
Święty Jan Paweł II – 
konkurs dla uczniów klas 4-8

Dla tych uczniów, którzy poprawnie odpowiedzą na pytania 
nagrodą jest bieżąca ocena celująca z historii i pozytywna  
ocena z zachowania.

Obejrzyj uważnie film o życiu Karola Wojtyły - Jana Pawła II i odpowiedz na 
następujące pytania:
 
https://www.youtube.com/watch?v=r57XFHhdorg&feature=youtu.be

1. Kiedy urodził się Karol Wojtyła? (dzień, miesiąc, rok, godzina) 
2. Jak mieli na imię rodzice Karola?
3. Jak miała na imię siostra przyszłego papieża i o ile lat była od niego starsza?
4. Jak długo żyła siostra Karola Wojtyły?
5. Jak miał na imię starszy brat Karola?
6. Jak mówiła matka Karola o swoim synu? - dokończ zdanie „Zobaczycie, mój Loluś będzie...”
7. Jakie marzenia miała miała matka przyszłego papieża w stosunku do swoich synów?
8. Kiedy zmarła matka Karola Wojtyły? (dzień, miesiąc, rok)
9. Jak rozpoczyna się wiersz Karola Wojtyły poświęcony swojej zmarłej matce? (podaj pierwszy 
wers)
10. Kto powiedział Lolkowi o śmierci matki?
11. Ile lat żył brat Karola Wojtyły?
12. Kto wychowywał małego Karola po śmierci matki?
13. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły?
14. Co było najważniejszym elementem w życiu ojca i syna?
15. Kiedy Karol Wojtyła został ministrantem?
16. Z jakim wynikiem Karol Wojtyła zdał maturę?
17. Kiedy Karol Wojtyła opuścił Wadowice i przeniósł się z ojcem do Krakowa?
18. Jakie dwie pasje miał młody Karol Wojtyła?
19. Na jakiej ulicy w Krakowie zamieszkał Karol ze swoim ojcem?
20. Co studiował 18-letni Karol?
21. Gdzie Karol podjął pracę po wybuchu II wojny światowej?
22. Kiedy zmarł ojciec Karola? (dzień, miesiąc, rok)
23. Kto pomógł odkryć Karolowi powołanie do kapłaństwa? (imię i nazwisko)
24. Ilu studentów liczyło tajne seminarium, do które wstąpił Karol Wojtyła?
25. Kiedy Karol Wojtyła przyjął święcenia kapłańskie? (dzień, miesiąc, rok)
26. Kto oznajmił księdzu Karolowi, że widzi w nim przyszłego papieża?
27. Jak nazywa się miejscowość – pierwsza parafia Karola Wojtyły?
28. Pod jakim pseudonimem pisał wiersze do gazety ksiądz Karol Wojtyła?
29. Ile lat miał Karol Wojtyła, kiedy został biskupem?
30. Jakie słowa obrał za swoje motto biskup Wojtyła?
31. Który papież mianował biskupa Wojtyłę kardynałem?
32. Kiedy kardynał Karol Wojtyła został papieżem? (dzień, miesiąc, rok)

Odpowiedzi należy przesłać na adres barbaraszewczyk@interia.pl do 25 maja 2020 r.
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