
Konkurs wiedzy o Janie Pawle II dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Krościenku 

Zapraszamy do udziału w konkursie wiedzy o Karolu Wojtyle-Janie Pawle II. Prosimy o udzielenie 

odpowiedzi na poniższe pytania i zwrot testu do szkolnej biblioteki lub katechety do końca października. 

1. Kiedy urodził się Karol Wojtyła? 

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

2. Podaj imiona rodziców Karola Wojtyły 

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

3. W jakiej miejscowości urodził się Karol Wojtyła? Zaznacz właściwą odpowiedź. 

a. Warszawa                       b. Kraków                      c. Wadowice 

4. Jak wołano na młodego Karola Wojtyłę? 

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

5. Na jakiej pozycji grał najczęściej w piłkę nożną? Zaznacz właściwą odpowiedź. 

a. obrońca                  b. bramkarz                  c. napastnik 

6. Jakie były ulubione ciastka Karola Wojtyły z czasów gimnazjum? 

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

7. Kim chciał zostać Karol Wojtyła? Zaznacz właściwą odpowiedź. 

a. aktorem                                  b. pilotem                            c. papieżem 

8. Karol Wojtyła był dobrze zapowiadającym się poetą i pisarzem. Podaj trzy tytuły utworów Karola Wojtyły? 

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

9. Co wydarzył się w życiu Karola Wojtyły 1 listopada 1946r?  

a. zmarła Mu matka                        b. zmarł Jego ojciec                    c. został kapłanem 

10.  Czy Karol Wojtyła był kiedyś w Krościenku? Jeśli tak to kiedy? 

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

11.  Który ze sportów zimowych uprawiał z zamiłowaniem Karol Wojtyła-Jan Paweł II? Zaznacz właściwą odpowiedź. 

a. łyżwiarstwo                        b. snowboard                          c. narciarstwo 

12. Jak nazywała młodzież ks. Karola Wojtyłę? 

a. Wujek                 b. Księciunio               c. Lolek 

13. Podaj dokładną datę wyboru Karola Wojtyły na papieża.  



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

14. Jaki tytuł miała ulubiona piosenka papieża, która towarzyszyła Mu w wypełnianiu misji apostolskiej? 

a. Barka               b. Czerwone maki na Monte Casino          c. Płynie Wisła  

15. Jakie barwy ma flaga papieska? Zaznacz właściwą odpowiedź. 

a. biało-żółta                            b. żółto- biała                     c. biało-czerwona 

16. Jaka litera występuje w używanym przez Jana Pawła II herbie? Co ona oznacza? 

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

17. Jak nazywał się samochód, którym jeździł Jan Paweł II? Zaznacz właściwą odpowiedź. 

a. Maybach                              b. Papamobile                                      c. Bentley 

18. Co oznaczało papieskie : „Totus Tuus”? 

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

19. Dlaczego kardynał Karol Wojtyła przyjął imię: Jan Paweł II? 

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

20. Jak nazywa się państwo, w którym papież sprawuje swoje rządy? Zaznacz właściwą odpowiedź. 

a.  Watykan                      b. Rzym                  c. Bruksela 

21. Co wydarzyło się 13 maja 1981r. w życiu Ojca Świętego? 

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

22. Gdzie znajduje się kula, która utkwiła w ciele papieża po zamachu na jego życie? Zaznacz właściwą odpowiedź. 

a.  w Muzeum Watykańskim    b. w koronie Matki Bożej w Fatimie       c. w Bazylice św. Piotra 

23. Ile Jan Paweł II odbył pielgrzymek apostolskich do Polski? Podaj datę pierwszej i ostatniej z nich. 

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

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

24. Kiedy i gdzie Jan Paweł II wypowiedział słowa: "I wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja: Jan Paweł II papież, 

wołam z całej głębi tego tysiąclecia, wołam w przeddzień święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech 

zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!"  

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



25. W jaki sposób Ojciec Święty witał się z ojczystą ziemią zaraz po wylądowaniu i wyjściu z samolotu? 

a. błogosławieństwem                 b. pocałunkiem               c. poświęceniem 

26. Ile podróży apostolskich po świecie odbył Jan Paweł II? 

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

27. Papież był poliglotą posługiwał się biegle (mówił i pisał nimi bez problemu) siedmioma językami? Którymi? 

Zaznacz właściwą odpowiedź. 

a. polski                   b. rosyjski              c. angielski               d. niemiecki                  e. włoski 

f. hiszpański            g. portugalski           h. grecki                  i. chiński                   j. łacina 

28. Co otrzymywał każdy od papieża podczas spotkań tzw. audiencji? Zaznacz właściwą odpowiedź. 

a. różaniec                    b. krzyżyk                    c. obrazek 

29. Do czego zachęca Jan Paweł II  słowami: Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. 

Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i 

wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej. 

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

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

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

30.  W jakim najbliżej położonym miasteczku naszej miejscowości, był z pielgrzymką apostolską Jan Paweł II? Zaznacz 

właściwą odpowiedź. 

a. Nowy Targ                       b. Stary Sącz                    c. Tarnów                   d. Zakopane 

31. W 1999 r. podczas wizyty w Starym Sączu Jan Paweł II zrobił powtórkę z geografii. Wytyczył trasę ze Starego 

Sącza przez góry do Krościenka i z powrotem do Starego Sącza. W jaki sposób proponuje papież pokonać tę trasę? 

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

32. Jan Paweł II bardzo lubił żarty. Podaj jedną z anegdot, które ukazują jego radosne usposobienie. 

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

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

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

33. Ile lat Jan Paweł II sprawował funkcję następcy Św. Piotra w Kościele? 



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

34. Ojciec Święty odszedł do wieczności w wigilię ustanowionego przez siebie święta kościelnego. O jakie święto 

chodzi?  Zaznacz właściwą odpowiedź. 

a. Trzech Króli                          b. Miłosierdzia Bożego                  c. Matki Bożej Gromnicznej 

35. W którym roku Jan Paweł II został ogłoszony świętym? Zaznacz właściwą odpowiedź. 

a. 8 IV 2005                    b. 1  V 2011                  c. 27 IV 2014 

36. Jan Paweł II pobił wiele rekordów jako papież. Podaj trzy z nich. 

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

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

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

37. Jakie słowa Karola Wojtyły umieszczone są na pomniku poświęconym Janowi Pawłowi II w Krościenku (plac 

przykościelny)? 

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

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

38. Jaki rodzaj drzewa posadzony na placu przykościelnym w Krościenku, nosi imię Jana Pawła II? Zaznacz właściwą 

odpowiedź. 

 a. klon                                b. buk                            c. dąb  

39. Z jakich pomocy korzystałeś (łaś) podczas rozwiązywania zadań? 

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

40. Czy czas przeznaczony na rozwiązanie zadań konkursowych poszerzył twoją wiedzę i umiejętności? 

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

Dziękujemy za odpowiedzi. 

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu                                                     klasa                                                                                                      data 

 


