
Test wiedzy z Wykładu o wierze 

 

1. Co to znaczy capax Dei?  

a. rozmyślający o Bogu 

   b. niewierzący w Boga 

   c. zakochany w Bogu 

   d. otwarty na Boga 

2. Co to jest sukcesja apostolska? 

   a. powodzenie w ewangelizowaniu 

   b. kontynuacja w biskupach nauczania apostolskiego 

   c. ważność święceń kapłańskich 

   d. obowiązek celibatu w prawodawstwie Kościoła łacińskiego  

3. Jakie jest źródło Objawienia?  

   a. Pismo Święte 

   b. Żywa Tradycja Kościoła 

   c. Osobowy Bóg działający w historii zbawienia  

   d. Dane wykopaliskowe pierwszych chrześcijan 

4. Zadaniem Urzędu Nauczycielskiego Kościoła jest: 

   a. Autentyczna interpretacja słowa Bożego 

   b. Wyświęcanie nowych biskupów 

   c. Dbałość o jakość szkól i uczelni katolickich  

   d. Definiowanie dogmatów 

5. Hagiografowie to: 

   a. Mnisi przepisujący Pismo Święte metodą kaligrafii 

   b. Autorzy ksiąg Pisma Świętego uznanych za natchnione 

   c. Naukowcy badający historię powstania ksiąg Pisma Świętego  

   d. Autorzy komentarzy do tekstów biblijnych i liturgicznych  



6. Symbolem wiary jest: 

   a. Kodeks Prawa Kanonicznego 

   b. Pieczęć przełamana na pól 

   c. Symboliczny znak religijny używany w sztuce  

   d. Wyznanie wiary Kościoła 

7. Ekonomia Boża to: 

   a. Prowadzenie rozliczeń parafialnych 

   b. Wspólne działanie Trzech Osób Boskich 

   c. Coroczne sprawozdanie wydatków Stolicy Apostolskiej 

   d. Misja katolicka w świecie 

8. Opatrzność Boża to: 

   a. Prowadzenie przez Boga stworzenia do doskonałości 

   b. Chronienie człowieka przed złem i cierpieniem 

   c. Zaufanie, jakim człowiek obdarza Boga 

   d. Współdziałanie Boga we wszystkim dla dobra człowieka  

9. Na czym polega grzech i upadek aniołów (demonów)? 

   a. Na pragnieniu stania się człowiekiem i zazdroszczenia mu cielesności  

   b. Na buncie wobec Boga i Jego planom Wcielenia 

   c. Na grzechach seksualnych 

   d. Na ateizmie 

10. Niepokalane Poczęcie oznacza: 

   a. Bezgrzeszne życie Jezusa 

   b. Dziewicze urodzenie Jezusa przez Maryję 

   c. Spłodzenie potomstwa w związku sakramentalnym 

   d. Zachowanie Maryi od zmazy grzechu pierworodnego 

 

 



Pytania problemowe do napisania pracy (nie większej niż 4 strony).  

1. Jakie są rodzaje wiary? Na czym polegają zasadnicze różnice pomiędzy filozoficznym a 

biblijnym podejściem do wiary w Boga lub inaczej: na czym polega podmiotowe a 

przedmiotowe rozumienie wiary? Wiara „z góry” a wiara faryzeuszy. 

(w oparciu o lekturę książki Josepha Ratzingera oraz wykład)  

2. Co się wydarzyło w Jerozolimie na trzeci dzień po śmierci Jezusa  – jak podają niektórzy – 9 

kwietnia 30 roku o świcie? Jakie są świadectwa wiary w zmartwychwstanie? Co to jest 

kerygmat?(na podstawie artykułu o. Raniero Cantalamessy i ks. Roberta Skrzypczaka Jezus 

Chrystus, największy sekret ludzkości) 

3. „Credo Kościoła - różne formy wyznania wiary: kerygmatyczne, chrzcielne, soborowe, 

synodalne i papieskie. W oparciu o dołączone materiały źródłowe wykaż cechy 

charakterystyczne oraz różnice w najważniejszych postaciach symboli wiary, jakimi w 

przeciągu dziejów posłużył się Kościół. Według ciebie skąd brała się potrzeba uzupełniania 

czy precyzowania artykułów chrześcijańskiego credo?” (w oparciu o artykuły Symbole wiary i 

Credo ) 

 

Pracę zaliczeniową oraz odpowiedź na test należy przesłać do 30 kwietnia. 

Przyjemności w zgłębianiu teologii oraz błogosławieństwa Bożego życzy wykładowca, ks. Robert. 

 


