
QUIZ  

O RÓŻAŃCU 



1. Jak 

pierwotnie 

nazywano 

modlitwę 

różańcową? 

 

a) Modlitwa ku czci Maryi 

b) Róża modlitewna 

c) Psałterz Maryi Dziewicy 

d) Psałterz Najświętszej Maryi 
Panny 
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2. Od kiedy 

Różaniec 

kultywowany jest 

w tradycji 

katolickiej? 

 

a) Od XX w. 

b) Od XVIII w. 

c) Od czasów średniowiecza 

d) Od czasów pierwszych 
chrześcijan 
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3. Co oznacza 

nazwa 

Różaniec? 

 

a) Kwiat modlitwy 

b) Wieniec róż 

c) Zbiór korali 

d) Zbiór paciorków 
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4. Najstarsze źródła 

wspominają o 

różnych formach 

modlitwy różańcowej 

odmawianej już 

przez…. 

 

a) św. Ignacego z Loyoli 

b) św. Benedykta 

c) św. Dominika 

d) św. Franciszka 
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5. Przez którego 

papieża Różaniec 

został oficjalnie 

zatwierdzony w 

Kościele? 
 

a) Jana Pawła II 

b) Jana XXIII 

c) Klemensa X 

d) Piusa V 
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6. Maryja bardzo 

często objawiając się 

prosi o odmawianie 

Różańca. Które z 

objawień maryjnych 

nie było związane z 

Różańcem? 

 

a) W Fatimie 

b) W Pompejach 

c) W Lourdes 

d) Wszystkie powyższe związane 
były z różańcem 
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7. Które z 

tajemnic 

różańcowych 

dodał Jan 

Paweł II w 2002 

roku? 

a) radosne 

b) światła 

c) bolesne 

d) chwalebne 
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8. Wniebowstąpienie 

Pana Jezusa – do 

których tajemnic 

należy? 
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c) bolesne 

d) chwalebne 
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9. Ile mamy 

części 

różańca? 

a) 4 

b) 5 

c) 10 

d) 20 
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10. W jakie dni 

odmawiamy 

tajemnice 

bolesne? 

a) poniedziałek i sobota 

b) czwartek 

c) wtorek i piątek 

d) środa i niedziela 
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14. 

Jaką modlitwę o

dmawiamy 

na dużych 

osobnych 

paciorkach? 

a) Zdrowaś Maryjo 

b) Wierzę w Boga 

c) Ojcze nasz 

d) Święty Boże 
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15. Ile tajemnic jest 

w każdej części 
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BRAWO! 

JAK CI 

POSZŁO?  



 
 
Źródło   grafiki  zamieszczonej w prezentacji:   
 witryna www.google.es 
 
  


