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PYTANIA DO EGZAMINU DOJRZAŁOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 

BÓG – ANIOŁOWIE – CZŁOWIEK 

1. Kim jest Pan Bóg? 

Pan Bóg to jest duch najdoskonalszy, stworzyciel nieba i ziemi? 

2. Jakie przymiot ma Pan Bóg? 

Pan Bóg jest wieczny (nie ma początku ani końca); sprawiedliwy ( za 

dobro wynagradza, a za zło karze); wszechmogący (nie ma dla niego 

rzeczy niemożliwych), miłosierny ( przebacza grzechy, jeśli za nie 

żałujemy); święty.  

3. Co to jest Trójca Święta? 

Bój jest jeden, ale w trzech osobach: Bóg Ojciec ( dzieło stworzenia); 

Syn Boży (Dzieło odkupienia) Duch Święty (Dzieło uświęcenia). 

4. Kim jest Jezus Chrystus? 

Jezus Chrystus to prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek w jednej 

osobie Syna Bożego. 

5. Kim są Aniołowie? 

Aniołowie to duchy dobre stworzone prze Boga, mają duszę, rozum i 

wolną wolę, ale nie maja ciała. Oddają cześć Bogu, oznajmiają ludziom 

wolę Bożą i pomagają się nam zbawić. 

6. Kim jest szatan? 

Szatan to zbuntowany anioł, jest głównym sprawcą grzechu, który 

zamyka nam drogę do nieba. 

7. Kim jest człowiek? 

Człowiek jest to najdoskonalsze stworzenie Pana Boga na ziemi. Ma 

ciało i duszę nieśmiertelną, rozum i wolną wolę. 

8. W czym człowiek jest podobny do Boga? 

- ma duszę nieśmiertelną 
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- jest istotą myślącą 

- jest istotą wolną 

- jest zdolny do miłości 

 

D E K A L O G  - PRZYKAZANIA 

1. Co powinniśmy czynić, aby osiągnąć niebo, czyli życie wieczne? 

Aby osiągnąć niebo, powinniśmy wypełniać wolę Bożą, czyli czynić 

dobro, a unikać zła. Wola Boża zawarta jest w przykazaniach, czyli 

DEKALOGU. Słowo dekalog pochodzi z języka greckiego i znaczy 

tyle co dziesięć słów. 

2. Jakie obowiązki określają pierwsze trzy przykazania Boże? 

Pierwsze trzy przykazania Boże mówią nam o obowiązkach człowieka 

względem Boga. 

3. Jakie obowiązki określają przykazania od czwartego do dziesiątego? 

Przykazania od czwartego do dziesiątego mówią nam o obowiązkach 

względem bliźniego i siebie samego. 

4. Wymień Dziesięć Przykazań Bożych? 

Dziesięć przykazań Bożych: Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię  

wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. 

Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. 

Nie będziesz brał imienia Pana, Boga swego, nadaremnie. 

Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. 

Czcij ojca swego i matkę swoją. 

Nie zabijaj. 

Nie cudzołóż. 
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Nie kradnij. 

Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 

Nie pożądaj żony bliźniego swego. 

Ani żadnej rzeczy, która jego jest. 

 

I Przykazanie Boże: „Nie będziesz miał Bogów cudzych przede Mną” 

5. Co nakazuje nam I przykazanie Boże? 

I przykazanie Boże nakazuje nam: 

a. Wierzyć w jednego Boga 

b. Coraz lepiej Go poznawać 

c. Oddawać Mu część przez modlitwę 

 

6. Co to znaczy „wierzyć”? 

Wierzyć to uznać za prawdę to co Bóg objawił, czyli co zawarte jest w 

Piśmie Świętym i Tradycji a Kościół do wierzenia podaje, i według tego 

kształtować swoje ziemskie życie. 

 

7. Kto narusza I przykazanie Boże i przez to grzeszy? 

I przykazanie Boże narusza ten, kto: 

a. Wierzy w wróżby, czary i zabobonny 

b. Nie modli się 

c. Nie uważa i przeszkadza na lekcjach religii 

d. Nie nosi medalika 
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II przykazanie: „Nie będziesz brał imienia Pana boga Twego nadaremno”! 

 

8. Co Pan Bóg nakazuje nam w II przykazaniu Bożym? 

Pan Bóg w II przykazaniu Bożym nakazuje nam: 

a. Szanować imiona osób Bożych i Świętych 

b. Szanować miejsca i rzeczy poświęcone Bogu. 

c. Unikać przekleństw i krzywoprzysięstwa. 

