
 

1. Co to jest Pismo św.? 

  Zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, który zawiera Słowo Boże 

skierowane do ludzi. 

 

2.Jak dzieli się i z ilu ksiąg składa się Pismo św.? 

 Pismo św. dzieli się na Stary Testament - 46 ksiąg 

oraz Nowy Testament -  

 

3.Wymień autorów czterech Ewangelii świętych? 

 św. Mateusz, św. Marek, św. Łukasz, św. Jan. 

 

4.Skład Apostolski. 

Wierzę w Boga Ojca, Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, - i w Jezusa Chrystusa, 

Syna Jego Jedynego, Pana naszego, - który się począł z Ducha św. narodził się z Maryi Panny, - 

umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; - zstąpił do Piekieł, trzeciego 

dnia zmartwychwstał, - wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, - 

stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, 

 - Wierzę w Ducha Świętego, - święty Kościół powszechny, Świętych Obcowanie, - grzechów 

odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, - żywot wieczny. Amen 

 

5. Wymień sześć prawd wiary.      

 1) Jest jeden Bóg     

  2) Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze     

  3) Są trzy osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty      

 4) Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia    

   5) Dusza ludzka jest nieśmiertelna      

 6) Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna 

 

 

6.Wymień najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa 

  Ofiarowanie Jezusa w świątyni 40-go dnia po narodzeniu. 

Pokłon Trzech Mędrców ze Wschodu, ucieczka do Egiptu przed gniewem Heroda. 

Pobyt w Nazarecie do 30-go roku życia. 

Chrzest w Jordanie z rąk Jana Chrzciciela, trzy lata publicznej działalności. 

Powołanie 12 Apostołów. Ustanowienie Kościoła św. Wybór św. Piotra na swego następcę. 

Śmierć na krzyżu na Górze Kalwaryjskiej w Wielki Piątek o godz. 15-tej. Zmartwychwstanie 

trzeciego dnia po śmierci w Wielką Niedzielę, 

Wniebowstąpienie 40-go dnia po Zmartwychwstaniu z Góry Oliwnej. 

 

7.Co to jest cud? 

Cud jest to nadzwyczajne dzieło widzialne, którego nie może dokonać żadne stworzenie, lecz 

tylko sam Bóg. 

 

8.Wymień kilka cudów Pana Jezusa 

 - Przemienienie wody w wino w Kanie Galilejskiej - Rozmnożenie chleba 

 Uzdrowienie paralityka - Wskrzeszenie Łazarza – Zmartwychwstanie 

 

 



 

 

9.Wymień kilka przypowieści Pana Jezusa. 

- o synu marnotrawnym - o miłosiernym samarytaninie - o Dobrym Pasterzu 

- o robotnikach w winnicy - o talentach - o pszenicy i kąkolu. 

 

10.  Jakie jest najważniejsze przykazanie Pana Jezusa? 

Przykazanie miłości: <<Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca twego, z całej duszy 

twojej, ze wszystkich sił twoich, ze wszystkiej myśli twojej, a bliźniego twego jak siebie 

samego>>. 

Przykazanie to objawił już Pan Bóg w Starym Testamencie.  

 

 

11. Wymień kilka najważniejszych świąt Matki Bożej? 

 Święto Ofiarowania Pańskiego - 2 II; Uroczystość Zwiastowania Pańskiego -25 III;  

 Królowej Polski - 3 V; Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny - 15 VIII; Matki Boskiej 

Częstochowskiej - 26 VIII; Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny - 8 XII. 

 

12.Wymień kilku polskich świętych  

Kowalska 

 

13. Wymień dziesięć przykazań Bożych: 

  

 

  

 

 

 

 Nie cudzołóż 

 

 

  

 

14. Czym jest grzech? 

Grzech jest obrazą Boga, niewdzięcznością wobec dobrego Stwórcy, raną zadaną Kościołowi i 

krzywdą, którą człowiek sam sobie wyrządza. Grzech może być ciężki (śmiertelny) i lekki. 

 

15. Na czym polega grzech ciężki? 

przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy ważnej. Świadomie czyli z poznaniem złego i całkiem 

dobrowolnie (z własnej woli). 

 

16. Na czym polega grzech lekki? 

Grzech lekki polega na tym, że człowiek przekracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy 

mniej ważnej lecz niezupełnie świadomie lub niezupełnie dobrowolnie 

 

 



 

17.  Wymień siedem grzechów głównych? 

 

  

 

18.  Wymień cztery cnoty kardynalne (główne): 

 

 

19. Wymień uczynki miłosierdzia co do duszy: 

 

 

 

 

20.  Wymień uczynki miłosierdzia co do ciała: 

 

 

 

 

21. Co to jest Modlitwa Pańska? 

Modlitwa Pańska - to modlitwa ?Ojcze nasz?, której nauczył nas Pan Jezus. 

