
EGZAMIN BIERZMOWANYCH  rok 2020 pytania i odpowiedzi 

1. Co to jest religia? Jaką religią jest religia katolicka? Religia jest to łączność człowieka z Bogiem. Religia katolicka jest 
to religia objawiona przez Boga.  

2. W czym zawiera się wszystko, co Bóg objawił? To co Pan Bóg objawił zawiera się w Piśmie św. i Tradycji.  

3. Co to jest Pismo św.? Pismo święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, który zawiera 
Słowo Boże skierowane do ludzi.  

4. Kto jest autorem Pisma św.? Pierwszorzędnym autorem Pisma św. jest Duch Święty, a drugorzędnym – ludzie 
natchnieni przez Ducha Świętego.  

5. Jak inaczej nazywamy Ewangelię? Ewangelię nazywamy też "Dobrą Nowiną", ponieważ obwieszcza człowiekowi 
wyzwolenie z grzechu, łaskę i zbawienie, godność dziecka Bożego i sens życia.  

6. Kto napisał cztery Ewangelie święte? Ewangelie napisali: św. Mateusz, św. Marek, św. Łukasz, św. Jan.  

7. Jaka jest najważniejsza prawda wiary? Najważniejsza prawda wiary jest ta, że Pan Bóg istnieje.  

8. Co to jest Trójca Święta? Jeden Bóg w trzech osobach Boskich (Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty) nazywany Trójcą 
Przenajświętszą.  

9. Dlaczego trzy osoby Boskie są jednym Bogiem? Trzy osoby Boskie są jednym Bogiem, ponieważ mają tę samą naturę, 
czyli te same doskonałości. 

10. Jakie przymioty posiada Pan Bóg? 

A) Wieczny – zawsze był, jest i będzie, 
B) Wszechmocny – może czynić wszystko, co sam chce, 
C) Niezmienny – zawsze jest ten sam, 
D) Najmędrszy – wszystko, co robi, jest mądre i dobre, 
E) Święty – złego nie chce, grzechem się brzydzi, 
F) Najsprawiedliwszy – za dobre wynagradza, a za złe karze, 
G) Najmiłosierniejszy – pragnie zbawienia każdego człowieka, 

 

11. Kim są aniołowie? Aniołowie są to duchy, które mają rozum i wolną wolę, a nie mają ciała. Pan Bóg stworzył aniołów, 
aby Mu służyli, oznajmiali Jego wolę ludziom i opiekowali się nimi. Zbuntowanych aniołów nazywamy szatanami.  



12. Kto to jest człowiek? Człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem Boga na ziemi. Jest to jedna całość ciała i duszy 
nieśmiertelnej.  

13. Kim jest Jezus Chrystus? Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.  

14. Skąd wiemy, że Pan Jezus jest Bogiem? O tym, że Pan Jezus jest Bogiem wiemy gdyż:  

a) powiedział o tym Bóg Ojciec,  
b) zaświadczyli to Apostołowie,  
c) wyznał to niejednokrotnie sam Pan Jezus,  
d) swoje wyznanie potwierdził Pan Jezus cudami, zwłaszcza zmartwychwstaniem.  
15. Jakie jest najważniejsze przykazanie Pana Jezusa? Najważniejszym przykazaniem Pana Jezusa jest przykazanie 

miłości: "Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca twego, z całej duszy twojej, ze wszystkich sił twoich, ze 
wszystkiej myśli twojej, a bliźniego twego jak siebie samego". Przykazanie to objawił już Pan Bóg w Starym 
Testamencie.  

16. Co to jest Kościół Katolicki? Kościół Katolicki to zjednoczenie chrześcijan, którzy pod przewodnictwem Papieża dążą 
do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów św. 

17. Jakie są cechy Kościoła? Kościół Katolicki posiada następujące cechy: jeden, święty, katolicki czyli powszechny, 
apostolski. 

18. Kto założył Kościół Katolicki? Kościół Katolicki założył Pan Jezus gromadząc wiernych (nowy lud Boży), wybierając z 
nich 12 Apostołów i ustanawiając św. Piotra widzialną głową Kościoła.  