 

9. Kto narusza II przykazanie Boże i przez to grzeszy? 

Drugie przykazanie Boże narusza ten kto: 

a. Wymawia imiona Osób Bożych i Świętych w gniewie, w żartach i 

złości. 

b. Niszczy miejsca i rzeczy poświęcone Bogu. 

c. Przeklina i krzywoprzysięga. 

 

10.  Kiedy możemy wzywać imiona osób Bożych i Świętych? 

Imiona osób Bożych i Świętych możemy wzywać: w modlitwie, w 

cierpieniu, w niebezpieczeństwie i zagrożeniu życia, w miejscach 

poświęconych Bogu, w aktach strzelistych. 

 

Przykazanie III: „Pamiętaj abyś dzień święty święcił”. 

11. Co Bóg nakazuje w III Przykazaniu? 

 

W III Przykazaniu Bóg nakazuje szanować dni Jemu poświęcone. W te 

dni należy korzystać z należnego odpoczynku i powstrzymać się od 

pracy niekoniecznej. Chrześcijanin w niedziele i święta powinien 

uczestniczyć we Mszy św. 

12. Dlaczego niedziela jest dniem świętym? 
Ponieważ jest pamiątką Zmartwychwstania Chrystusa. 

13. Kto grzeszy przeciw III Przykazaniu Bożemu? 
Przeciw III Przykazaniu grzeszy ten, kto: 
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a. dobrowolnie i z lenistwa opuszcza Mszę świętą 

b. wykonuje niekonieczne prace, 

c. kto przez zaniedbanie spóźnia się na Mszę św. lub nie uczestniczy 

w niej do końca. 

d. Oddaje się grzesznym rozrywkom 

 

14. W które święta (oprócz niedziel) chrześcijanin ma obowiązek 

uczestniczyć we Mszy świętej? 

1 stycznia Nowy Rok – Świętej Bożej Rodzicielki;  

6 stycznia – Trzech Króli; 

Boże Ciało;  

15 sierpnia – Wniebowzięcie NMP; 

1 listopada – Wszystkich Świętych;  

25 grudnia – Boże Narodzenie. 

Przykazanie IV: „Czcij ojca swego i matkę swoją, abyś długo żył i dobrze 

ci się powodziło na ziemi.” 

15.  Co nakazuje nam IV przykazanie Boże? 

a. Czcić, kochać, słuchać rodziców 

b. Pomagać i modlić się za rodziców 

c. Szanować i słuchać starszych, nauczycieli i wychowawców 

d. Kochać swoją Ojczyznę i modlić się za nią 

 

16.  Kto narusza IV przykazanie Boże i przez to grzeszy? 

IV przykazanie Boże narusza ten, kto: 

a. Nie szanuje, nie słucha i nie kocha rodziców 

b. Swoim życiem przynosi im wstyd 

c. Nie modli się za rodziców 
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d. Nie szanuje i nie słucha starszych i nauczycieli 

e. Nie kocha swojej Ojczyzny 

 

17.  Co to znaczy kochać Ojczyznę? 

a. Kocham Ojczyznę, kiedy: 

b. Modlić się za Ojczyznę 

c. Znam historię i geografię Polski 

d. Szanuję znaki i symbole narodowe (flaga, hymn, godło) 

e. Pilnie się uczę i solidnie pracuję 

f. Pamiętam o poległych za Ojczyznę 

 

Przykazanie V: „Nie zabijaj!” 

18. Jakim hasłem można streścić V przykazanie Boże? 

Piąte przykazanie Boże można streścić hasłem: ŻYCIE I ZDROWIE! Życie 

jest najcenniejszym darem Pana Boga. 

19. Co nakazuje Pan Bóg w piątym przykazaniu? 

W piątym przykazaniu Pan Bóg nakazuje: 

a. Szanować życie i zdrowie swoje i innych ludzi 

b. Dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo 

c. Szanować przyrodę i zwierzęta 

20. Kto grzeszy przeciw piątemu przykazaniu? 

Przeciw piątemu przykazaniu grzeszy ten, kto: 

a. Niepotrzebnie naraża życie i zdrowie swoje i innych ludzi na 

niebezpieczeństwo 

b. Kto zabija 
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c. Kto się gniewa, nienawidzi  i zachęca do grzechu 

d. Kto nie szanuje przyrody i męczy zwierzęta. 

