
*. Czym jest Adwent? 

a) okresem smutku i pokuty, który poprzedza Boże Narodzenie 

b) radosnym czasem oczekiwania na przyjście Pana Jezusa 

c) czasem po którym następuje kolejny rok kalendarzowy 

 

*. Kto zwiastował Maryi, że urodzi syna, który będzie Mesjaszem? 

a) Archanioł Gabriel 

b) Św. Elżbieta 

c) Jan Chrzciciel 

 

*. Co oznaczaj "Maranatha", które śpiewamy w jednej z pieśni adwentowych? 

a) Wołam do Ciebie Boże 

b) Przyjdź Panie Jezu 

c) Chwała Panu 

 

*. Co to są  Roraty? 

a) pieśni mówiące o oczekiwaniu na przyjście Pana Jezusa 

b) nabożeństwa różańcowe odprawiane w okresie Adwentu 

c) Msze Św. odprawiane w czasie Adwentu 

 

*. Dokąd udała się Maryja, gdy dowiedziała się, że urodzi Syna Bożego? 

a) do prorokini Anny 

b) do swojej krewnej Elżbiety 

c) do swoich rodziców 

 

*. O co powinniśmy najbardziej starać się przed Bożym Narodzeniem? 

a) o to, by nasze serce było czyste, przygotowane na przyjście Pana Jezusa 



b) o to, by kupić piękną choinkę i pyszne ciasta świąteczne 

c) o to, aby w naszym domu było posprzątane 

 

*. Czy można powiedzieć, że Adwent trwa całe życie? 

a) nie, Adwent trwa tylko cztery tygodnie przed Bożym Narodzeniem 

b) tak, bo Adwent to także oczekiwanie na powtórne przyjście Pana Jezusa 

c) nie, Adwent to miesięczny okres przed Wielkanocą 

 

*. Jak nazywa się lampka, z którą chodzimy podczas Adwentu na Roraty? 

a) świetlówka 

b) lampion 

c) świecznik 

 

*. Skąd wywodzi się słowo wigilia: 

a) pochodzi od łacińskiego słowa "vigiliare", które znaczy "czuwać" 

b) pochodzi od greckiego słowa "virgiliusz", które znaczy "ucztować"  

c) pochodzi od hebrajskiego słowa "vigiliah", które znaczy "prezenty" 

 

*. Jak nazywa się Msza Św. na którą udajemy się po Wieczerzy Wigilijnej? 

a) Pastorałka 

b) Pasterka  

c) Pastereczka 

 

*. Gdzie narodził się Pan Jezus? 

a) w stajence, bo nie było dla Niego miejsca w gospodzie 

b) w pałacu, bo jest Królem 

c) w domu Elżbiety i Zachariasza 



 

*. W jakim celu Józef i Maryja opuścili Nazaret i udali się do Betlejem? 

a) na Święto Paschy  

b) aby odwiedzić swoją krewną Elżbietę 

c) aby wziąć udział w spisie ludności 

 

*. Jak nazywał się król zarządzający Judeą w czasie, gdy narodził się Pan Jezus? 

a) Cezar 

b) Baltazar 

c) Herod 

 

*. Skąd pasterze dowiedzieli się o narodzeniu Pana Jezusa? 

a) anioł przyszedł do nich i obwieścił im Dobrą Nowinę 

b) dowiedzieli się od Jana Chrzciela 

c) wyczytali to z układu gwiazd 

 

*. Co przynieśli Panu Jezusowi Trzej Mędrcy, którzy przybyli aby złożyć Mu hołd ? 

a) kadzidło, wonne olejki i koronę  

b) złoto, kadzidło i mirrę  

c) złoto, srebro i brylanty 

 

* . Jak nazywają się pieśni, które śpiewamy w okresie Bożego Narodzenia? 

a) kolędy 

b) hymny 

c) memoriały 

 

* Uroczystą kolację, którą spożywamy 24 grudnia nazywamy: 



a) Wieczerzą Wigilijną 

b) Ucztą Paschalną 

c) Kolacją Choinkową 

  

•  Co powinno znaleźć się na stole wigilijnym? 

a) prezenty 

b) opłatek i zapalona świeca 

c) najważniejsze, żeby na stole było dużo jedzenia 

 

•  Jak nazywali się Mędrcy, którzy przyszli złożyć hołd Jezusowi? 

a) Kacper, Menelek, Bartłomiej 

b) Koper, Melchizedek, Bartazar 

c) Kacper, Melchior, Baltazar 

  

 * Co oznaczają słowa "Gloria in excelsis Deo", które śpiewamy w kolędzie? 

a) Chwała na wysokościach Bogu 

b) Niech się stanie wola Twoja 

c) Radujmy się w ten dzień 

  

* Co przyprowadziło Mędrców ze Wschodu do Jezusa? 

a) gwiazda 

b) aniołowie 

c) pasterze 

 

 

•  Kim jest Jezus z Nazaretu? 

a) Synem Bożym  



b) prorokiem  

c) postacią legendarną 

 

•  Kim jest Matka Pana Jezusa, a kim Jego Ojciec? 

a) Matką Pana Jezusa jest Maryja, a Jego Ojcem św. Józef 

b) Matką Pana Jezusa jest Maryja, a Jego Ojcem Pan Bóg 

c) Matką Pana Jezusa jest święta Elżbieta, a Jego Ojcem Zachariasz 

 

* Kto obwieścił, jak ma zostać nazwany Syn Maryi Dziewicy? 

a) starzec Symeon w Świątyni Jerozolimskiej  

b) prorok Elizeusz 

c) Anioł Pański 

  

* W jakim mieście narodził się Pan Jezus? 

a) w Betlejem 

b) w Nazarecie 

c) w Jerozolimi  

 

* Dlaczego Maryja z Józefem zanieśli małego Jezusa do świątyni, w której spotkali starca Symeona i prorokinię 

Annę? 

a) pragnęli ochrzcić Jezusa 

b) chcieli, aby Pan Jezus, zgodnie z żydowską tradycją, został obrzezany 

c) pragnęli wypełnić Prawo, które nakazywało pierwszego syna, wkrótce po jego narodzinach, przedstawić Bogu 

w świątyni 

  

*. Dlaczego Józef z Maryją i małym Jezusem udali się do Egiptu? 

a) musieli uciekać, bo król Herod chciał zgładzić Jezusa 

b) uciekali przed plagą suszy, która zapanowała w Palestynie 



c) dostali zaproszenie od faraona, który chciał poznać nowonarodzonego króla 

 

  *. Święty Józef wykonywał zawód, którego uczył się również Jezus. Kim był święty Józef? 

a) rybakiem 

b) cieślą 

c) nauczycielem 

 

   

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 


