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7. pytania powtórzeniowe dotyczące 
nauki religii w klasach i–iV szkoły 

podstawowej – zagadnienia 
Poniższe pytania dotyczą materiału dla całego etapu edukacyj-

nego w klasach I–IV. Katecheta może niektóre z nich wykorzystać 
do samodzielnego stworzenia testów, quizów itp. Nie zaleca się or-
ganizowania obszernego egzaminu przed Pierwszą Komunią Świę-
tą. Należy dążyć do tego, żeby dzieci stopniowo opanowały wiedzę 
i spełniały wymagania wynikające z Podstawy programowej kate-
chezy w klasach I–IV. 

  1.  O co prosimy Pana Boga w modlitwie przed Mszą Świętą? 
  2.  Jaki pokarm otrzymujemy od Pana Jezusa w każdej Eucharystii? 
  3.  Pamiątkę jakich wydarzeń z życia Pana Jezusa przeżywamy 

w każdej Mszy Świętej? 
  4.  Jakie zadanie miał do spełnienia Jan Chrzciciel? 
  5.  Wymień cztery główne części Mszy Świętej. Jakie znaczenie 

mają obrzędy wstępne? 
  6.  Podaj z pamięci treść spowiedzi powszechnej i omów ją. 
  7.  Czym zajmował się Jan Chrzciciel na pustyni nad rzeką Jordan? 
  8.  Jakie słowa wypowiedział Jan Chrzciciel o Panu Jezusie? 
  9.  Do czego przeznaczona jest świątynia? Podaj inne nazwy tego 

miejsca. 
10.  Czym zaskoczył dwunastoletni Jezus uczonych w Piśmie faryze-

uszy? 
11.  Dlaczego Jan Chrzciciel pozwolił, żeby jego uczniowie opuścili 

Go i stali się uczniami Pana Jezusa? 
12.  W jaki sposób Pan Jezus powołał Szymona Piotra? 
13.  Wymień imiona wszystkich apostołów. 
14.  Jakie pokusy podsuwał szatan Panu Jezusowi? 
15.  Jak możemy zwyciężyć pokusy złego ducha? 
16.  O czym rozmawiał Nikodem z Panem Jezusem? 
17.  Dokończ zdania: 

A.  „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że ...........................................
...............................................................................................................”. 
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B.  Pan Jezus może czynić cuda i odpuszczać grzechy, bo jest .......
................................................................................................................ . 

C.  Pan Jezus leczy nasze serca w sakramencie ..................................
................................................................................................................ .

D.  Mogę pomagać ludziom chorym, na przykład .............................
................................................................................................................ . 

E.  Tuż przed przyjęciem Komunii Świętej powtarzam słowa set-
nika: „Panie, nie jestem ....................................................................
...............................................................................................................”. 

F.  Sakramenty uzdrowienia to sakrament ......................................
................................  oraz sakrament .................................................
..................................................................................................................

G.  Pysznym jest taki człowiek, który ..................................................
................................................................................................................ .

18.  Co oznacza słowo Ewangelia? 
19.  Na jakie części dzielimy Pismo Święte? 
20.  Wymień imiona ewangelistów. 
21.  Podaj inne nazwy Pisma Świętego.
22.  Jak szukamy określonego fragmentu w Piśmie Świętym? 
23.  Co to jest przypowieść? 
24.  Opowiedz treść trzech wybranych przypowieści Pana Jezusa 

i wykonaj do nich ilustracje.
25.  Jak dbać o dar wiary i pomagać samemu sobie i innym w drodze 

do domu Ojca w niebie? 
26.  Jakie skarby ofiarowuje nam Pan Jezus w każdej Mszy Świętej? 