 

Przykazanie VI: „Nie cudzołóż!” 

 

21. Co nam nakazuje Pan Bóg w szóstym przykazaniu Bożym? 

a. Pan Bóg dał nam poczucie wstydu i chce abyśmy mieli czyste 

słowa, myśli i uczynki. 

b. Dorosłym nakazuje dochowywać przysięgi małżeńskiej. 

22. Kto grzeszy przeciw VI przykazaniu Bożemu? 

Przeciw szóstemu przykazaniu Bożemu grzeszy ten, kto: 

a. Zachowuje się bezwstydnie wobec siebie i innych. 

b. Nie dba o higienę swego ciała. 

c. Ogląda nieskromne filmy lub zdjęcia. 

d. Łamie przysięgę małżeńską, żyje w wolnych związkach i 

konkubinacie. 

 

Przykazanie VII: „Nie kradnij”. 

23. Jakim hasłem możemy streścić przykazanie VII – „Nie kradnij!”? 

Przykazanie VII możemy streścić hasłem: WŁASNOĆŚ. 

24. Co Pan Bóg nakazuje nam w przykazaniu VII? 

Pan Bóg nakazuje nam szanować własność swoją, cudzą i wspólną. 

25. Kto narusza przykazanie VII i przez to grzeszy? 

a. Przykazanie VII narusza ten, kto: 

b.  Kradnie, rabuje i nie szanuje praw autorskich (piractwo). 

c. Nie oddaje rzeczy pożyczonych. 

d. Bezmyślnie niszczy własność swoją, cudzą i wspólną. 
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Przykazanie VIII: „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu 

swemu”. 

26. Jakim hasłem można streścić ósme przykazanie Boże? 

VIII przykazanie Boże można streścić hasłem: PRAWDA 

27. Co nakazuje Pan Bóg w ósmym przykazaniu? 

W ósmym przykazaniu Pan nakazuje nam mówić prawdę i szanować dobre 

imię bliźniego. 

28. Kto grzeszy przeciw ósmemu przykazaniu? 

Przeciw ósmemu przykazaniu grzeszy każdy, kto: 

a. Kłamie,  

b. Nie dochowuje tajemnicy,  

c. Obmawia lub oczernia bliźniego. 

d. Składa krzywoprzysięstwo 

29. Co to jest obmowa? 

Obmowa to plotki. W zasadzie mówimy prawdę, ale bez potrzeby, w 

złej intencji, aby wyraźnie zaszkodzić bliźniemu. Plotki potem żyją 

swoim życiem i już niewiele mają wspólnego z prawdą. Dobra rada: 

„trzymaj język za zębami”. 

30. Co to jest oszczerstwo? 

Oszczerstwo to świadome mówienie nieprawdy o innych. Oszczerstwo 

należy odwołać. 

 

Przykazanie IX i X: "Nie pożądaj żony bliźniego swego"; "Ani 

żadnej rzeczy, która jego jest". 

31. Jakim hasłem można streścić przykazania dziewiąte i dziesiąte? 

Przykazania dziewiąte i dziesiąte można streścić hasłem: 

OPANOWANIE. 

32. Co nakazuje Pan Bóg w dziewiątym i dziesiątym przykazaniu? 
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W dziewiątym i dziesiątym przykazaniu Pan Bóg nakazuje nam: 

a.  Byśmy starali się panować nad zachciankami i pożądaniami. 

b. Szanowali swoje ciało swoje i innych, wystrzegali się 

nieskromnych myśli, pragnień i gestów. 

c. Nie zazdrościli innym tego co posiadają. 

33. Kto grzeszy przeciw dziewiątemu i dziesiątemu przykazaniu? 

Przeciw dziewiątemu i dziesiątemu przykazaniu grzeszy ten, kto nie 

panuje nad sobą, dąży do nieskromnych czynów, kto jest chciwy, 

zazdrosny i nieżyczliwy. 

 

S A K R A M E N T Y 

1. Czym są sakramenty? 

Sakramenty to są znaki widzialne, ustanowione przez Chrystusa w 

Kościele, dające nam łaskę zbawienia 

2. Co to jest łaska Boża? 

Łaska Boża, bez której nie można się zbawić,  jest darem Bożym, który 

Jezus wysłużył nam przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Nie 

możemy sobie na nią zasłużyć, możemy ja otrzymać na modlitwie i w 

sakramentach. 

