minut. W zadaniach zamkniętych zaznacz krzyżykiem 

jedną, poprawną odpowiedź. Jeśli się pomylisz, źle 

zaznaczoną odpowiedź otocz kółkiem i zaznacz właściwą. 

W zadaniach otwartych wpisz poprawną odpowiedź       

w wyznaczonym miejscu.                                     

Maksymalnie możesz uzyskać 50 punktów. 

         Powodzenia ! 

 

 

 



1.Kim byli „przybysze z Rzymu”? Podaj jedno z dwóch możliwych wyjaśnień. 

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

2.Co dosłownie oznacza słowo „Paraklet”? 

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

3.Jakim herbem posługiwała się rodzina Kostków? 

a) Dąbrowa 

b) Gozdawa 

c) Odrowąż 

d) Topora 

4.Ile kościołów ku czci świętego Stanisława Kostki wzniesiono w Polsce? 

a) 15 

b) 27 

c) 44 

d) 53 

5.Dlaczego Jezus powiedział, że Duch Święty, „gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu,  

o sprawiedliwości i o sądzie”?   

 
o grzechu –  
 

 

 
o sprawiedliwości – 
  

 

 
o sądzie –  
 

 

 

6.Uzupełnij zdanie: 

„Widzialny Jezus ustąpi, by zostawić miejsce niewidzialnej działalności ……………………………………………… 

i …………………………………. . 

7.Dlaczego przyjęcie sakramentu bierzmowania jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu? 

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

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

 

 



8.Do czego zobowiązani są prawdziwi świadkowie Chrystusa? 

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

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

9.Czego nie jest znakiem oliwa? Podkreśl prawidłowe wyrazy. 

wierności   uzdrowienia   oczyszczenia   mądrości 

10.Dokończ zdanie wpisując w miejsce kropek literę a, b lub c. 

Namaszczenie katechumenów olejem przed chrztem ………… . 

a) jest znakiem konsekracji. 

b) oznacza oczyszczenie i umocnienie. 

c) wyraża uzdrowienie i pociechę. 

11.Co jest znakiem całkowitej przynależności do Chrystusa i trwałego oddania się na Jego służbę,  

a także znakiem obietnicy opieki Bożej podczas wielkiej próby eschatologicznej? 

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

12.Bierzmowanie przynosi wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej. Wyjaśnij, jak to wpływa na naszą 

relację z Bogiem, Chrystusem, Duchem Świętym i Kościołem. Dokończ poniższe zdania: 

Zakorzenia nas głębiej w …………………………………………………………………………………………………………………… . 

Ściślej jednoczy nas z ………………………………………………………………………………………………………………………… . 

Pomnaża w nas …………………………………………………………………………………………………………………………………. . 

Udoskonala naszą więź z …………………………………………………………………………………………………………………… . 

13.Ile razy człowiek ochrzczony może przyjąć sakrament bierzmowania? 

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

14.Co to znaczy, że bierzmowany otrzymuje moc publicznego wyznawania wiary w Chrystusa quasi ex 

officio? 

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

15. Wymień trzy znaki, które ks. Edward Staniek zalicza do języka, w którym Duch Święty nieustannie 

przemawia w Kościele i dokonuje swoich dzieł. 

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

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

 

 



16. Zaznacz literą P zdanie prawdziwe, a literą F zdanie fałszywe. 

Dar mądrości to działanie Ducha Świętego w naszym sercu wtedy, gdy trzeba 
pokonać trudności, ale też wówczas, gdy trzeba zmierzyć się z przeciwnikiem 
mocniejszym od nas. 
 

 

Dar męstwa to praktyczne zastosowanie zasad Bożego Prawa w życiu codziennym. 
 
 

 

Dar pobożności to modlitwa z Duchem Świętym, który stoi po naszej stronie i zwraca 
się do Ojca, zwłaszcza wówczas, gdy chcemy, ale nie umiemy się modlić. 
 

 

Dar bojaźni Bożej to nieustanna troska Ducha Świętego, abyśmy uwolnieni  
z wszystkich lęków zabiegali o to, by nie tracić zaufania, jakim darzy nas Bóg. 
 

 

 

17.Dlaczego Duch Święty nieustannie zabiega o to, abyśmy umieli rozpoznać i wykonać wolę Ojca? 

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

18.Jak inaczej ks. Staniek nazywa szczęście prawdziwe? 

a) nieutracalne 

b) niedostępne 

c) nieuchwytne 

d) nieosiągalne 

19.W którym liście Nowego Testamentu św. Paweł wymienia owoce Ducha Świętego? 

a) Liście do Efezjan 

b) Liście do Galatów 

c) Liście do Kolosan 

d) Liście do Koryntian 

20.Wymień pięć cech człowieka współpracującego z Duchem Świętym. 

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

21.Kim dla św. Stanisława Kostki był Stanisław Kostka z Prus? 

a) nieznajomym 

b) dziadkiem 

c) wujkiem 

d) kuzynem 

22.”Taką pobożnością, taką skromnością i takim poznaniem przedmiotów niech się (uczniowie)starają 

ozdobić swój umysł, aby się mogli podobać Bogu i ludziom pobożnym, a w przyszłości ojczyźnie, i 

sobie samym przynieść korzyść”. Z jakiego dokumentu pochodzi cytat? 

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



23.Paweł i Stanisław Kostkowie przybyli do Wiednia 24 lipca 1564 roku i zatrzymali się w konwikcie. 

Co to jest konwikt? 

a) akademik 

b) hotel  

c) internat  

d) pensjonat 

24.Jakimi językami Stanisław Kostka władał płynnie? 

a) łacińskim i angielskim 

b) łacińskim i greckim 

c) łacińskim i niemieckim 

d) łacińskim i hebrajskim 

25.W ciągu trzech lat pobytu w Wiedniu Stanisław Kostka znał tylko trzy drogi. Dokąd prowadziły te 

drogi? 

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

26.Co zrobił Stanisław Kostka, żeby udowodnić kolegom, że nie jest „dziwakiem”? 

a) śpiewał w chórze 

b) brał lekcje tańca 

c) występował w kółku teatralnym 

d) grał w piłkę 

27.Która święta, w czasie choroby w grudniu 1565 roku, przyniosła Stanisławowi Wiatyk? 

a) św. Urszula 

b) św. Jadwiga 

c) św. Faustyna 

d) św. Barbara 

28.Od kogo Stanisław Kostka otrzymał polecenie wstąpienia do Towarzystwa Jezusowego? 

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

29.Kiedy obchodzimy święto patrona polskiej młodzieży? Podaj dzień i miesiąc. 

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

30.Który papież powiedział o św. Stanisławie Kostce „Żyjąc krótko, przeżył czasów wiele”? 

a) św. Jan XXIII 

b) św. Jan Paweł II 

c) Benedykt XVI 

d) Franciszek 

 


