
TEST klasa VI dział VII – Kościół, który się modli (K. 43-51) 
 
Nazwisko i Imię ........................................................................................, klasa VI ........, nr w dzienniku .......... 
 
Masz przed sobą test składający się z 18 pytań zamkniętych. Nawet nad najłatwiejszym pytaniem zastanów się, aby 
nie popełnić błędu. Prawidłowe odpowiedzi zaznaczaj „kółkiem”. W przypadku pomyłki złą odpowiedź zaznacz 
znakiem „x”, a następnie prawidłową „kółkiem”. Uważnie rozwiązuj zadania, masz na to 30 minut. Powodzenia! 
 

1. Co jest najważniejsze w Eucharystii? 
a) dziękowanie; 
b) proszenie; 
c) ofiarowywanie. 

2. Kto powiedział: „Gdzie są dwaj albo trzej 
zebrani są w imię moje, tam jestem pośród nich” 
(Mt 18,20)? 

a) Św. Mateusz; 
b) Pan Jezus; 
c) św. Paweł. 

3. Ogłosił Maryi, że zostanie Matką Syna 
Bożego: 

a) Archanioł Gabriel; 
b) Pan Jezus; 
c) Mojżesz. 

4. Prefacja to: 
a) rozgrzeszenie kapłana podczas spowiedzi; 
b) część Mszy Świętej; 
c) prawa nawa kościoła. 

5. „Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu…” – 
to początek:  

a) Aktu Pokuty; 
b) Aktu Dziękczynienia; 
c) Aktu Rozgrzeszenia. 

6. Kiedy chrześcijanie proszą o przebaczenie zła i 
niewierności, to ufają w: 

a) przebaczenie bliźniego; 
b) Ducha Świętego; 
c) Miłosierdzie Boże. 

7. W hymnie „Chwała na wysokości Bogu” Bóg 
nie jest nazywany:  

a) Bogiem Ojcem; 
b) Panem Bogiem; 
c) Pomocą serc naszych. 

8. Hymn „Chwała na wysokości Bogu” jest 
śpiewany: 

a) codziennie; 
b) w każdą niedzielę; 
c) w każdą sobotę i niedzielę. 

9. Podczas Liturgii Słowa nie czyta się: 
a) Ewangelii; 
b) Listów Apostolskich; 
c) ogłoszeń parafialnych. 
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10.  Po odczytaniu Ewangelii kapłan mówi „Oto 
Słowo Pańskie”, a wierni odpowiadają: 

a) „Bogu niech będą dzięki”; 
b) „Chwała Tobie, Chryste”; 
c) „Bogu chwała”. 

11.  Po Ewangelii i Wyznaniu wiary następuje: 
a) Modlitwa Powszechna; 
b) Modlitwa Eucharystyczna; 
c) Modlitwa dnia. 

12. Dał nam przykład modlitwy błagalnej w 
Ogrodzie Oliwnym: 

a) Archanioł Gabriel; 
b) Pan Jezus; 
c) św. Piotr. 

13. Celebrans to: 
a) ksiądz odprawiający Mszę; 
b) obraz nad ołtarzem; 
c) ministrant śpiewający psalm. 

14. Najbardziej powinniśmy Bogu dziękować za: 
a) rodziców; 
b) Stworzenie i Odkupienie; 
c) talenty. 

15. Pan Bóg udziela nam darów poprzez: 
a) tylko Stary Testament; 
b) tylko Nowy Testament; 
c) w obydwu Testamentach. 

16.  Chleb i wino przemienione zostają w Ciało i 
Krew Pana Jezusa podczas: 

a) Zamienienia; 
b) Podmienienia; 
c) Przeistoczenia. 

17. Uroczyste święto z procesją obchodzone w 
czwartek po niedzieli Trójcy Świętej to: 

a) Niepokalane Poczęcie NMP; 
b) Zielone Świątki; 
c) Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 
Pańskiej. 

18. Ile fragmentów Ewangelii czyta się w czasie 
procesji tego święta? 

a) 4; 
b) 2; 
c) 3. 

 
 
 
 
 
 
 

 


