
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 8 pytań zamkniętych (za 1 pkt) i 5 otwartych (za 2 pkt). 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. Do kogo Kościół zwraca się podczas sprawowania Eucharystii? 
a) Boga Ojca; 
b) Syna Bożego; 
c) Ducha Świętego; 
d) kapłana. 

2. Wyrażenie „Pan z wami” to: 
a) pozdrowienie wiernych przez kapłana; 
b) oddanie czci Bogu Ojcu; 
c) oddanie czci Jezusowi. 

3. „Spowiadam się…” to fragment: 
a) Modlitwy Powszechnej; 
b) Modlitwy wiernych; 
c) Aktu Pokuty; 
d) Pozdrowienia Anielskiego. 

4. Lektor to: 
a) potoczna nazwa księdza; 
b) osoba uroczyście odczytująca teksty liturgiczne; 
c) organista; 
d) początkujący ministrant. 

5. Co to jest Liturgia Słowa? …………………….…………………………………………………….……………... 

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

6. Co to jest Liturgia Eucharystyczna? ………….…………………………………………………………..………... 

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

7. Dokończ: „Nie samych chlebem żyje człowiek, lecz…”: 
a) i winem; 
b) zbawieniem, którego dokonał Chrystus; 
c) każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”; 
d) miłością swoich rodziców. 

8. Co charakteryzuje Modlitwę wiernych: 
a) długie kazanie; 
b) 2 wezwania; 
c) 6 wezwań; 
d) 10 wezwań. 

9. Jak inaczej nazywamy Modlitwę wiernych? …...………………………………………..………………………... 
10. Modlitwa wiernych jest modlitwą: 

a) dziękczynną; 
b) uwielbienia; 
c) przeproszenia, 
d) prośby. 

11.  Kto powinien dziękować Bogu? (2 przykłady): ………………………………………….……….….….…........... 

12. Za co powinniśmy dziękować Bogu?  (2 przykłady): …………………………………………............................... 

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

13. W jaki sposób powinniśmy dziękować Bogu?  (2 przykłady): …………………………………..…………........... 

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

14. Jakie były znaki opieki Bożej nad Izraelitami w czasie wędrówki do Ziemi Obiecanej? 
a) manna, przepiórki i woda; 
b) owoce, miód i woda; 
c) wino, woda i chleb; 
d) złoto, kadzidło i mirra. 
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