PARAFIALNY KONKURS
"ŚWIĘTY STEFAN - PATRON NASZEJ PARAFII"
13 września 2019r.
Klasy VII – VIII
Drogi Młody Przyjacielu!
Cieszymy się, że zdecydowałeś się wziąć udział w

PARAFIALNYM

KONKURSIE "ŚWIĘTY STEFAN - PATRON NASZEJ PARAFII" i poznać głębiej
życie naszego patrona św. Stefana.
1. Przed Tobą 23 zadań konkursowych.
2. Na rozwiązanie zadań masz 45 minut.
3. Pisz czytelnie, używając jedynie pióra lub długopisu. Odpowiedzi udzielane

przy użyciu ołówka nie będą oceniane.
4. W zadaniach zamkniętych (zadania od 1 do 17) tylko jedna odpowiedź jest

poprawna -zaznacz znakiem X odpowiednią literę (a, b lub c). Jeśli stwierdzisz,
że zaznaczyłeś błędną odpowiedź, otocz ją kółkiem, a następnie zaznacz
znakiem X inną literę.
5. Pamiętaj, aby nie używać korektora. Błędną odpowiedź przekreśl i zastąp

poprawną.
6. Pracuj samodzielnie. Stwierdzenie niesamodzielności pracy lub przeszkadzanie

innym spowoduje, że zostaniesz wykluczony z udziału w Konkursie.
Życzymy Ci powodzenia! Szczęść Boże!
Organizatorzy

1. W którym roku urodził się św. Stefan?

a) ok. 996 r.
b) ok. 969 r.
c) ok. 699 r.
2. Kto udzielił Stefanowi sakramentu bierzmowania?
a) św. Stanisław B.M.
b) św. Wojciech
c) św. Bonifacy
3. W którym roku św. Stefan objął rządy?
a) 980 r.
b) 979 r.
c) 997 r.
4. Jaki tytuł otrzymał św. Stefan od papieża Sylwestra III
a) księcia apostołów
b) apostoła narodów
c) króla apostolskiego
5. Kiedy wzywa się św. Stefana?
a) przy narodzinach dziecka
b) przy śmierci dziecka
c) przy chrzcie dziecka
6. Świety Stefan jest patronem krajów:
a) Słowacji, Węgier
b) Węgier, Serbii
c) Węgier, Choracji
7. Co fundował św. Stefan wraz ze swoją żoną?
a) kościoły, klasztory, hospicja
b) szkoły, szpitale, muzea
c) teatry, filharmonie, muzea
8. Co nakazał św. Stefan w jednym z pierwszych swoich aktów, po objęciu rządów?
a) wystawić dwa kościoły na dziesięć wiosek
b) wystawić jeden kościół na piętnaście wiosek
c) wystawić jeden kościół na dziesięć wiosek

9. Wspomnienie liturgiczne św. Stefana obchodzimy:

a) 28 lipca
b) 15 września
c) 16 sierpnia
10. Czyim patronem jest św. Stefan?
11. a) nauczycieli, kolejarzy, rolników
b) lekarzy, piekarzy, księży
c) królów, murarzy, tkaczy
12. Kiedy rozpoczęto budowę pierwszego kościoła w Lipnicy?
13. W którym roku sprowadzono relikwie św. Stefana do parafii?
a) 1995 r.
b) 2005 r.
c) 2010 r.
14. Podaj dokładną datę erygacji parafii Lipnica Mała?
a) 10 września 1919 r.
b) 10 września 1929 r.
c) 20 września 1919 r.
15. Podaj dokładną datę konsekracji rozbudowanego i odnowionego kościoła?
a) 21 maja 2016 r.
b) 16 maja 2012 r.
c) 21 maja 2018 r.
16. Kto był pierwszym proboszczem parafii Lipnica Mała?
a) ks. Franciszek Dużyk
b) ks. Józef Buroń
c) ks. Marcin Jabłoński
17. Którzy dwaj księża byli najdłużej proboszczami w Lipnicy Małej?
a) ks. Jan Maślak, ks. Adam Leśniak
b) ks. Józef Buroń, ks. Piotr Grotowski
c) ks. Józef Buroń, ks. Adam Leśniak
18. Napisz obok podanych polskich nazw związanych ze św. Stefanem ich łacińskie
odpowiedniki:
a) "Napomnienia" - ..................................................................................................
b) "Wielka Pani Węgier" - .......................................................................................
19. Napisz obok podanych polskich nazw związanych ze św. Stefanem ich węgierskie
odpowiedniki:

a) Stefan - ...................................................
b) Emeryk - ................................................
20. Napisz przy datach wydarzenia z życia św. Stefana
a) 25 XII 1000 r. - ….............................................................................................................
b) 1031 r. - ….........................................................................................................................
c) 1083 r. - ….........................................................................................................................
21. Podaj imiona:
a) ojca i matki św. Stefana - …..............................................................................................
b) żony I syna św. Stefana - …..............................................................................................

22. Uzupełnij tekst wpisując w miejsce kropek odpowiednie wyrazy lub liczby:
a) Święty Stefan rządził w sumie państwem węgierskim …....... lat, w tym …....... jako król.
b) Święty Stefan zmarł w święto …...........................................................................................
c) Święty Stefan czcił głęboko Maryję i nazywał Ją …............................................................
…............ ...............................….................................................................................................
d) Najcenniejszą relikwią św. Stefana jest ….............................................................................
23. Przyporządkuj do każdego z podanych wydarzeń nazwę miejsca, w którym ono nastąpiło,
wpisując obok cyfr odpowiednie litery

Wydarzenie

Miejsce wydarzenia

1. narodziny św. Stefana

A. Pannhalma

2. koronacja św. Stefana

B. polowanie

3. śmierć syna Stefana

C. Esztergom

4. założenie opactwa benedyktyńskiego

D. Veszprem

5. pokonanie wuja Koppany

E.

Gran

Odpowiedzi:
Wydarzenie
1
2
3
4
5

Miejsce wydarzenia
(wpisz właściwą literę)

