


1

W którym roku urodził się Karol Wojtyła ?

a)1920

b)1930

c)1940



2

Wskaż fotografię małego Karola

1

2

3



3

W jakim mieście 

urodził się Karol Wojtyła ?

a) Łódź

b) Warszawa

c) Wadowice



4

Jak inaczej nazywano Karola?

a) Karolek

b) Lolek

c) Bolek



https://www.youtube.com/watch?v=_vFYlNYBnIw

MAGDA ANIOŁ - LOLEK

https://www.youtube.com/watch?v=_vFYlNYBnIw


5

Podaj datę wyboru Karola Wojtyły 

na papieża.

a)14.05.1974

b)16.10.1978

c)20.06.1970



6

Jakie imię jako papież przyjął Karol Wojtyła?

a) Jan Paweł II

b) Benedykt XVI

c) Franciszek



7

Jaki jest kolor papieskiej sutanny ?

a) czarny

b) fioletowy

c)biały



8

Podaj tytuł ulubionej piosenki papieża.

a) Czarna Madonna

b) Barka

c) Abba Ojcze



https://www.youtube.com/watch?v=RQhoDKQFnl0

https://www.youtube.com/watch?v=RQhoDKQFnl0


9

Ulubione ciastko papieża to …

a) rurka

b) ptyś
c) kremówka



10

Z jakiego kraju pochodził Jan Paweł II ?

a) Włochy

b) Polska

c) Hiszpania



11

W którym roku zmarł Jan Paweł II ?

a) 2010

b) 2005

c) 2015



12

Gdzie znajduje się grób Jana Pawła II?

a) w Krakowie

b) w Rzymie

c) w Łodzi



13

Jakie słowa wypowiedział

Jan Paweł II do Polaków ?

a) Nie lękajcie się…

b) Otwórzcie drzwi Chrystusowi…

c) Musicie od siebie wymagać, 

choćby inny nie wymagali…



https://www.youtube.com/watch?v=C-2aEOxpPJQ

https://www.youtube.com/watch?v=C-2aEOxpPJQ


15

Jakie hobby miał Jan Paweł II ?

a) bieganie

b) jazda na rowerze

c) jazda na nartach



16

Jak Karol Wojtyła spędzał czas z młodzieżą?

a) chodził po górach

b) łowił ryby

c) pływał na kajakach 



17

Podaj tytuł piosenki towarzyszącej ostatniej 

pielgrzymce Jana Pawła II do Polski.

a) Zaufaj Panu

b) Osiem błogosławieństw

c) Nie lękajcie się



https://www.youtube.com/watch?v=X219S_0h5Ns

MAGDA ANIOŁ – ZAUFAJ PANU JUŻ DZIŚ

https://www.youtube.com/watch?v=X219S_0h5Ns


18

Kiedy obchodzimy Dzień Papieski ?

a) 16 października

b) 14 października

c) 20 października



19

Jan Paweł II był następcą…

a) Świętego Jana

b) Świętego Pawła

c) Świętego Piotra



20

Wskaż obraz Świętego Jana Pawła II

1 2 3



21

Wskaż kolor flagi papieskiej

a) biało-czerwona

b) biało- niebieska

c) żółto-biała



22

Pojazd, którym jeździł papież Jan Paweł II to:

a)jeep

b)papa mobile

c) taksówka



Jak i  s ł ynny  g e s t  wykonywa ł  

Jan  Pawe ł  I I  po  wy j ś c i u  z  s amo lo tu ?

a) posypanie głowy popiołem

b) ucałowanie ziemi

c) pokropienie płyty lotniska wodą święconą



Jak  nazywa s ię  okres  sprawowania  

władzy  w kośc ie le  przez  pap ieża?

a) pontyfikat

b) encyklika

c) ewangelizacja



23

Czy Jan Paweł II jest świętym?

a) tak

b) nie



Dziękujemy


