
Quiz- sakramenty

Gra o szóstkę



Który z sakramentów jest udzielany jako pierwszy?

a)  pokuta i pojednanie b) eucharystia

c) bierzmowanie d)  chrzest 
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Co sprawia chrzest?

a) Pozwala uczestniczyć we mszy b) daje łaskę umocnienia w chorobie 

c) gładzi  grzech pierworodny d) umacnia w wierze 
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Kto ustanowił sakrament chrztu?

a) Jan Chrzciciel b) Pan Jezus

c) Mojżesz d)Matka Boża
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Ile razy można przyjąć chrzest?
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Czym jest zadośćuczynienie?

a) odmówienie modlitwy b) naprawienie krzywd i 

zmówienie zadanej pokuty

d) szczery żal
c) modlitwa za zmarłych
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Co oznacza słowo eucharystia w 
odniesieniu do Mszy świętej?

a) dar

c) dziękczynienie

b) podziękowanie

d) pojednanie
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Pod iloma postaciami obecny jest Pan Jezus 
w czasie  Mszy świętej?

a) jedną b) dwoma

c) trzema d) czterema
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Kto udziela sakramentu małżeństwa?

a) kapłan b) urzędnik stanu cywilnego

c) biskup d) narzeczeni sobie 

nawzajem 
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Aby małżeństwo było ważnie zawarte potrzebna jest:

a) suknia ślubna b) obrączka 

c) wzajemna 

dobrowolna zgoda

d) woda święcona
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Kto udziela sakramentu bierzmowania?

a) ksiądz prezbiter b) kapelan

c) kanonik d) biskup
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Co jest materią podczas udzielania sakramentu 
bierzmowania?

a) olej roślinny b) woda i wino

c) olej krzyżma d) chleb i wino
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Z czego wykonane jest krzyżmo ?

a)z drewna b)z tłuszczu zwierzęcego

c)z oleju kokosowego d)z oliwek i żywicy 

balsamicznej
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Jakie studia przygotowują do przyjęcia 
sakramentu kapłaństwa?

a) prawo kanoniczne b) filozofia

c) teologia d)religioznawstwo  
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Komu udziela się sakramentu namaszczenia 
chorych?

a) każdemu b)chorym  i starszym

c)osobom pełnoletnim d) pacjentom  

przewlekle chorym
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d) kopertę

Co należy przygotować na stole, gdy przychodzi kapłan do 
chorego, aby udzielić mu sakramentu

namaszczenia chorych?

a) szklankę mleka b) olej 

c) szklankę wody,  

łyżeczkę, watę na 

talerzyku.
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Jakie części ciała namaszcza kapłan podczas 
udzielania sakramentu  namaszczenia chorych?

a) głowę b) stopy 

c) plecy d) czoło i ręce
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Co daje sakrament namaszczenia chorych?

a) żelazne zdrowie b) życie wieczne

c) łaskę umocnienia i 

odwagi w znoszeniu 

choroby 

d) dobry humor na cały 

miesiąc 
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Czemu służy przyjmowanie sakramentów?

a) rozwojowi fizycznemu b) lepszemu samopoczuciu 

c) równouprawnieniu d) uświęceniu 

człowieka
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Ilustracje użyte w prezentacji pochodzą z następujących stron: internetowych

http://www.opatrznosc.gda.pl/sakramenty-i-sakramentalia-12606/chrzest-swiety-12607;
https://jasnapolska.pl/waz-horoskop-chinski-2018/:

https://tarnow.gosc.pl/doc/1510985.Przed-obliczem-Milosiernego;
https://samequizy.pl/czy-zajmiesz-pierwsze-miejsce-w-slither-io/;

https://www.halogorlice.info/wiadomosci/21238,spowiedz -w-gorlickich-parafiach-zobacz-gdzie-mozesz-sie-
wyspowiadać ;

https://www.imiona.net/numerologiczna-piatka/;
https://www.czerwona-skarbonka.pl/zadoscuczynienie/;

http://da.redemptor.pl/struktura/grupy/wme-oo/modlitwa-uwielbienia/;
http://www.ponice.sds.pl/index.php/eucharystia -i-komunia-swieta;

https://paczka-wiedzy.pl/malzenstwo-ciekawostki/;
https://pl.aleteia.org/2017/12/13/moja-idealna-przysiega-malzenska/;

https://deon.pl/wiara/duchowosc/abp-rys-jak-to-sie-stalo-ze-obezwladnilismy-ewangelie,517455;
https://www.holyart.pl/akcesoria-liturgiczne/oleje-swiete-i-akcesoria-do-chrztu/naczynko-na-oleje-swiete-model-

crismera-chr-krzyżmo ;
http://parafia.tarnawiec.pl/przybadz-duchu-swiety/;

https://stacja7.pl/triduum-paschalne/wielki-czwartek-przegap-liturgii/;
http://wiara.wm.pl/156660,Swiecenia-kaplanskie-w-Olsztynie.html;
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http://parafiabartag.pl/sakramenty-2/namaszczenie-chorych/;
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