Narysuj ich symbole. 
27.  Przypomnij treść przypowieści o talentach. 
28.  W jaki sposób Zachariasz przyjął słowa anioła, a jak przyjęła je Ma-

ryja? Czyją postawę zaufania Panu Bogu chciałbyś naśladować? 
29.  Wykonaj ilustracje do modlitwy Anioł Pański. 
30.  Jakiej postawy uczy nas Maryja, która odwiedziła swoją krewną 

Elżbietę spodziewającą się dziecka? 
31.  Opowiedz wydarzenie, którego pamiątkę przeżywamy w okre-

sie świąt Bożego Narodzenia.
32.  Czego dowiedziałeś się o Symeonie i prorokini Annie? 
33.  Dlaczego Pan Jezus został nazwany „światłem na oświecenie 

pogan”? 
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34.  Jakie dary złożyli Panu Jezusowi mędrcy ze Wschodu? Co one 
oznaczały? 

35.  Opowiedz lub narysuj, jak dokonał się pierwszy cud Pana Jezusa. 
36.  Dokończ słowa Maryi wypowiedziane do sług w Kanie Galilej-

skiej: „Zróbcie wszystko… ”. 
37.  Dlaczego Pana Jezusa nazywamy Pasterzem, a Kościół Jego 

owczarnią? 
38.  Czego uczy nas Pan Jezus o modlitwie? Wykonaj plakat ze wska-

zaniami, jak się modlić. 
39.  O co modlimy się w Modlitwie Pańskiej, gdy odmawiamy ją w cza-

sie Mszy Świętej? Skąd pochodzi jej nazwa?
40.  Narysuj lub opowiedz, jak Pan Jezus wskrzesił Łazarza. 
41.  Rozwiąż krzyżówkę: 

  1.  Miasto, w którym mieszkał Pan Jezus po powrocie z Egiptu.  
NAZARET

  2.  Inaczej Biblia. PISMO ŚWIĘTE
  3.  Używa jej rybak, gdy wyrusza na połów. ŁÓDŹ
  4.  Jaką przyjmujesz postawę, gdy kapłan wypowiada słowa: 

„Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje”? KLĘCZĘ
  5.  Autor pierwszej Ewangelii. ŚWIĘTY MATEUSZ
  6.  Autor trzeciej Ewangelii. ŚWIĘTY ŁUKASZ
  7.  Autor dwóch listów Nowego Testamentu. ŚWIĘTY PIOTR
  8.  Podział Biblii na rozdziały i wersety. WERSYFIKACJA
  9.  Może być o ziarnku gorczycy albo o talentach. PRZYPOWIEŚĆ
10.  Przyprowadziła mędrców do Betlejem. GWIAZDA
11.  Sakrament, który ustanowił Pan Jezus, aby pomagać ludziom 

zaczynającym wspólne życie i zakładającym rodzinę.  
MAŁŻEŃSTWO

12.  Sakrament, w którym Bóg oczyszcza nas z grzechów. POKUTA 
I POJEDNANIE

13.  Drugi człowiek, szczególnie ten, kto potrzebuje mojej pomocy. 
BLIŹNI

14.  Okazał miłosierdzie pobitemu człowiekowi na drodze do Jery-
cha. SAMARYTANIN

15.  Ile razy masz przebaczać? ZAWSZE
16.  Brat Marii i Marty z Betanii. ŁAZARZ

hasło: LITURGIA SŁOWA

P y t a n i a  p ow t ór z en iowe . . .
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42.  Kiedy Pan Jezus ustanowił sakramenty Eucharystii i kapłaństwa? 
43.  Wymień tytuły pięciu pieśni eucharystycznych. 
44.  Po czym można poznać, że jesteśmy uczniami Pana Jezusa? 
45.  Co to znaczy „służyć”? Komu i w jaki sposób ty możesz służyć?
46.  Dlaczego Pan Jezus, modląc się w Ogrójcu, pocił się krwawym 

potem? 
47.  Napisz słowa modlitwy Pana Jezusa z Ogrodu Oliwnego. 
48.  Jak odbywał się sąd nad Panem Jezusem? 
49.  Narysuj symbole cech królestwa Pana Jezusa. 
50.  Dokończ zdanie Pana Jezusa: „Jeśli ktoś chce iść za Mną…”. 
51.  Powtórz nazwy przynajmniej pięciu stacji drogi krzyżowej oraz 