19. Przez kogo Pan Jezus ożywia i umacnia swój Kościół? Pan Jezus ożywia swój Kościół św. przez Ducha Świętego.  

20. Kim jest Duch Święty? Duch Święty jest to trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna.  

21. Jakie są grzechy przeciw Duchowi Świętemu? 

A) Grzeszyć zuchwale w nadziei miłosierdzia Bożego, 
B) Rozpaczać albo wątpić o łasce Bożej, 
C) Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej, 
D) Zazdrościć lub nie życzyć bliźniemu łaski Bożej, 
E) Mieć zatwardziałe serce na zbawienne natchnienia, 
F) Umyślnie odkładać pokutę aż do śmierci, 



22. Co to jest świętych obcowanie? Jest to duchowa łączność między wiernymi na ziemi, duszami w czyśćcu i świętymi w 
niebie (kościół pielgrzymujący, cierpiący i tryumfujący).  

23. Dlaczego czcimy Matkę Najświętszą? Matkę Najświętszą czcimy dlatego, bo jest:  

A) Matką Syna Bożego (Jezusa Chrystusa),  

B) Niepokalanie poczęta (wolna od grzechu pierworodnego od pierwszej chwili życia),  

C) Wniebowzięta (z duszą i ciałem),  

D) Królową Polski.  

24. Co to jest sumienie? Sumienie jest to głos Boży w duszy człowieka, mówiący o tym, co jest dobre, a co jest złe. 
Powinno być dobrze uformowane, w oparciu o Słowo Boże. 

25. Kiedy człowiek popełnia grzech? Człowiek popełnia grzech, gdy świadomie i dobrowolnie przekracza przykazanie 
Boże lub kościelne.  

26. Co to są grzechy cudze? Grzechy cudze popełniamy wtedy, gdy pomagamy bliźniemu w popełnieniu grzechu.  

27. Co to jest nałóg? Nałóg jest to stała skłonność do popełniania tych samych grzechów.  

28. Co to jest modlitwa? Modlitwa jest to rozmowa człowieka z Bogiem. Może ona być ustna, myślną, indywidualna lub 
liturgiczna.  

29. Co to jest łaska uświęcająca? Łaska uświęcająca jest to dar Boży, który daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas 
dziećmi Bożymi (jest to życie Boże w nas).  

30. Co to jest łaska uczynkowa? Łaska uczynkowa jest to dar Boży, dzięki któremu łatwiej jest wypełniać zadania 
chrześcijanina? 

31. Co to są sakramenty? Sakramenty są to znaki widzialne niewidzialnej łaski, ustanowione przez Chrystusa, powierzone 
Kościołowi. 

32. Które sakramenty nazywamy sakramentami wtajemniczenia chrześcijańskiego? Są to chrzest, bierzmowanie i 
Eucharystia 

33. Które sakramenty przyjmujemy raz w życiu? Raz w życiu można przyjąć: chrzest, bierzmowanie i kapłaństwo, bo 
wyciskają na duszy niezatarty znak szczególnej przynależności do Chrystusa.  



34. Co to jest chrzest? Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam 
życie Boże (łaskę uświęcającą), cnoty Boskie (wiara, nadzieja, miłość) i zaczątek cnót głównych (roztropność, 
sprawiedliwość, miłość), czyni członkami Kościoła Katolickiego (pierwszy, bo bez niego nie można przyjąć ważnie 
innych sakramentów; najpotrzebniejszy, bo bez niego nie można się zbawić. Zobowiązuje on nas do stałego 
nawracania się, do walki z grzechem i pogłębiania wiary). Nazywany jest także „bramą sakramentów”. 

35. Kto może udzielić sakramentu chrztu? Chrztu udziela kapłan lub diakon, a w nagłym wypadku (zagrożenie życia) 
może udzielić go każdy człowiek. 

36. Jakie znasz rodzaje chrztu?  

A) uroczysty z wody,  
B) chrzest krwi,  

C) chrzest pragnienia.  