3. Jakie są rodzaje łaski Bożej?  

Rozróżniamy: łaskę uświęcającą i łaskę uczynkową.  Łaska 

uświęcająca czyni nas dziećmi Bożymi a łaską uczynkowa to pomoc 

Boża w pełnieniu dobrych uczynków. 

4. Kiedy po raz pierwszy otrzymaliśmy łaskę uświęcającą i przez co 

możemy ją utracić? 

Łaskę uświęcającą po raz pierwszy otrzymaliśmy na chrzcie świętym, a 

możemy ją utracić przez grzech śmiertelny.  

5. Przez co możemy odzyskać łaskę uświęcającą?  
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Utraconą łaskę uświęcającą możemy odzyskać przez sakrament pokuty 

i żal doskonały.  

6. Jak działa łaska uczynkowa? 

 Łaska uczynkowa oświeca nasz rozum, umacnia naszą wolę w do-

brym.  

7. Jak dzielimy Sakramenty święte ?  

Sakrament dzielimy na:  

a.  Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (Chrzest, 

bierzmowanie i Eucharystia)  

b. Sakramenty uzdrowienia (Pokuta i namaszczenie chorych) 

c. Sakramenty w służbie wspólnoty (Małżeństwo i kapłaństwo) 

 

8. Co to jest chrzest?  

Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy Sakrament, który: 

a.  gładzi grzech pierworodny, i wszystkie grzechy przed chrztem 

popełnione 

b. czyni nas dziećmi Bożymi,  

c. daję łaskę uświęcającą 

d. i włącza do wspólnoty Kościoła.  

 

9.  Kto może udzielić chrztu świętego ?  

Chrztu św. może udzielić kapłan lub diakon, zaś chrztu z wody w 

nagłym wypadku może udzielić każdy człowiek.  

10. W jaki sposób należy ochrzcić w nagłym wypadku?  

a. Wzbudzić sobie intencję, że chcę ochrzcić,  

b. polać czoło dziecka wodą święconą lub zwyczajną, 

c. wypowiedzieć równocześnie słowa "NN - ja Ciebie chrzczę w imię 

Ojca i Syna i Ducha Świętego".  

11. Co to jest Bierzmowanie?  
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Bierzmowanie jest to Sakrament, w którym Duch Święty poprzez swoje 

dary umacnia chrześcijanina, do mężnego wyznawania wiary i do życia 

według jej zasad  

12. Kiedy Jezus ustanowił sakrament Bierzmowania? 

Sakrament Bierzmowania Jezus ustanowił w dniu Zesłania Ducha 

Świętego na Apostołów w Wieczerniku. 

13. Kto udziela Sakramentu Bierzmowania? 

Sakramentu Bierzmowania udziela Biskup lub wyznaczony przez 

niego kapłan 

14. W jaki sposób Biskup udziela Sakramentu Bierzmowania? 

Namaszcza czoło  krzyżmem świętym i wypowiada słowa : „N 

przyjmij znak darów Ducha Świętego”. Krzyżmo święte to olej 

poświęcony przez biskupa w Wielki Czwartek, kreśli nim znak krzyża 

na czole bierzmowanego. 

15. Jakich łask udziela Bierzmowanie?  

Sakrament Bierzmowania: 

a. Pomnaża łaskę uświęcającą.  

b. Wyciska na duszy niezatarty znak dojrzałego chrześcijanina.  

c. Daje 7 darów Ducha Świętego.  

d. Daje łaskę uczynkową, abyśmy wiarę mężnie wyznawali, bronili jej i 

według niej żyli.  

 

16. Co to znaczy żyć według wiary?  

Żyć według wiary tzn.:  

a. zachować przykazania,  

b. uczestniczyć w niedziele i święta nakazane we mszy świętej 

c. pamiętać o codziennej modlitwie 

d. wprowadzać w życie przykazania miłości Boga i bliźniego.  

 

17. Co to jest Najświętszy Sakrament, czyli Eucharystia?  

Najświętszy Sakrament, czyli Eucharystia jest to prawdziwe Ciało i 

prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.  
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18. Kiedy i jakimi słowami ustanowił Pan Jezus Najświętszy 

Sakrament?  

