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Zakreśl prawidłową odpowiedź na karcie. Po rozwiązaniu testu oddaj test i kartę. 

 

 

 

1.  Maksymilian Kolbe urodził się: 

a) 18 maja 1920 r. w Wadowicach 

b) 14 sierpnia 1894 r. w Żabiej Woli 

c) 8 stycznia 1894 r. w Zduńskiej Woli 

 

2. Jak brzmi właściwe imię Maksymiliana Kolbe: 

a) Rajmund 

b) Marian 

c) Maksymilian 

 

3. Maksymilian Kolbe urodził się jako: 

a) pierwsze dziecko Juliusza i Marianny z domu Dąbrowskiej 

b) trzecie dziecko Juliusza i Marianny z domu Wojtyła 

c) drugie dziecko Juliusza i Marianny z domu Dąbrowskiej 

 

4. W 1906 w kościele św. Mateusza w Pabianicach, według relacji Maksymiliana ukazała 

mu się Najświętsza Maryja Panna trzymająca w ręce: 

a) Jezusa 

b) białą i czerwoną koronę 

c) różaniec 

 

5. W jakiej szkole rozpoczął naukę w 1907 r. Maksymilian Kolbe: 

a) w Gimnazjum w Łodzi 

b) w małym seminarium franciszkanów we Lwowie  

c) w seminarium duchowym 

 

6. W jakim zakonie Maksymilian odbył nowicjat? 

a) franciszkańskim 

b) dominikańskim 

c) cysterskim 

 

7. Nowicjat to: 

a) święcenia kapłańskie w zakonie  

b) szkoła średnia przygotowująca zakonników do matury  

c) czas, w którym rozpoczyna się życie we wspólnocie zakonnej 

 

8. W 1912 rozpoczął studia w Krakowie, kilka miesięcy później został wysłany do: 

a) Rzymu 

b) Lwowa  

c) Niepokalanowa 

 

9. Jakie imię przyjął Maksymilian podczas ślubów wieczystych: 

a) Rajmund 

b) Maria 

c) Maksymilian 
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10. Po zakończeniu studiów Uniwersytecie Gregorianum, Maksymilian uzyskał tytuł 

doktora 

a) teologii 

b) filozofii 

c) teologii i filozofii 

 

11. Oprócz filozofii i teologii Maksymilian Kolbe interesował się: 

a) sportem 

b) teatrem 

c) matematyką i fizyką 

 

12. Co przedstawiał szkic „Eteroplanu” wykonany przez Maksymiliana: 

a) projekt pojazdu samochodowego na eter 

b) projekt sanktuarium Maryjnego 

c) projekt pojazdu międzyplanetarnego, umożliwiającego podróż w kosmosie 

 

13. W którym roku Maksymilian przyjął święcenia kapłańskie 

a) 1918 

b) 1939 

c) 1945 

 

14. Przebywając w Rzymie Maksymilian założył wraz ze współbraćmi: 

a) Rycerstwo Niepokalanej 

b) kółko teatralne 

c) zakon braci dominikanów 

 

15. W 1927 Maksymilian założył w miejscowości Teresin: 

a) rozgłośnię radiową 

b) klasztor Niepokalanów 

c) zakon dominikanów 

 

16. Jaką prowadził tam działalność: 

a) pomagał biednym 

b) wydawał pismo Rycerz Niepokalany oraz Mały Dziennik 

c) działalność rolniczą  

 

17. W latach 1931–1935 Maksymilian prowadził działalność misyjną w: 

a) Japonii 

b) Polsce 

c) Chinach 

 

18. W czasie okupacji niemieckiej działalność klasztoru była: 

a) kontynuowana  

b) całkowicie przerwana aż do końca wojny 

c) zawieszona 

 

19. 28 maja 1941 Maksymilian Kolbe trafił do: 

a) więzienia na Pawiaku 

b) obozu koncentracyjnego Auschwitz 

c) obozu koncentracyjnego Dachau 
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20. Jaki numer obozowy otrzymał Maksymilian Kolbe 

a) 16670 

b) 2139 

c) 127000 

 

21. W obozie Maksymilian dobrowolnie wybrał śmierć głodową w zamian za: 

a) uwolnienie 10 więźniów 

b) ucieczkę jednego z więźniów 

c) skazanego współwięźnia 

 

22. Ojciec Kolbe zmarł dobity zastrzykiem trucizny – fenolu: 

a) 8 maja 1945 r. 

b) 2 kwietnia 1942 r. 

c) 14 sierpnia 1941 r. 

 

23. Maksymilian Kolbe został beatyfikowany: 

a) 17 października 1971 r. przez papieża Pawła VI 

b) 16 października 1978 r. przez papieża Jana Pawła II 

c) 28 maja 2006 r. przez papieża Benedykta XVI 

 

24. 22 maja 1999 Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ustanowiła św. 

Maksymiliana Marię Kolbego Patronem: 

a) energetyków 

b) Honorowych Dawców Krwi w Polsce 

c) lekarzy 

 

25. Który z obrazków przedstawia Maksymiliana Kolbe 

 

a)                                        b)  

 

 

 

26. Dewizą życiową Maksymiliana Kolbe było hasło: 

a) Totus Tuus 

b) Tylko miłość jest twórcza 

c) Do większych rzeczy zostałem stworzony 
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27. Co przedstawia poniższy obrazek: 

 

 
 

a) Muzeum Maksymiliana Kolbe 

b) Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszalinie 

c) Bazylika klasztoru w Niepokalanowie 

 

28. Senat RP podjął uchwałę o ogłoszeniu roku 2011 Rokiem Świętego Maksymiliana 

Marii Kolbego z powodu: 

a) 70 rocznicy męczeńskiej śmierci Maksymiliana Kolbe 

b) 40 rocznicy kanonizacji Maksymiliana Kolbe 

c) 85 rocznicy założenia Niepokalanowa 

 

29. Który z papieży modlił się w celi śmierci Maksymiliana Kolbe w Auschwitz: 

a) tylko Jan Paweł II 

b) Benedykt XIV 

c) Jan Paweł II i Benedykt XVI 

 

30. Co oznaczał czerwony trójkąt z literą P na pasiaku w obozie Auschwitz, 

przedstawiony na poniższym obrazku: 

 

 
a) nie miał żadnego znaczenia 

b) więzień polityczny w tym duchowni z Polski 

c) więzień pochodzenia żydowskiego  

 

 
 

 

 

opr. Kazimierz Raczyński 