37. Co to jest Bierzmowanie? Bierzmowanie jest to Sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę 
swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.  

38. Ile razy można przyjąć sakrament bierzmowania? Przyjmujemy go jeden raz w życiu, ponieważ raz na zawsze 
"wyciska" na duszy znamię świadka Chrystusowego.  

39. Jakich łask udziela bierzmowanie?  

A) Pomnaża łaskę uświęcającą,  

B) Wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusowego,  

C) Daje 7 darów Ducha Świętego,  

D) Daje łaskę uczynkową, abyśmy wiarę mężnie wyznawali, bronili jej i według niej żyli.  

40. Wymień 7 darów Ducha Świętego i je scharakteryzuj: Dar mądrości, Dar rozumu, Dar rady, Dar męstwa, Dar 
umiejętności, Dar pobożności, Dar bojaźni Bożej.  

41. Jak należy się przygotować do Sakramentu bierzmowania?  

A) Modlić się o dary Ducha Świętego,  

B) Poznać najważniejsze prawdy wiary,  

C) Wyrabiać w sobie pobożność, sumienność, pracowitość, silną wolę, życzliwość,  



D) Wybrać sobie patrona,  

E) Poprosić świadka do bierzmowania,  

F) Oczyścić duszę z grzechów.  

42. Kto udziela Sakramentu bierzmowania? Sakramentu bierzmowania udziela Ks. Biskup, a w nagłych nadzwyczajnych 
okolicznościach każdy upoważniony kapłan.  

43. Jakie są najważniejsze ceremonie Sakramentu bierzmowania?  

A) Włożenie rąk przez Ks. Biskupa, co oznacza zstąpienie Ducha Świętego,  

B) Namaszczenie na czole Krzyżmem św. i słowa: „przyjmij znamię Ducha Świętego”.  

44. Co to jest Krzyżmo św.? Krzyżmo św. jest to mieszanina oliwy i balsamu, poświęcona w Wielki Czwartek przez Ks. 
Biskupa w Katedrze (oliwa daje sprężystość, balsam go i konserwuje).  

45. Co to jest Najświętszy Sakrament? Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod 
postaciami chleba i wina.  

46. Kiedy i jakimi słowami ustanowił Pan Jezus Najświętszy Sakrament? Najświętszy Sakrament ustanowił Pan Jezus w 
czasie Ostatniej Wieczerzy w Wielki Czwartek słowami: "Bierzcie i jedzcie, to jest bowiem Ciało moje – to jest bowiem 
kielich Krwi mojej".  

47. Co to jest Msza św.? Msza św. jest ofiarą Nowego Testamentu, w której Pan Jezus ofiaruje się za nas swemu Ojcu 
niebieskiemu pod postaciami chleba i wina (jest to uobecnienie Ofiary krzyżowej Pana Jezusa).  

48. Co to jest sakrament pokuty? Sakrament pokuty czyli pojednania jest to sakrament w którym kapłan w zastępstwie 
Chrystusa odpuszcza nam grzechy po chrzcie popełnione i daje pomoc, aby stawać się lepszym człowiekiem.  

49. Kiedy i jakimi słowami ustanowił Pan Jezus sakrament pokuty? Pan Jezus ustanowił sakrament pokuty w dniu swego 
zmartwychwstania mówiąc do Apostołów: "Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, będą 
odpuszczone, a którym zatrzymacie będą zatrzymane".  

50. Co to jest pokuta? Jest to odwrócenie się od grzechu, a zwrócenie do Boga. 

51. Co to jest rachunek sumienia? Rachunek sumienia jest to przypomnienie sobie grzechów od ostatniej dobrej 
spowiedzi.  



52. Co to jest żal za grzechy? Żal za grzechy jest to boleść duszy z powodu, że obraziliśmy dobrego Boga, przepraszanie 
Go i wewnętrzne nawrócenie.  