 

22.Co to jest pozdrowienie Anielskie? 

Jest to modlitwa Zdrowaś Maryjo 

 

 

23. Tajemnice Różańca  św.: 
 

Część I - Tajemnice radosne 

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny 

Nawiedzenie św. Elżbiety 

Narodzenie Pana Jezusa 

 Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni 

Znalezienie Pana Jezusa w świątyni 

 

Część II- Tajemnice światła                
 Chrzest Pana Jezusa w Jordanie                 

Objawienie Siebie w Kanie Galilejskiej               

 Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia 

 Przemienienie na górze Tabor                

Ustanowienie Eucharystii 

 

 Część III - Tajemnice bolesne 

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrojcu 

Biczowanie Pana Jezusa 

Ukoronowanie cierniową koroną Pana Jezusa 

Niesienie krzyża 

Ukrzyżowanie Pana Jezusa 

 

 



 

Część IV- Tajemnice chwalebne 

 Zmartwychwstanie Pana Jezusa 

Wniebowstąpienie Pana Jezusa 

Zesłanie Ducha Świętego 

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 

Ukoronowanie  Najświętszej Maryi Panny na królową nieba i ziemi 

 

24. Wymień przykazania kościelne 

1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej 

 powstrzymać się od prac niekoniecznych. 

  2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty. 

 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą. 

  4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, 

 a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.   

5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła. 

 

 25. Wymień obowiązujące święta kościelne: 

bowstąpienie Pańskie, Boże Ciało, 

Niepokalane Poczęcie NMP, Wniebowzięcie NMP., ŚŚ. Piotra i Pawła, Wszystkich Świętych. 

 

26. Jakie znasz rodzaje postów? 

 Co do jakości (od mięsa) i co do ilości (3 razy dziennie). 

 

27.   Co to jest sakrament? 

 Sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą                        

(jest to nasze spotkanie z Chrystusem) 

 

28. Wymień 7 sakramentów świętych. 

 

 

 

29. Które sakramenty przyjmujemy raz w życiu? 

przynależności do Chrystusa. 

 

30. Co to jest chrzest? 

 Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje 

nam życie Boże, czyni członkami Kościoła Katolickiego - (pierwszy - bo bez niego nie można 

przyjąć ważnie innych sakramentów, najpotrzebniejszy, bo bez niego nie można się zbawić. 

Zobowiązuje on nas do stałego nawracania się, do walki z grzechem i pogłębiania wiary). 

 

31.  Jakie znasz rodzaje chrztu? 

Chrzest może być: 

 

 

32.  Co to jest Bierzmowanie? 

 Bierzmowanie jest to Sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę 

swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył. 



 

 

33.  Jakich łask udziela bierzmowanie? 

 

ystusowego 

  

 

 

 

34. Wymień 7 darów Ducha Świętego: 

  

 Dar bojaźni Bożej 

 

35. Co to jest Krzyżmo św.? 

 Krzyżmo św. jest to mieszanina oliwy i balsamu, poświęcona w Wielki Czwartek przez Ks. 

Biskupa w Katedrze (oliwa daje sprężystość, balsam goi i konserwuje). 

 

36.Co to jest Najświętszy Sakrament? 

Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami 

chleba i wina. 

 

37. Co to jest Msza św.? 

  Msza św. jest ofiarą Nowego Testamentu, w której Pan Jezus ofiaruje się za nas swemu Ojcu 

niebieskiemu pod postaciami chleba i wina (jest to uobecnienie Ofiary krzyżowej Pana Jezusa). 

 

38. Pod jakimi warunkami możemy często przyjmować Komunię św.? 

 

- 1 godzinę. 

 

39.  Co to jest sakrament pokuty? 

 Sakrament pokuty czyli pojednania jest to sakrament w którym kapłan w zastępstwie Chrystusa 

odpuszcza nam grzechy po chrzcie popełnione i daje pomoc, aby stawać się lepszym 

człowiekiem 

 

40.  Co to jest Namaszczenie Chorych? 

Namaszczenie Chorych jest to sakrament, w którym ciężko chory otrzymuje szczególne łaski dla 

duszy, ulgę w cierpieniu, a niekiedy przywrócenie zdrowia. 

 

41.  Co to jest sakrament małżeństwa? 

Sakrament Małżeństwa jest to nierozerwalny związek ochrzczonych: 

 mężczyzny i kobiety, których Chrystus uświęca i uzdalnia do spełniania obowiązków 

małżeńskich i rodzinnych. 

 

42. Co to są sakramentalia? 

Sakramentalia są to rzeczy poświęcone oraz poświęcenia 

i błogosławieństwa, które ustanowił Kościół św. dla dobra duszy i ciała. 

 

 
 


