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TEST Z ODPOWIEDZIAMI DLA KOMISJI 

Czas na rozwiązanie testu: 45 minut. Maksymalnie ilość punktów możliwa do zdobycia: 62. 

 

I. Wpisz odpowiedź 

1. 

Co, według Katechizmu Kościoła Katolickiego (nr 127), świadczy o tym, że Ewangelia zajmuje w 

Kościele wyjątkowe miejsce? 

● cześć, jaką otacza ją liturgia  

● wpływ, jaki zawsze wywierała na świętych 
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2. 

Jaką postawą wykazali się uczniowie wobec pierwszego znaku Jezusa w Kanie Galilejskiej 

(przemiany wody w wino: J 2, 1-12)? 

● wiara w bóstwo Jezusa (uwierzyli w Jezusa, który objawił swoją chwałę) 
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3. 

Jezus zachęca uczniów, aby swoją aktywność wiązali ze zdobywaniem zasług (skarbów) wobec Pana 

Boga, których wartość jest nieprzemijająca. Co w świetle Ewangelii (Mt 6, 19-24) jest największym 

zagrożeniem dla dóbr materialnych gromadzonych przez człowieka na ziemi? 

                       ● mól                        ● rdza                         ● złodziej  
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4. 

Katechizm Kościoła Katolickiego (nr 426) uczy, że w samym centrum katechezy znajduje się przede 

wszystkim Osoba: Jezus Chrystus z Nazaretu, Jednorodzony Syn Ojca, który cierpiał i umarł za nas i 

który teraz, ponieważ zmartwychwstał, żyje z nami na zawsze.  

Co oznacza katechizmowe słowo „katechizować”? 

● odkryć w osobie Chrystusa cały odwieczny zamysł Boży, który w Nim się wypełnił 

●  dążyć do zrozumienia znaczenia czynów i słów Chrystusa oraz znaków dokonanych przez 

Niego 
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5. 

Papież Jan Paweł II w homilii wygłoszonej 13 czerwca 1999 r. w Katedrze Warszawsko-Praskiej, na 

progu trzeciego tysiąclecia, poprosił wszystkich Polaków o zachowanie „dobrej tradycji”.  

O jakiej „dobrej tradycji” mówił Ojciec Święty? 

● „w Kościele w Polsce zawsze żywa była cześć dla Eucharystii i wielkie przywiązanie do 

niedzielnego uczestniczenia we Mszy świętej” 
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6. 

O jakim wzajemnym związku Eucharystii i Kościoła uczy Jan Paweł II w homilii wygłoszonej 13 

czerwca 1999 r. w Katedrze Warszawsko-Praskiej? 

●  Kościół sprawuje Eucharystię, a Eucharystia tworzy Kościół  

         (Kościół buduje się i tworzy przez Eucharystię) 
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7. 

Na podstawie homilii Jana Pawła II wygłoszonej 22 maja 1995 r. w Skoczowie wymień cztery 

odpowiedzi na pytanie: Co znaczy być człowiekiem sumienia? 

●  w każdej sytuacji swojego sumienia słuchać i jego głosu w sobie nie zagłuszać, choć jest on 

trudny i wymagający; 

●  angażować się w dobro i pomnażać je w sobie i wokół siebie; 

●  nie godzić się nigdy na zło, nie dać się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężać; 

●  wymagać od siebie, podnieść się z własnych upadków, ciągle na nowo się nawracać; 

●  angażować się w budowanie królestwa Bożego w naszych rodzinach, w społecznościach, w 

całej ojczyźnie; 

●  podejmować odważnie odpowiedzialność za sprawy publiczne; 

●  troszczyć się o dobro wspólne; 

●  nie zamykać się na biedy i potrzeby bliźnich. 
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8. 

W homilii kończącej VIII Światowe Dni Młodzieży w Denver (1993 r.) Jan Paweł II przestrzegł, że w 

XX wieku „jak nigdy przedtem w dziejach «kultura śmierci» przybrała społeczne i instytucjonalne 

pozory legalności, które mają usprawiedliwić najstraszniejsze zbrodnie przeciw ludzkości”. Podaj 

przynajmniej trzy przejawy tej «kultury śmierci» na jakie zwrócił wówczas uwagę Jan Paweł II? 