53. Co to jest mocne postanowienie poprawy? Mocne postanowienie poprawy jest to szczera wola unikania grzechów.  

54. Co to jest spowiedź? Spowiedź jest to wyznanie grzechów przed kapłanem, aby otrzymać rozgrzeszenie.  

55. Co to jest zadośćuczynienie? Zadośćuczynienie jest to odprawienie pokuty zadanej przez kapłana.  

56. Co to jest Namaszczenie Chorych? Namaszczenie Chorych jest to sakrament, w którym ciężko chory otrzymuje 
szczególne łaski dla duszy, ulgę w cierpieniu, a niekiedy przywrócenie zdrowia. To  sakrament, który może być 
udzielany kilkakrotnie, ale nie udziela się go zmarłym. Szafarzem tego sakramentu jest kapłan. Namaszcza on głowę i 
dłonie chorego olejem. 

57. Co to jest Kapłaństwo? Kapłaństwo jest to sakrament, który daje władzę głoszenia Słowa Bożego, składania ofiary 
Mszy św. i udzielania sakramentów świętych oraz łaskę do godnego ich wykonywania.  

58. Co to jest sakrament małżeństwa? Sakrament Małżeństwa jest to święty i nierozerwalny związek ochrzczonych: 
mężczyzny i kobiety, których Chrystus uświęca i uzdalnia do spełniania obowiązków małżeńskich oraz rodzinnych.  

59. Jakie są najważniejsze cechy małżeństwa chrześcijańskiego? Jest ono jedno, to znaczy jeden mężczyzna z jedną 
niewiastą, i nierozerwalne – to znaczy: aż do śmierci.  

60. Kto może zawrzeć sakrament małżeństwa? 

Sakrament małżeństwa może zawrzeć mężczyzna i kobieta, którzy: 

A) Mają odpowiedni wiek 
B) Są stanu wolnego 
C) Dobrowolnie decydują się na zawarcie tego sakramentu 
D) Nie mają przeszkód do ważnego zawarcia małżeństwa (np. pokrewieństwo, zatajenie poważnej choroby lub 

innych poważnych okoliczności) 
E) Są odpowiednio do tego przygotowani 

61. Co to są sakramentalia? Sakramentalia są to rzeczy poświęcone oraz poświęcenia i błogosławieństwa, które 
ustanowił Kościół św. dla dobra duszy i ciała.  

62. Jakie są owoce Ducha Świętego? Miłość, Radość, Pokój, Cierpliwość, Życzliwość, Dobroć, Wierność, Łagodność i 

Opanowanie. 



63. Jakie są Uczynki Miłosierdzia co do ciała?  

A) Głodnych nakarmić 

B) Spragnionych napoić 

C) Nagich przyodziać 

D) Podróżnych w dom przyjąć 

E) Więźniów pocieszać 

F) Chorych nawiedzać 

G) Umarłych grzebać 

64. Jakie są Uczynki Miłosierdzia co do duszy? 

A) Grzeszących upominać 

B) Nieumiejących pouczać 

C) Wątpiącym dobrze radzić 

D) Strapionych pocieszać 

E) Krzywdy cierpliwie znosić 

F) Urazy chętnie darować 

G) Modlić się za żywych i umarłych 

65. Jakie są święta nakazane w Kościele: 

A) 1 stycznia – Świętej Bożej Rodzicielki; 

B) 6 stycznia – Objawienia Pańskiego (Trzech Króli); 

C) Boże Ciało (czwartek po Niedzieli Trójcy Przenajświętszej); 

D) 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny; 

E) 1 listopada – Wszystkich Świętych; 

F) 25 grudnia – Boże Narodzenie; 

66. Co to jest modlitwa? Modlitwa to rozmowa i przebywanie z Bogiem. Najlepszej modlitwy nauczył nas Pan Jezus – 

Modlitwy Pańskiej. 

67. Dlaczego należy się modlić? Poprzez modlitwę wyrażamy naszą wiarę i miłość do Boga. Modlitwa wyraża naszą więź z 

Bogiem i zapewnia nam zbawienie. 



