
SPRAWDZIAN 1                                                                                                                                                   gr A 

Imię i Nazwisko ………………………………………………………………………….       klasa ……………   data ……………………. 

Przed Tobą kilka pytań, które najpierw uważnie przeczytaj, pomyśl nad odpowiedzią a dopiero 

potem zapisuj lub zaznacz prawidłową odpowiedź. Jeśli się uczyłeś, to będzie proste! Powodzenia!  

Twój katecheta. 

1. Różaniec to modlitwa do Boga za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny. Rozwiąż zadania 

zapisane poniżej.  

a)  Zapisz, jaką modlitwę odmawiamy na dużych paciorkach 

(wskazuje strzałeczka) 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

b) Zaznacz krzyżykiem, w którym miejscu odmawiamy modlitwę Chwała 

Ojcu i Synowi … oraz O mój Jezu… 

 

2. Uzupełnij modlitwę odpowiednimi słowami 

O mój Jezu przebacz nam …………………………………………………………….., 

zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie ………………….. 

do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego 

…………………………………………………… 

3. Poukładaj w prawidłowej kolejności 10 przykazań Bożych, wpisując nr przykazania. 

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną. 

 Czcij ojca swego i matkę swoją. 

5. Nie zabijaj. 

10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest. 

 Nie cudzołóż. 

 Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. 

 Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno. 

       Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 

 Nie kradnij. 

       Nie pożądaj żony bliźniego swego. 

 

 



4. Rozwiąż logogryf. Zapisz poniżej hasło. Jak rozumiesz to słowo, które jest hasłem. 

 

 

 

 

 

 

 

HASŁO ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………. 

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

1. Tekst przedstawia fragment żalu za grzechy, który wypowiadamy podczas Mszy Świętej. Uzupełnij tekst a 

następnie wpisz odgadnięty wyraz do krzyżówki. ……………………………………….. błagam Najświętszą Maryję 

zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych i was bracia i siostry, o modlitwę za mnie do 

Pana Boga naszego. 

2. W tym sakramencie Pan Bóg odpuszcza nam grzechy. 

3.  Jak po grecku tłumaczymy słowo Eucharystia 

4.  Uzupełnij zdanie i zapisz słowo uzupełnienia w krzyżówce. W sakramencie pokuty i pojednania 

wyznajemy grzechy Panu ……………………. 

5.  Chrzest Jezusa w Jordanie należy do tajemnic …………………………………….. 

6.   Jakie tajemnice różańca rozpoczynają się Zwiastowaniem Najświętszej Maryi Panny? 

 

5. * Zapisz w jakiej kolejności odmawiamy Tajemnice 

Bolesne różańca. Na rysunku zapisz odpowiednio numery 

i przyporządkuj do nich kolejno tajemnice. 

1. …………………………………………………………………………………. 

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

2. ………………………………….................................................. 

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

3. …………………………………………………………………………………. 

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

4. …………………………………………………………………………………. 

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

5. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

    1.           

  2.             

3.               

 4.              

5.               

   6.            



SPRAWDZIAN 1                             gr B 

Imię i Nazwisko ………………………………………………………………………….       klasa ……………   data ……………………. 

Przed Tobą kilka pytań, które najpierw uważnie przeczytaj, pomyśl nad odpowiedzią a dopiero 

potem zapisuj lub zaznacz prawidłową odpowiedź. Jeśli się uczyłeś, to będzie proste. Powodzenia!  

Twój katecheta. 

1. Różaniec to modlitwa do Boga za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny. Rozwiąż zadania 

zapisane poniżej.  

a) Zapisz, jaką modlitwę odmawiamy na małych paciorkach (wskazuje 

strzałeczka) 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

b) Zaznacz krzyżykiem, w którym miejscu odmawiamy modlitwę Wierzę 

w Boga Ojca ..… 

 

2. Uzupełnij modlitwę odpowiednimi słowami 

O mój Jezu przebacz nam nasze grzechy, ………………………………………… 

nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze …………………….. i 

dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego …………………………………………………… 

2. Poukładaj w prawidłowej kolejności 10 przykazań Bożych, wpisując nr przykazania. 

 

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną. 

 Czcij ojca swego i matkę swoją. 

 Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. 

 Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno. 

       Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 

5. Nie zabijaj. 

10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest. 

 Nie cudzołóż. 

 Nie kradnij. 

       Nie pożądaj żony bliźniego swego. 

 

 



 

4. Rozwiąż logogryf. Zapisz poniżej hasło. Jak rozumiesz to słowo, które jest hasłem. 

 

 

 

 

 

 

 

HASŁO ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………. 

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

1.  Tekst przedstawia fragment żalu za grzechy, który wypowiadamy podczas Mszy Świętej. Uzupełnij tekst 

a następnie wpisz odgadnięty wyraz do krzyżówki. ……………………………………….. błagam Najświętszą 

Maryję zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych i was bracia i siostry, o modlitwę za 

mnie do Pana Boga naszego. 

2.  W tym sakramencie Pan Bóg odpuszcza nam grzechy. 

3.   Jak po grecku tłumaczymy słowo Eucharystia 

4.   Uzupełnij zdanie i zapisz słowo uzupełnienia w krzyżówce. W sakramencie pokuty i pojednania 

wyznajemy grzechy Panu ……………………. 

5.   Chrzest Jezusa w Jordanie należy do tajemnic …………………………………….. 

6.   Jakie tajemnice różańca rozpoczynają się Zwiastowaniem Najświętszej Maryi Panny? 

5. * Zapisz w jakiej kolejności odmawiamy Tajemnice 

Radosne różańca. Na rysunku zapisz odpowiednio 

numery i przyporządkuj do nich kolejno tajemnice. 

1. …………………………………………………………………………………. 

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

2. ………………………………….................................................. 

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

3. …………………………………………………………………………………. 

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

4. …………………………………………………………………………………. 

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

5. …………………………………………………………………………………....................................................................................... 

    1.           

  2.             

3.               

 4.              

5.               

   6.            