●  ludobójstwo; 

●  «ostateczne rozwiązania»; 

●  «czystki etniczne»; 

●  masowe «odbieranie życia istotom ludzkim jeszcze przed ich narodzeniem» (aborcja); 

●  «odbieranie życia istotom ludzkim przed nadejściem śmierci naturalnej» (eutanazja). 
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9. 

Co, obok greckiej filozofii i rzymskiej myśli prawnej i ustrojowej, było trzecim filarem polskiej 

tożsamości i kultury według przemówienia Prezydenta Andrzeja Dudy wygłoszonego w 1050 rocznicę 

Chrztu Polski? 

●  Stary i Nowy Testament, Dekalog i Ewangelia  
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II. Zaznacz jedną prawidłową odpowiedź 

10. 

Co Jezus nakazał uczynić posłanym przez Niego uczniom, gdy mieszkańcy miast i miejscowości ich 

nie przyjmą (Łk 10, 11-15)? 

a) na oczach niegościnnych mieszkańców rozedrzeć swoje szaty; 

b) na rynku miasta posypać swoje głowy popiołem; 

c) sprowadzić na nich gniew Boga i modlić się o ogień z nieba; 

d) strząsnąć tym mieszkańcom proch, który przylgnął do nóg posłanych.  
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11. 

Czego brakowało bogatemu młodzieńcowi, o którym opowiada Ewangelia (Łk 18, 18-23), aby mógł 

mieć skarb w niebie? 

a) przestrzegania przykazań Bożych; 

b) przestrzegania przykazań kościelnych; 

c) sprzedania wszystkiego, co ma i rozdania ubogim; 

d) systematycznej modlitwy.  
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12. 

Które miejsce szczególnie ważne w historii narodowej związane z „cudem nad Wisłą” wspomina Jan 

Paweł II w homilii wygłoszonej 13 czerwca 1999 r. w Katedrze Warszawsko-Praskiej? 

a) Radzymin; 

b) Płock; 

c) Ciechanów; 

d) Opole.  
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13. 

Co zostało włożone przez Boga w ręce młodzieży „na obecnym etapie dziejów”, według słów Jana Pawła 

II z homilii kończącej VIII Światowe Dni Młodzieży w Denver (1993 r.)? 

a) troska o biednych i ubogich; 

b) wyzwalające orędzie Ewangelii Życia; 

c) eksploracja zakamarków wszechświata; 

d) troska o przyszłość rodziny. 
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14. 

W nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego, zdaniem ks. Jerzego Buczka, powtarza się teza, że jedną z 

przyczyn niedoli narodu polskiego jest: 

a) obmowa, pochopne sądy i oszczerstwa szerzące się w narodzie polskim; 

b) rozwiązłość i nierząd, a także brak poszanowania godności osoby ludzkiej; 

c) rozpad rodziny; 

d) odmawianie miejsca Chrystusowi i Jego Ewangelii, zwłaszcza w życiu rodzinnym oraz w 

wychowaniu dzieci i młodzieży.  
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15. 

Kto według kard. Stefana Wyszyńskiego, zdaniem ks. Jerzego Buczka, wyrządza krzywdę narodowi, 

wyrywając kamień węgielny budowania narodu? 

a) ten, kto osłabia jedność narodu w Chrystusie i Kościele; 

b) ten, kto bezkrytycznie słucha władzy państwowej; 

c) ten, kto gorszy maluczkich w narodzie; 

d) ten, kto tworzy prawo narodu zapominając o prawie Bożym.  

1 
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16. 

Piotr Popiołek w artykule „Polska szkoła teologii narodu” nawiązuje do przypomnianego w 1983 r. 

przez Jana Pawła II zwycięstwa w odsieczy wiedeńskiej. Spośród podanych poniżej wskaż jedno 

zdanie, które nie pochodzi od Papieża? 

a) nie zawsze było nam dane, jako narodowi, wygrywać na arenie politycznej; 

b) Chrystus podnosi nas z niedoli i w Nim wzrastamy; 

c) jesteśmy wezwani do zwyciężania w prawdzie, dobru, sprawiedliwości; 

d) jesteśmy powołani do odnoszenia zwycięstwa bez względu na wszystko.  