68. Jakie są formy modlitwy? Modlimy się myślą i głosem (modlitwa ustna), lub tylko myślą (rozmyślanie, kontemplacja), 

a także postawą ciała (klęcząc lub stojąc). 

69. Jakie są rodzaje modlitwy? (Uwielbienie, Prośba, Dziękczynienie, Przebłaganie) 

70. Z czego składa się liturgia Mszy świętej? 

A) Obrzędy wstępne 

B) Liturgia Słowa 

C) Liturgia Eucharystyczna 

D) Obrzędy Zakończenia 

71. Co to jest Przeistoczenie? Przeistoczenie to przemiana chleba w Ciało Pana Jezusa i wina w Jego Krew. 

72. Kto może być rodzicem chrzestnym? Może być nim człowiek po bierzmowaniu, wierzący i praktykujący. 

73. Jaki cel mają Przykazania? Pomagają człowiekowi dojść do zbawienia. 

74. Wymień najważniejsze wydarzenia z życia Pana Jezusa. Narodzenie w Palestynie w miasteczku Betlejem. 

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni czterdziestego dnia po narodzeniu. Pokłon Trzech Mędrców ze Wschodu, 

ucieczka do Egiptu przed gniewem Heroda. Pobyt w Nazarecie do trzydziestego roku życia. Chrzest w Jordanie z rąk 

Jana Chrzciciela. Trzy lata publicznej działalności. Powołanie 12 Apostołów. Ustanowienie Kościoła Świętego i wybór 

św. Piotra na swego następcę. Śmierć na krzyżu na Górze Kalwaryjskiej w Wielki Piątek o godzinie 15:00. 

Zmartwychwstanie trzeciego dnia po śmierci w Wielką Niedzielę. Wniebowstąpienie czterdziestego dnia po 

Zmartwychwstaniu z Góry Oliwnej. 

75. Co Pan Bóg nakazuje w I Przykazaniu i kto grzeszy przeciw Niemu? W tym przykazaniu Bóg nakazuje czcić tylko Jego, 

bo On jest Panem nieba i ziemi. Przeciw I Przykazaniu grzeszy ten, kto: oddaje cześć innym bogom, wierzy w 

zabobony, wróżby, czary, horoskopy, opuszcza codzienną modlitwę, lekceważy ją lub odmawia niedbale. 

76. Co Pan Bóg nakazuje w II Przykazaniu i kto grzeszy przeciw Niemu? W tym przykazaniu Bóg nakazuje szanować imię 

Pańskie, osoby i rzeczy Jemu poświęcone. Przeciw II Przykazaniu grzeszy ten, kto: nadużywa Imienia Bożego, Jezusa 

Chrystusa, Matki Bożej i świętych, wymawiając je bez potrzeby (w żartach, zabawia itd.), kto bluźni, przeklina, 

fałszywie przysięga. 

77. Co Pan Bóg nakazuje w III Przykazaniu i kto grzeszy przeciw Niemu? W tym przykazaniu Bóg nakazuje szanować dni 

Jemu poświęcone. W te dni należy korzystać z należnego odpoczynku fizycznego i duchowego. Chrześcijanin w 

niedziele i święta powinien uczestniczyć we Mszy świętej. Przeciw III Przykazaniu grzeszy ten, kto: dobrowolnie i z 



lenistwa opuszcza Msze św., wykonuje niekonieczne prace, kto przez zaniedbanie spóźnia się na Mszę świętą lub nie 

uczestniczy w niej do końca. 

78. Co Pan Bóg nakazuje w IV Przykazaniu i kto grzeszy przeciw Niemu? W IV Przykazaniu Bóg nakazuje miłować, 

szanować i być posłusznym rodzicom, szanować opiekunów, nauczycieli i wychowawców oraz Ojczyznę. Przeciw IV 

Przykazaniu grzeszy ten, kto nie okazuje rodzicom szacunku, wdzięczności, posłuszeństwa i pomocy, kto wyrządza im 

krzywdę, kto nie szanuje nauczycieli, opiekunów i wychowawców. To przykazanie naruszają także rodzice, którzy nie 

dbają o fizyczny, duchowy i religijny rozwój swoich dzieci. 