zilustruj dwie wybrane. 
52.  Wyjaśnij tytuł pieśni: Zbawienie przyszło przez krzyż. 
53.  Kto towarzyszył Panu Jezusowi w ostatnich chwilach życia?
54.  Dlaczego Mszę Święta nazywamy „bezkrwawą Ofiarą Pana Je-

zusa”, „Ucztą”, „Dziękczynieniem”? 
55.  Co możesz ofiarować Panu Bogu we Mszy Świętej? 
56.  Co oznacza zmartwychwstanie Pana Jezusa? 
57.  Napisz, jak odpowiadamy na słowa kapłana: „Oto wielka tajem-

nica wiary”. 
58.  Kiedy Pan Jezus ustanowił sakrament pokuty i pojednania? 
59.  O czym rozmawiał Pan Jezus z uczniami w drodze do Emaus?
60.  Wymień jak najwięcej słów określających, czym jest Msza Święta. 
61.  Dlaczego liturgia Eucharystii jest najważniejszą częścią Mszy 

Świętej?
62.  Napisz własną modlitwę za papieża i biskupów. 
63.  Dlaczego Pan Jezus daje nam pokarm – Eucharystię? 
64.  Jak zewnętrznie i wewnętrznie przygotować się do uczestnic-

twa w Uczcie Pana Jezusa? 
65.  Wykonaj ilustrację cudu rozmnożenia chleba. 
66.  Jakiej przemiany dokonuje Pan Jezus w każdej Mszy Świętej?
67.  Napisz plan poprawy, przemiany swojego życia. Na każdej Mszy 

Świętej módl się o pomoc Pana Jezusa.
68.  Narysuj, z kim chciałbyś zawsze spotykać się przy STOLE OFIA-

RY, na Uczcie, na którą zaprasza cię Pan Jezus. 
69.  Narysuj krzyżówkę i ułóż pytania do haseł: „pasja”, „Jerozoli-

ma”, „błogosławieństwo”, „osiołek”, „Łazarz”, „Judasz”, „hosan-
na”, „kamienie”, „król”, „Góra Oliwna”, „Niedziela Palmowa”.
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70.  Napisz, jakie gesty i słowa w czasie Mszy Świętej świadczą o tym, 
że wyznajemy, iż Pan Jezus jest Królem. 

71.  Co może być źródłem prawdziwego szczęścia dla człowieka? 
72.  Jak najlepiej przygotować się na sąd ostateczny? 
73.  Wykonaj plakat, na którym umieścisz wskazówkę, jak dobrze 

przeżyć swoje życie, aby nie bać się spotkania z Panem Jezusem 
na sądzie.

74.  Co ci przeszkadza w naśladowaniu kochającego Pana Jezusa, 
który oddał za nas samego siebie? 

75.  W jaki sposób Pan Jezus jest obecny z nami po swoim wniebo-
wstąpieniu? 

76.  W której części Mszy Świętej Pan Jezus nam błogosławi i posyła 
nas do świata? 

77.  Wytłumacz słowa: „Idźcie, jesteście posłani”, „Idźcie, Ofiara speł-
niona”. 

78.  Kiedy miało miejsce wniebowstąpienie Pana Jezusa, a kiedy ze-
słanie Ducha Świętego? 

79.  Jak zmienili się apostołowie, gdy otrzymali Ducha Świętego? 
80.  Narysuj symbole Ducha Świętego. 
81.  Wymyśl rebusy do haseł: „papież”, „apostołowie”, „męczennik”.
82.  Podaj pięć sposobów dawania świadectwa o łączącej cię więzi 

z Panem Jezusem w czasie wakacji. 

P y t a n i a  p ow t ór z en iowe . . .
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