
KSIĄŻKOWA PRZYGODA Z WIELKIM I ŚWIĘTYM JANEM 

PAWŁEM II 

Konkurs o Janie Pawle II z wybranej literatury dla klas 5-8 

ZNAJDŹ ODPOWIEDZI NA PYTANIA: 

1.  Podaj strony rozdziału "Piłkarz i ministrant". 

2. Podaj datę likwidacji "Teatru Rapsodycznego", w którym grał Karol Wojtyła. 

3. W 1973r. kardynał Wojtyła wziął udział w Kongresie Eucharystycznym w Melbourne. 

Kogo tam poznał po raz pierwszy (obecnie osoba ta jest już świętą)? 

 Literatura: Jan Paweł II Joanna Knaflewska - wydawnictwo " Publicat". 

 

4. Jan Paweł II powiedział o nim: "Przy nim odbywałem moje seminarium: byłem klerykiem, 

a potem księdzem. Miałem do niego wielkie zaufanie i mogę powiedzieć, że go kochałem, 

jak kochali go inni księża". O kim pisał Karol Wojtyła? Zdjęcie znajduje się na stronie s. 111. 

5. Podaj strony, na których znajduje się rozdział "Powołanie". 

6. Pomiędzy, którymi stronami znajduje się  zdjęcie z prośbą księdza Karola Wojtyły o wpis 

na Angelicum na rok akademicki 1947-1948. 

 Literatura: Wujek Karol. Kapłańskie lata Papieża. Paweł Zuchniewicz - wydawnictwo 

Prószyński i S-ka. 

 

7.  Ilu kardynałów otrzymało nominację w 1967roku wraz z arcybiskupem Karolem Wojtyłą  

i jaki papież to ogłosił? 

8. Na stronie 38 zapisane są słowa Jana Pawła II "Pokój tobie Polsko, Ojczyzno moja" (1983). 

Która to była pielgrzymka Papieża do Polski? 

9."Kwiatki św. Jana Pawła II" - który to rozdział książki? 

 Literatura: Wszystko o świętym Janie Pawle II -Wydawnictwo świętego Filipa 

Apostoła. 

 

 



10. Kard. Karol Wojtyła i Stefan Wyszyński spotkali się z Papieżem Pawłem VI w Watykanie. 

Podaj z jakiej okazji i w którym roku. 

11. Gniezno 26 kwietnia 1975r. - zdjęcie z Janem Pawłem II. Podaj liczbę osób, które weszły 

na drzewo, aby lepiej widzieć Mszę św. z Janem Pawłem II  oraz podaj imię świętego o 

którym mówi Papież. 

12. Jakie nazwy diecezji są wymienione wraz z herbami na zdjęciu umieszczonym na stronie 

65.  

13. Po wyborze Kard. Karola Wojtyły Mszę św. w intencji nowego Papieża odprawia... . 

Podaj imię i nazwisko arcybiskupa. 

 Literatura:Niezłomni. Teksty Kard. Karola Wojtyły. 

 

14. Czym wyróżnił się pontyfikat Jana Pawła II? Dowiesz się z rozdziału na stronie 95. Podaj 

tytuł rozdziału. 

15. Z jakimi wyznaniami starał się budować jedność Jan Paweł II?  Wymień je z rozdziału                  

" Budowanie Jedności". 

 Literatura: JanPaweł Wielki. Droga do świętościks. Mieczysław Maliński 

 

Zasady konkursu: 

 konkurs z literatury o Janie Pawle II jest przeznaczony dla uczniów   

klas 5-8.   

 odpowiedzi szukamy samemu z podanej literatury, która  znajduje 

się w bibliotece szkolnej. 

 kartki do odpowiedzi są u s. Karoliny, s. Damiany i w bibliotece. 

 kartki z prawidłowymi odpowiedziami zostawiamy u pani Joli w 

bibliotece 

 konkurs trwa do 29 października.   

Życzę udanej i ciekawej przygody z Janem Pawłem II s. Karolina                       

i  s. Damiana 

 