Najświętszy Sakrament ustanowił Pan Jezus w czasie Ostatniej 

Wieczerzy w Wielki Czwartek słowami: „bierzcie i jedzcie, to jest 

Ciało moje – bierzcie i pijcie to jest kielich Krwi mojej". 

19.  W jakim celu ustanowił Pan Jezus Sakrament Eucharystii?  

Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament aby:  

a. Aby ofiarować się Bogu za nasze grzechy – MSZA ŚWIĘTA 

b. Aby stać się  pokarmem na życie wieczne – KOMUNIA ŚWIĘTA,  

c. Aby stale przebywać wśród nas – TABERNAKULUM - 

ADORACJA 

20. Co to jest Msza św.?  

MSZA ŚWIĘTA jest to ofiara Nowego Testamentu, w której Pan Jezus 

ofiaruje się Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina za nasze grzechy  

21. Z jakich części składa się Msza św. ?  

Msza święta składa się z: 

a. Obrzędy wstępne: 

 Znak krzyża 

 Pozdrowienie kapłana 

 Akt pokuty 

 Modlitwa 

 

b. Liturgii Słowa Bożego: 

 I Czytanie ze Starego Testamentu 

 Psalm 

 II Czytanie z Nowego testamentu 

 Alleluja 

 Ewangelia 

 Kazanie lub homilia 

 Wyznanie wiary 

 Modlitwa wiernych 

c.  Liturgii Eucharystii.: 
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 Przygotowanie darów 

 Przeistoczenie (słowa konsekracji) 

 Komunia Święta 

d. Obrzędów zakończenia: 

 Modlitwa po Komunii 

 Ogłoszenia parafialne 

 Błogosławieństwo 

 Rozesłanie 

22. Co to jest Komunia święta?  

Komunia święta jest to spożywanie Ciała i Krwi Pana Jezusa pod 

postaciami chleba i wina.  

23. Jakie są skutki dobrze przyjętej Komunii świętej ?  

Częsta Komunia: 

a. Pomnaża łaskę uświęcającą 

b. Gładzi grzechy lekkie,  

c. Osłabia w nas złe skłonności 

d. Daje siłę do dobra 

 

24. Co to jest Sakrament Pokuty?  

Sakrament Pokuty czyli pojednania jest to sakrament w którym kapłan 

w zastępstwie Chrystusa odpuszcza nam grzechy po chrzcie świętym 

popełnione jeśli za nie żałujemy 

25. Kiedy i jakimi słowami ustanowił Pan Jezus Sakrament Pokuty?  

Pan Jezus ustanowił Sakrament Pokuty po swoim zmartwychwstaniu 

mówiąc do Apostołów: „Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy 

odpuścicie, będą odpuszczone, a którym zatrzymacie będą zatrzymane".  

26. Komu przekazał Pan Jezus władzę odpuszczania grzechów? 

Władzę odpuszczania grzechów Pan Jezus przekazał Apostołom, i ich 

następcom biskupom i kapłanom.  

27. Wymień 5 warunków dobrej spowiedzi. 

a. Rachunek sumienia 

b. Żal za grzechy 
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c. Mocne postanowienie poprawy 

d. Szczera spowiedź 

e. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu 

28. Co to jest rachunek sumienia?  

Rachunek sumienia jest to przypomnienie sobie grzechów od  ostatniej 

dobrej spowiedzi.  

29. Co to jest żal za grzechy?  

Żal za grzechy jest to uznanie, że zrobiłem źle i smutek duszy z 

powodu, że obraziliśmy  Boga, który nas kocha. 

30. Co to jest mocne postanowienie poprawy?  

Mocne postanowienie poprawy jest to szczera wola unikania grzechów 

i okazji do nich.  

31. Co to jest szczera spowiedź?  

Szczera Spowiedź jest to wyznanie grzechów przed kapłanem, aby 

otrzymać rozgrzeszenie, niczego nie zatajamy.  

32. Co to jest zadośćuczynienie? 

Zadośćuczynienie jest to odprawienie pokuty zadanej przez kapłana i 

naprawienie wyrządzonej przez grzech krzywdy.  

33. Kiedy żal za grzechy jest doskonały, a kiedy mniej doskonały?  

a. Żal Doskonały za grzechy jest wtedy, gdy żałujemy z miłości do 

Boga. On gładzi grzechy, gdy człowiek pragnie spowiedzi, a nie ma 

do niej okazji.  

b. Żal mniej doskonały gdy żałujemy z obawy przed karą Bożą 

(piekłem). Wystarcza do spowiedzi.  

