
MIŁOŚĆ MI WSZYSTKO WYJAŚNIŁA – turniej wiedzy o życiu Jana 
Pawła II  

…....................................................................... 
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

….................................................................................
(adres)

….................................................................................
(wiek)

….................................................................................
( numer telefonu)

….................................................................................
(opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika konkursu)

 

Drogi Czytelniku, w pytaniach w miejsca kropkowane wpisz prawidłową odpowiedź,
a w zadaniach testowych podkreśl prawidłową odpowiedź.

1. W którym roku urodził się Karol Wojtyła? Podaj datę dzienną i miejscowość.
….....................................................................................................................................

2. Podaj imiona rodziców Karola Wojtyły
….....................................................................................................................................
3.Jaki pseudonim posiadał w młodości Karol Wojtyła ?
a) Lolek
b) Bolek
c) Edzio

4. Karol Wojtyła był :
a) jedynakiem
b) posiadał rodzeństwo

5.Ulubiony sport w  młodości Karola Wojtyły to:
a) hokej
b) piłka nożna
c) siatkówka

6. Co otrzymał Karol Wojtyła w prezencie w dniu Pierwszej Komunii Świętej?
a) piłkę nożną
b) Pismo Święte
c) szkaplerz



7.Ulubione zajęcie Karola Wojtyły w gimnazjum  to:
a) jazda na rowerze
b) teatr
c) wędkarstwo

8. Podaj nazwę ulubionego ciastka Karola Wojtyły po zdaniu matury w maju 1938 r.
….....................................................................................................................................

9. Jak nazywała się uczelnia, w której rozpoczął studia Karol Wojtyła?
….....................................................................................................................................

10. Kto z rodziny Karola Wojtyły zmarł w roku 1941?
a) brat
b) kuzyn
c) ojciec

11. W którym roku Karol Wojtyła przyjął święcenia kapłańskie?
….....................................................................................................................................

12. Podaj dzienną datę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża
…....................................................................................................................................

13. Co oznacza papieskie zawołanie Jana Pawła II: „Totus Tuus'?
….....................................................................................................................................

14. Ile języków znał polski papież ?
a) trzy
b) pięć
c) dziewięć

15.Jak nazywał się papieski pojazd, który był używany w trakcie podróży 
apostolskich Jana Pawła II ?
….....................................................................................................................................
16.Jakie kraje nie odwiedził Jan Paweł II podczas swojego pontyfikatu?
a) Francja
b) Chiny
c) Japonia
d) Rosja
e) Meksyk
 
17. Podaj nazwę tajemnic Różańca  ustanowionych przez Ojca Świętego
….....................................................................................................................................
18.Ulubiona pieśń Jana Pawła II to :
a) Czarna Madonna
b) Barka
c) Góralu czy ci nie żal



19. W którym roku dokonano zamachu na na papieża w  Rzymie na Placu Św. Piotra?
….....................................................................................................................................

20.Jak nazywa się papieska formacja wojskowa, pełniąca rolę straży przybocznej 
papieża?
….....................................................................................................................................

21. Podczas której pielgrzymki do Polski Jan Paweł II wypowiedział znamienne 
słowa:” Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi?”
….....................................................................................................................................

22. Kogo z niżej wymienionych świętych beatyfikował Jan Paweł II?
a) św. Małgorzata
b) św. siostra Faustyna
c) św. Benedykt

23. Czy Jan Paweł II odwiedzał świątynie innych wyznań ?
a) tak
b) nie

24. Jan Paweł II odbył 109 pielgrzymek. Ze względu na podróże otrzymał przydomek
a) Papież - pielgrzym,
b) Papież – podróżnik
c) Papież – obieżyświat

25. Wymień przynajmniej dwa tytuły książek, które wydał Karol Wojtyła jako papież
….....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

26. Co robił papież po wyjściu z samolotu , gdy odwiedzał jakiś kraj? Był to jego 
zwyczaj i rytuał.
….....................................................................................................................................

27. Na jaką chorobę cierpiał papież?
a) rak krtani
b) choroba Parkinsona
c) nieżyt oskrzeli

28. Podaj dzienną datę śmierci i godz. o której zmarł Jan Paweł II
….....................................................................................................................................

29. Co oznacza zawołanie : „Santo Subito”?
….....................................................................................................................................

3o. Podaj datę kanonizacji Jana Pawła II
….....................................................................................................................................


