
Test dla klasy I gimnazjum 
....................................................................                                                    Kl.I .............Gr.a 
             Imię i nazwisko 
 
 
 

1) W miejsce kropek wpisz brakujące wyrazy: 
 

      „Idźcie , więc i ............................... wszystkie  ..................... udzielając im .................. 
         w imię  .................... i ................. i Ducha Świętego. 
 
2) Do kogo Pan Bóg skierował te słowa: 

„Bądźcie płodni i rozmnażajcie się abyście zaludnili ziemię” 
             
             a)   do Mojżesza       b) do pierwszych ludzi       c) do Pawła 
 

3) Wymień siedem darów Ducha Świętego: 
 
a)............................................   b) .........................................  c) ..................................... 
d)............................................   e) .........................................   f) .................................... 
g) ........................................... 
 

4) Ile jest wszystkich tajemnic  Różańca Świętego? 
                           
 a)  5                           b) 20                   c) 15 
 

5) Kiedy Duch Święty zstąpił na  Apostołów?  
 

       a)  w 30 dniu          b) w 40 dniu         c) w Dniu Pięćdziesiątnicy 
 
6) Ile razy można przyjmować sakrament namaszczenia chorych? 
                                 
        a) jeden raz             b) wiele razy 
 
7) W którym z sakramentów św. otrzymujemy dary Ducha Świętego? 

       
   a) chrzest                 b) pokuta                   c) bierzmowanie 
 

8) Odpowiednie sakramenty św. przyporządkuj symbolom: 
 
 
1.Bierzmowanie                                                    a) obrączki            

                        2.Eucharystia                                                          b) namaszczenie krzyżmem 
     3.Małżeństwo                                                        c) IHS 
 
 

9) Wymień sakramenty w służbie wspólnoty Kościoła: 
 

a) ......................................................... 
b) ......................................................... 
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      10) Co to jest Komunia święta? 
 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 

 
 
11) Co to jest bierzmowanie? 

 
.......................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
 

12) Wymień  uczynki miłosierne względem ciała: 
 

1. ......................................................... 
2. ........................................................ 
3. ........................................................ 
4. ......................................................... 
5. ......................................................... 
6. ......................................................... 
7. ......................................................... 

 
     13) Jak nazywamy zapowiedź przyjścia Zbawiciela na świat? 

 
a) Dobrą Nowiną                        b) Protoewangelią                       c) Planem zbawienia 

 
14) Który z warunków sakramentu pokuty jest najważniejszy? 

 
a) rachunek sumienia                  b) zadośćuczynienie                     c) żal za grzechy 
 

15) Odpowiednie wydarzenia przyporządkuj  odpowiednim osobom? 
       
      1.przejście przez Morze Czerwone      a) Herod 
      2.rzeź niemowląt                                  b) Jezus 

            3.chrzest w rzece Jordan                     c) Mojżesz 
            4.ustanowienie Eucharystii                  d) Jan Chrzciciel 

 
      16) Kto to jest szafarz? 
 

a) ateista                         b) ten kto udziela sakramentów świętych. 
 

       17) Na czym  polegał grzech pierwszych ludzi ?  
  

a. na zerwaniu owocu z drzewa, 
 

b. na braku zaufania i posłuszeństwa wobec Boga, 
 

c. na pójściu za radą węża 
....................................................................                                                    Kl.I .............Gr.b 
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             Imię i nazwisko 
 
 

1) W miejsce kropek wpisz brakujące wyrazy: 
 

      „Tak bowiem .....................umiłował  .................... , że Syna swego ....................... dał, 
aby każdy kto w Niego ............................, nie zginął, ale miał........................ 
wieczne”. 
 
2) Do kogo Pan Jezus skierował te słowa: 

„Synu odpuszczają ci się twoje grzechy” 
             
             a)   do Mojżesza       b) do paralityka   c) do Pawła 
 

3) Wymień siedem sakramentów świętych 
 
a)............................................   b) .........................................  c) ..................................... 
d)............................................   e) .........................................   f) .................................... 
g) ........................................... 
 

4) Ile jest części Różańca Świętego? 
                           
 a)  5                           b) 3                    c) 4 
 

5) Kiedy został ustanowiony Najświętszy sakrament?  
 

       a)  w niedzielę          b) w czwartek          c) w piątek 
 
6) Ile razy można przyjmować sakrament bierzmowania? 
                                 
        a) jeden raz             b) wiele razy 
 
7) Który z sakramentów świętych jest najważniejszy i najpotrzebniejszy? 

       
   a) chrzest                 b) pokuta                   c) bierzmowanie 
 

8) Odpowiednie sakramenty św. przyporządkuj symbolom. 
 
 
1.Chrzest                                                     a) namaszczenie czoła i rąk             

            2.Namaszczenie chorych                                                          b) włożenie rąk 
 3.Kapłaństwo                                                        c) polanie wodą 
 
 

9) Wymień sakramenty uzdrowienia: 
 

a) ......................................................... 
b) ......................................................... 
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      10) Co to jest spowiedź święta? 
 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
 

11) Co to jest chrzest? 
 

.......................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 
 

12) Wymień  uczynki miłosierne względem duszy 
 

1. ......................................................... 
2. ........................................................ 
3. ........................................................ 
4. ......................................................... 
5. ......................................................... 
6. ......................................................... 
7. ......................................................... 

 
     13) Jak inaczej nazywamy Ewangelię? 

 
a) Dobrą Nowiną                        b) Dziejami świata                       c) Planem zbawienia 

 
14) Przypomnienie sobie grzechów od ostatniej spowiedzi to: 

 
a) rachunek sumienia                  b) zadośćuczynienie                     c) żal za grzechy 
 

15) Uporządkuj chronologicznie wydarzenia. 
 

          a) biczowanie                           1..........................................................                                                
          b) zwiastowanie                       2.......................................................... 
          c) ucieczka do Egiptu               3.......................................................... 
          d) cud w Kanie Galilejskiej      4......................................................... 
 

16) Kto udziela sakramentu kapłaństwa? 
 

a) każdy człowiek                                    b)  biskup                       c)  diakon 
 

17) Na czym  polegał grzech pierwszych ludzi ?  
  

a. na zerwaniu owocu z drzewa, 
 

b. na braku zaufania i posłuszeństwa wobec Boga, 
 

c. na pójściu za radą węża. 
 Opracowała: katechetka Maria Rysztak 