34. Co to jest odpust?  

Odpust jest to darowanie kary doczesnej za grzechy już odpuszczone w 

sakramencie pokuty.  

35. Co to jest Namaszczenie Chorych? 

Namaszczenie Chorych jest to Sakrament, w którym Pan Jezus 

umacnia człowieka ciężko chorego, odpuszcza mu grzechy, jeśli je ma, 

daje mu siłę przeciw pokusom, ulgę w cierpieniu a niekiedy zdrowie 

ciała.  
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36. Kiedy należy przyjąć Sakrament Namaszczenia?  

Sakrament Namaszczenia Chorych należy przyjąć, gdy człowiek ciężko 

choruje, jest w podeszłym wieku, albo w zagrożeniu życia (operacja).  

37. Co należy przygotować w domu chorego, gdy kapłan przychodzi 

udzielić Sakramentu Namaszczenia Chorych?  

Należy przygotować: stół nakryty białym obrusem. Na stole postawić 

krzyż, dwie świece, chleb, sól, watę, szklankę wody i wodę święconą.  

38. Co to jest Kapłaństwo?  

Kapłaństwo jest to Sakrament, który daje potrójną władzę: 

a. głoszenia Słowa Bożego – władza nauczania, 

b. udzielania sakramentów świętych – władza uświęcania 

c.  kierowania wspólnota ludzi ochrzczonych i wierzących – władza 

pasterska  

39. Co to jest Sakrament Małżeństwa?  

Sakrament Małżeństwa jest to sakrament, w którym mężczyzna i 

kobieta ślubują sobie przed Bogiem: 

a. Miłość 

b. Wierność 

c. Uczciwość małżeńską 

d. Oraz trwałość i nierozerwalność związku do końca życia 

40. Kto udziela sakramentu małżeństwa? 

Sakramentu małżeństwa udzielają sobie wzajemnie małżonkowie. 

Kapłan błogosławi związek małżeński i jest urzędowym świadkiem jego 

zawarcia. 

41. Jakie są cele małżeństwa chrześcijańskiego? 

a. Okazywanie sobie wzajemnej miłości 

b. Założenie rodziny 

c. Zrodzenie i wychowanie dzieci 

42.  Co to są Sakramentalia? 

Sakramentalia są to: 

a. Rzeczy poświęcone (różaniec, medalik, książeczka) 



16 
 

b. Poświęcenia i błogosławieństwa, które ustanowił Kościół dla dobra 

duszy i ciała. 

 

OBJAWIENIE BOŻE – PISMO ŚWIĘTE 

1. W czym zawiera się wszystko, co Pan Bóg objawił?  

To wszystko, co Pan Bóg objawił, zawiera się w Piśmie św. i Tradycji.  

2. Co to jest Pismo św.?  

Pismo święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha 

Świętego, które zawierają Słowo Boże skierowane do ludzi, czyli 

prawdy dotyczące naszego zbawienia. 

3. Kto jest autorem Pisma św.?  

Pierwszorzędnym autorem Pisma św. jest Duch Święty, a 

drugorzędnym - ludzie przez Ducha Świętego natchnieni. 

4. Jak dzieli się Pismo św.?  

Pismo św. dzieli się na Stary Testament oraz Nowy Testament.  

5. Z ilu ksiąg składa się Pismo św.?  

Pismo św. składa się z 46 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego 

Testamentu; razem z 73 ksiąg.  

6. Kto napisał 4 Ewangelie święte?  

Ewangelie napisali: św. Łukasz, św. Marek, św. Mateusz i św. Jan 

7. Co to jest Tradycja?  

Tradycja, czyli podanie ustne jest to zbiór objawionych prawd Bożych, 

nie spisanych przez Apostołów, które Kościół katolicki przechowuje i do 

wierzenia podaje. 

 

KOŚCIÓŁ - RZECZY OSTATECZNE CZŁOWIEKA 

1. Co to jest Kościół? 

Kościół to  wspólnota ludzi ochrzczonych i wierzących w Chrystusa. 
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Kościół pielgrzymujący na ziemi 

Kościół oczyszczający się w czyśćcu 

Kościół zbawionych, czyli świętych 

3. Jaką władzę dał Chrystus Kościołowi? 

Jezus dał Kościołowi potrójną władzę: nauczycielską, kapłańską i 

pasterską. 