79. Co Pan Bóg nakazuje w V Przykazaniu i kto grzeszy przeciw Niemu? Pan Bóg nakazuje troszczyć się o życie oraz 

zdrowie ciała i duszy swoje, i bliźnich. Przeciw temu Przykazaniu grzeszy ten, kto: przyczynia się do śmierci drugiego 

człowieka (także nienarodzonego), kto popełnia samobójstwo, kto niszczy sobie zdrowie przez alkohol, narkotyki, kto 

naraża swoje lub czyjeś zdrowie i życie na niebezpieczeństwo. Również ten, kto się gniewa, nienawidzi i krzywdzi 

innych. 

80. Co Pan Bóg nakazuje w VI Przykazaniu i kto grzeszy przeciw Niemu? Pan Bóg nakazuje troszczyć się o czystość myśli, 

słów i uczynków. Przeciw temu Przykazaniu grzeszy ten, kto: jest nieskromny w myślach, słowach i uczynkach sam lub 

z inną osobą, kto namawia do grzechu nieczystego, kto produkuje i rozpowszechnia pornografię, kto dopuszcza się 

zdrady małżeńskiej. 

81. Co Pan Bóg nakazuje w VII Przykazaniu i kto grzeszy przeciw Niemu? Pan Bóg nakazuje szanować własność swoją i 

cudzą (prywatną i wspólną). Przeciw temu Przykazaniu grzeszy ten, kto: kradnie, oszukuje, zatrzymuje rzeczy 

pożyczone lub znalezione, niedbale wykonuje pracę, niesprawiedliwie wynagradza pracowników. 

82. Co Pan Bóg nakazuje w VIII Przykazaniu i kto grzeszy przeciw Niemu? Pan Bóg nakazuje żyć w prawdzie, być 

szczerym, prawdomównym. Przeciw temu Przykazaniu grzeszy ten, kto: kłamie (mówi nieprawdę), obmawia (mówi o 

kimś złą prawdę) lub oczernia (mówi o kimś rzeczy złe i nieprawdziwe), fałszywie przysięga, jest dwulicowy, obłudny, 

kto zniekształca prawdę lub mówi półprawdę, kto przeklina (życzy komuś źle), wulgarnie się wyraża. 

83. Co Pan Bóg nakazuje w IX Przykazaniu i kto grzeszy przeciw Niemu? W tym Przykazaniu Pan Bóg nakazuje 

opanowywać pożądania zmysłowe, zachować wstydliwość w strojach i zachowaniu oraz dbać o higienę wyobraźni. 

Przeciw temu przykazaniu grzeszy ten, kto: nie opanowuje pożądań zmysłowych, ma nieczyste i pożądliwe spojrzenie, 

ma upodobanie w myślach nieczystych, nie zachowuje wstydliwości w stroju, przyczynia się do zdrady małżeńskiej. 



84. Co Pan Bóg nakazuje w X Przykazaniu i kto grzeszy przeciw Niemu? W tym Przykazaniu Pan Bóg nakazuje 

umiarkowanie w przywiązaniu do rzeczy materialnych. Przeciw temu przykazaniu grzeszy ten, kto: jest chciwy, 

zdobywa rzeczy materialne kosztem niesprawiedliwości, kto zazdrości innym posiadania rzeczy. 

85. Wymień Grzechy wołające o pomstę do nieba. 

A) Umyślne zabójstwo 

B) Grzech sodomski (aktywny homoseksualizm) 

C) Uciskanie wdów, ubogich i sierot 

D) Zatrzymywanie zapłaty pracownikom 

 

Obowiązuje także Mały Katechizm, znajomość Koronki do Bożego Miłosierdzia, Tajemnic Różańca Świętego,  Credo 

Mszalne, Skład Apostolski, Chwała na Wysokości Bogu oraz znajomość życiorysu świętego patrona. 

 