1 

 
 
III. Zaznacz dwie poprawne odpowiedzi 

17. 
Do czego Jezus porównuje życie ucznia (Mt 5, 13-16.)? 

a) do soli;                    b) do chleba;                    c) do nieba;          d) do światła.  
2 

18. 
Definiując piąte przykazanie Dekalogu (Mt 5, 21-26.) Jezus odwołuje się do dwóch pojęć. Wskaż je: 

a) bezbożnik;             b) niegodziwiec;              c) złodziej;              d) Raka.  
2 

19. 

Mówiąc o grzechu nieczystości Jezus zaleca swoim uczniom radykalne odcięcie się od myśli i postaw 

nieczystych, porównując je do odcięcia części ciała.  

Które części ciała Jezus wymienia w Ewangelii (Mt 5, 29-30.)? 

a) rękę;                       b) język;                           c) oko;                    d) serce.  
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20. 

Jan Paweł II w homilii wygłoszonej 13 czerwca 1999 r. w Katedrze Warszawsko-Praskiej mówi o 

Eucharystii jako „więzi miłości” nazywając ją źródłem: 

a) jedności wspólnoty uczniów Chrystusa; 

b) pokoju dla tych zmarłych, którzy jeszcze nie zaznali całkowicie oczyszczenia; 

c) radości, prostoty serca i wzajemnej życzliwości; 

d) jedności z tymi, którzy są już w chwale nieba.  
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21. 

Dlaczego katolicka nauka społeczna domaga się prawa narodów do samostanowienia oraz uznania 

równości narodów wobec prawa według argumentów z artykułu Piotra Burgońskiego (UKSW, 

Warszawa, s. 129)?  

a) przekonanie o niższości niektórych narodów, było to przyczyną wielu zbrodni; 

b) przekonanie o niższości pewnych narodów poniża godność człowieka; 

c) prawo narodów do samostanowienia wynika z prawa do suwerenności; 

d) nieuznawanie praw narodów do samostanowienia jest przyczyną ciągłego niepokoju. 
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22. 

Od początku pierwsi uczniowie zapałali pragnieniem głoszenia Chrystusa. Zapraszają oni ludzi 

wszystkich czasów, aby weszli do radości ich komunii z Chrystusem w następujący sposób (KKK 

425): 

a) oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami; 

b) myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam 

zostało objawione; 

c) Ojcze Sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz myśmy Ciebie poznali i uwierzyli, że Ty posłałeś 

swego Syna, aby nas zbawił; 

d) to wam mówimy, aby pokój Chrystusa był w was.  
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IV. Uzupełnij zdania wpisując brakujące słowa 

23. 

Katechizm Kościoła Katolickiego (nr 131) uczy, że tak wielka w słowie Bożym zawiera się moc 

i potęga, że staje się ono dla Kościoła podstawą i siłą żywotną, a dla dzieci Kościoła     umocnieniem 

wiary,          pokarmem duszy,        czystym i trwałym źródłem życia wiecznego. 

3 

24. 

Ks. kard. Stefan Wyszyński, zdaniem ks. Jerzego Buczka, nauczał, że naród polski jest Chrystusowy. 

Prymas twierdził: „Szaleństwem byłoby myśleć, że Polska może wyrzec się    Chrystusa, 

Syna Bożego,         Jego Matki,           Ewangelii          i          Krzyża. 

Dlatego, że taki program został do nas przyniesiony”. 
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V. Dokończ zdanie 

25. 

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. 

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. 

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. 

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. 

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. 

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich  należy 

królestwo niebieskie.                                                                                               (zob. Mt  5, 1-10) 
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26. 
Kościół szczególnie usilnie wzywa wszystkich wiernych, aby przez częste czytanie Pism Bożych 

(Pisma Świętego) osiągnęli najwyższą wartość poznania Jezusa Chrystusa.          (zob. KKK 33) 
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VI.  Jeśli zdanie jest prawdziwe wpisz w nawiasie TAK, jeśli fałszywe wpisz NIE 
27. Nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa.                                                   (TAK) 1 

28. Doprowadzenie do komunii z Jezusem Chrystusem nie jest celem katechezy.                            (NIE) 1 

29. 
W wizji kard. Stefana Wyszyńskiego bogactwo narodowości i kultur pochodzi od Boga, który chciał 

nas mieć odrębnym narodem i wszczepił w nas wolę i moc ukształtowania się w naród.            (TAK) 
1 

30. 
Miłość ojczyzny, zdaniem ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, nie musi opierać się na tym, co jest wyższe 

nad człowieka i ojczyznę.                                                                                                              (NIE) 
1 

 