4. Kiedy Jezus założył Kościół?  

Jezus założył Kościół na krzyżu, kiedy zawarł z Bogiem nowe przymierze. 

Natomiast Kościół objawił się światu w Dzień Zesłania Ducha Świętego. 

5. Jakie cechy posiada Kościół? 

Kościół katolicki jest: 

a) Jeden 

– ponieważ głosi zawsze i wszędzie tę samą naukę 

– udziela wszędzie tych samych sakramentów 

– ma jednego, najwyższego pasterza 

b) Święty 

– sprawuje Eucharystię i udziela sakramentów (a działa wtedy sam Bóg, który 

jest święty) 

– wychował i wychowuje zastępy świętych 

c) Powszechny 

– trwa nieprzerwanie od Jezusa do końca świata 

– jest przeznaczony do wszystkich ludzi na całej ziemi 

d) Apostolski 

– uczy tego samego, co Apostołowie 

– udziela tych samych co oni sakramentów 

– biskupi są następcami Apostołów 

10. Wymień dary Ducha Świętego: 

a. Dary oświecające rozum człowieka: dar mądrości, dar rozumu, dar rady i 

dar umiejętności 
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b. Daru umacniające wolną wolę człowieka: dar męstwa, dar pobożności, i 

dar bojaźni Bożej 

11. Co to jest Świętych Obcowanie? 

Świętych Obcowanie jest to duchowa łączność między wiernymi na ziemi, 

duszami w czyśćcu i świętymi w niebie. 

14. Dlaczego czcimy Matkę Najświętszą? 

Matkę Najświętszą czcimy dlatego, bo jest: 

a) Matką Boga – Jezusa Chrystusa 

b) Niepokalanie poczęta (wolna od grzechu pierworodnego od pierwszej 

chwili życia) 

c) Wniebowzięta – z duszą i ciałem 

15. Jaki sąd czeka człowieka po śmierci? 

Zaraz po śmierci, sąd szczegółowy, a po zmartwychwstaniu ciał sąd 

ostateczny nad całą ludzkością. 

16. Co to jest czyściec? 

Czyściec jest to stan kary doczesnej. Kto zmarł pojednany z Bogiem, ale nie 

zdążył na ziemi odpokutować kary doczesnej za grzechy musi dopełnić tej 

pokuty w czyśćcu. 

17. Co to jest niebo? 

Niebo jest to stan wiecznego szczęścia, w którym aniołowie i święci cieszą 

się wiecznym szczęściem. Do nieba idą ci, którzy zmarli pojednani z Bogiem 

i całkowicie odpokutowali karę doczesną za grzechy, czyli święci. 

18. Co to jest piekło? 

Piekło jest to stan wiecznej kary. Do piekła idą ci, którzy do ostatniej chwili 

odrzucali Boga i Jego miłosierdzie, oraz nie podjęli pokuty za grzechy. 

G R Z E C H 

1. Czym jest grzech? 

Grzech – jest to świadome (wiem co robię, znam przykazanie) i 

dobrowolne (chcę to zrobić, nikt mnie nie zmusza) przekroczenie 

przykazań Bożych i kościelnych. W rzeczy ważnej – grzech ciężki, 



19 
 

czyli śmiertelny, a w rzeczy mniej ważnej –  grzech lekki czyli 

powszedni. 

2. Czym jest grzech pierworodny? 

To nieposłuszeństwo pierwszych rodziców. Pierwszy grzech człowieka 

– pierworodny. Dziedziczymy jego skutki, czyli jesteśmy bardziej 

skłonni do złego niż dobrego. 

3. Jakie znasz rodzaje grzechów: 

a. Grzech ciężki i lekki 

b. Grzechy główne: pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, 

nieumiarkowanie, gniew i lenistwo. 

c. Grzechy przeciw Duchowi Świętemu: rozpacz, zuchwałość, 

sprzeciwiać się uznaje prawdzie wiary, zazdrościć drugiemu łaski 

Bożej, zatwardziałość i odkładanie pokuty za grzechu aż do 

śmierci. 

d. Grzechy wołające o pomstę do nieba: umyślne zabójstwo, grzech 

sodomski, uciskanie wdów i sierot i zatrzymanie należnej zapłaty 

e. Grzechy cudze: namawiać do grzechy, pochwalać grzech, milczeć 

na grzech, pomagać grzeszyć, nie karać grzechu. 

 

 


